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RESUMO 
 

A década da educação, iniciada em 1996 com a publicação da nova LDB, disseminou pelo 
país um grande número de experiências que buscavam colocar em prática as propostas 
contidas nos documentos oficiais. Dentre essas propostas, destacamos aqui a 
interdisciplinaridade e buscamos através dessa pesquisa, realizada num Centro de Ensino 
Experimental em Pernambuco, com experiência na prática interdisciplinar, entender como um 
trabalho nesta perspectiva é operacionalizado no ensino das ciências naturais. O Centro de 
Ensino, inaugurado em 2004, viveu dois momentos distintos com relação a prática 
interdisciplinar, um primeiro, até 2006, muito intenso, e um outro, a partir de 2006, de 
afastamento e reformulação. Uma mudança com três aspectos básicos: gestão, metodologia e 
currículo. Os sujeitos da pesquisa foram professores do Centro nas áreas de Física, Biologia, 
Química e Matemática, além da coordenadora pedagógica e uma professora universitária que 
atuou na formação específica dos docentes para trabalharem no Centro. A pesquisa consistiu 
em entrevistas e observações. Tratando mais especificamente do ensino de ciências, 
verificamos a existência de um corpo docente cujo perfil é muito favorável ao 
desenvolvimento de atividades interdisciplinares bem sucedidas. Mas ao mesmo tempo 
identificamos prioridades ao ensinar ciências, que não favorecem a interdisciplinaridade, o 
que se comprova quando em atividades com este fim, em mais da metade do tempo (51%) não 
encontramos evidências de qualquer tipo de interdisciplinaridade. A ausência de um problema 
norteador das atividades, também aparece com destaque no planejamento e na prática dos 
professores. Os professores não apresentaram preocupação em listar os conceitos envolvidos 
numa atividade e como seus alunos refaziam seus esquemas na interação com uma classe de 
situações demandada por tal atividade. Tal preocupação seria fundamental para que o 
processo de avaliação tivesse um efeito positivo. Destacam-se como obstáculos à 
implementação de uma atividade interdisciplinar, o tempo curto para planejamento e 
avaliação, o perfil pessoal inadequado, o descompasso entre disciplinaridade e 
interdisciplinaridade, e a insuficiência de recursos financeiros. A interdisciplinaridade parece 
ser uma alternativa viável para formação integral do cidadão na escola embora seja preciso 
observar com rigor os passos para executá-la. É necessário uma vigilância pedagógica que 
garanta um exercício de realidade cada vez mais próximo do ideal.  
 

Palavras-chave:  Interdisciplinaridade, Ensino de ciências, Atividade Interdisciplinar, 
Campos conceituais 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The education decade, which began in 1996 with the publication of the new Brazilian 
National Education Directives and Bases Law, disseminated a large number of experiences 
throughout the country, which sought to place into practice the proposals contained in the 
official documents. Among these proposals, we highlight interdisciplinarity in the present 
study carried out at an Experimental Teaching Center in the state of Pernambuco (Brazil) and 
seek to understand how work in this perspective is operationalized in the teaching of natural 
sciences. The Teaching Center was inaugurated in 2004 and has experienced two distinct 
moments in relation to interdisciplinary practice – the first was very intensive and went 
through to 2006, and the other, beginning in 2006, was a time of distancing and reformulation. 
The change involved three basic aspects: management, methodology and curriculum. The 
research subjects were teachers at the Center in the fields of physics, biology, chemistry and 
mathematics, as well as the teaching staff coordinator and a university professor who worked 
on the specific training of staff members to work at the Center. The study consisted of 
interviews and observations. Specifically addressing the sciences, we found a teaching staff 
with a profile that is very favorable to the development of successful interdisciplinary 
activities. However, we also identified priorities in science teaching that did not favor 
interdisciplinary activities; in more than half of science teaching activities (51%), we found 
no evidence of any type of interdisciplinarity. The absence of a guiding problem in the 
activities is also evident in the teachers’ planning and practice. The teachers demonstrated no 
concern in listing the concepts involved in an activity or how their students replicated their 
schemas in the interaction with a class of situations required for such an activity. Such a 
concern would be fundamental for the evaluation process to have a positive effect. The 
following stood out as obstacles to the implementation of an interdisciplinary activity: 
insufficient time for planning and evaluation; inadequate personal profile; the incompatibility 
between disciplinarity and interdisciplinarity; and insufficient financial resources. 
Interdisciplinarity appears to be a viable alternative for the integral formation of citizens at 
school, although it is necessary to strictly obey the proper steps its execution. Pedagogical 
vigilance is needed in order to ensure practices that come increasingly closer to the ideal.  
 
Keywords: Interdisciplinarity, Science teaching, Interdisciplinary activity, conceptual fields 
 



 

INTRODUÇÃO 

  

 Este trabalho pretende contribuir para o esclarecimento da forma como a ação 

pedagógica interdisciplinar vem se firmando no contexto da sala de aula, mais 

especificamente como é operacionalizada no ensino de ciências naturais.  

 Fruto de um tempo em que o absolutismo da ciência passou a ser questionado, a 

interdisciplinaridade sintetiza-se, segundo Fazenda (1994), como o exercício de perguntar e 

duvidar, isto porque a verdade na ciência não é mais absoluta e sim provisória. Na escola, o 

desafio do ensino de ciências naturais é o de trocar teorias prontas, acabadas, por teorias em 

construção sujeitas a reformulações. Também é preciso trazer a ciência para realidade do 

aluno, para que seja compreendida como construção humana a partir de problemas humanos. 

 Em meio a essa transição de paradigmas, professores e alunos sentem a necessidade de 

mudar, mas quase sempre desconhecem como fazer. A interdisciplinaridade surge como 

orientação nos documentos oficiais que regem a educação, embora aqueles que devam 

executá-la mal conheçam seu significado. Então experiências começam a se espalhar pelo 

país, muitas delas intuitivamente, sem consistência teórica. Interdisciplinaridade torna-se um 

termo de uso indiscriminado, atribuído a qualquer prática pedagógica “inovadora” 

(FAZENDA, 1994). 

 Neste trabalho nos deteremos na análise de uma ação pedagógica interdisciplinar 

desenvolvida numa escola pública do Estado de Pernambuco, mais precisamente pela equipe 

de professores da área de ciências naturais. Esta escola anuncia desenvolver uma prática 

interdisciplinar desde 2004. O objetivo desta investigação é caracterizar esta prática desde o 

seu planejamento até sua execução, fazendo uma reflexão crítica deste processo.    
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 – Contexto histórico da interdisciplinaridade 

 Embora a palavra interdisciplinar seja do século XX, as idéias fundamentais de ciência 

unificada, síntese e integração do conhecimento, que são subjacentes ao conceito de 

interdisciplinaridade, foram desenvolvidas desde os filósofos da antiguidade (Klein 1998). 

Curiosamente, apesar do termo interdisciplinar ter surgido no século passado, há registro de 

que no final do século XIX, com o aumento das especializações científicas e a crescente 

fragmentação do currículo escolar, a efetivação de tais idéias na prática se tornou necessária. 

Mas, é de fato no século XX que as tentativas de práticas pedagógicas interdisciplinares 

ganham força. As iniciativas de um currículo comum nos Estados Unidos puderam ser 

visualizadas nos anos 30 e 40, onde muitas escolas secundaristas romperam com o tradicional 

currículo centrado em disciplinas. Com o estímulo de organizações educacionais, a discussão 

sobre a integração na educação produziu, em 1948, a definição de educação integrada como 

aquela que constrói, ou ajuda na construção de personalidades integradas, o que é distinto 

tanto da integração de conteúdo que lida com a articulação dos conteúdos das ciências físicas 

com artes e letras no currículo, quanto de processo de integração que compreende a interação 

do indivíduo com o meio no processo de aprendizagem.  

No início dos anos 50, “os currículos centrados em problemas da vida eram muito 

populares” (KLEIN, 1998, p.112), entre as escolas americanas. Ainda segundo Klein (1998), 

no final dos anos de 1950 a integração foi definida como “uma experiência organizadora que 

acontece na mente daquele que aprende” (KLEIN, 1998, p.112) e a educação como servindo 

para o encorajamento de um indivíduo em integração. 

 Se as bases para interdisciplinaridade na educação foram lançadas nos Estados Unidos 

entre os anos de 1930 e 1950, na Europa, segundo Fazenda (1994, p.18), “o movimento da 

interdisciplinaridade surge, principalmente na França e na Itália, em meados da década de 
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1960”. No início, apareceu através do esforço de alguns professores universitários, como 

tentativa de organizar propostas educacionais por tema, rompendo com organizações 

curriculares que demonstravam um alto grau de especialização e distanciamento de um 

conhecimento em totalidade. Segundo a autora, a preocupação com a totalidade marcou as 

discussões sobre interdisciplinaridade na década de 1970, tendo como um dos principais 

defensores Georges Gusdorf. Foi ele quem apresentou à Unesco, em 1961, um projeto que 

ambicionava a convergência das ciências humanas através de pesquisa interdisciplinar. 

O resultado deste trabalho leva, segundo Fazenda (1994), a refletir sobre a superação 

de dicotomias como ciência e arte, espaço/tempo, cultura e ciência, percepção/sensação, e a 

ressaltar a importância do embate objetividade/sujetividade. 

 Ao mesmo tempo em que se desenvolvia a pesquisa da Unesco, surgiu em 1967, na 

cidade de Louvain, uma outra questão para estudo: um grupo de teóricos tenta identificar os 

impasses advindos do ato de dialogar, do quão difícil seria poder dizer e se fazer compreender 

pelos outros, se o caminho para interdisciplinaridade não estaria determinado pelas ligações 

afetivas entre os colaboradores, o papel do tempo, do espaço e o valor e campo da ciência. 

Questões que, segundo Fazenda, hoje constituem-se no cerne da polêmica sobre 

interdisciplinaridade (FAZENDA, 1994, p.21). 

 Já na década de 1970, precisamente em 1971, a OCDE1 instala um comitê para apontar 

saídas ao problema do ensino e da pesquisa nas universidades. Como afirma Fazenda, essa 

tentativa convergiu para uma organização “na qual as barreiras entre as disciplinas poderiam 

ser minimizadas e seriam estimuladas as atividades de pesquisa coletiva e inovação no 

ensino” (FAZENDA, 1994, p.21).  A partir de então surge a necessidade de distinção 

conceitual entre os níveis de relação: multi, pluri, inter e transdisciplinar, o que, segundo 

Fazenda (1994), ocorre na época, de um modo que “a definição conceitual consistia no 

                                            
1 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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caminho indicado para uma melhor explicitação epistemológica” (1994, p.22). No final desta 

década a autora afirma surgirem perigos quanto à interdisciplinaridade, levantados por Guy 

Palmade, os quais são: a interdisciplinaridade converter-se em ciência aplicada numa 

perspectiva instrumental para produção de novos conhecimentos, ou em ciência das ciências 

numa perspectiva unificadora de conhecimentos já produzidos, ou ainda permanecer num 

modismo vão e passageiro. 

 A interdisciplinaridade chega ao Brasil, como discussão teórico-reflexiva, no final da 

década de 1970 com Hilton Japiassú através de sua obra Interdisciplinaridade e patologia do 

saber em 1976 e, posteriormente, com os estudos e pesquisas publicadas por Ivani Fazenda 

(1994). Ao que parece, nesses pouco mais de 30 anos vem se buscando uma consolidação 

conceitual para o termo, fugindo dos perigos apontados por Palmade (1994) na tentativa de 

construção de uma teoria da interdisciplinaridade, embora a própria Ivani Fazenda (1994) 

admita não existir enquanto teoria única, absoluta e geral, mas como resultado da articulação 

de inúmeras teorizações. 

2.2 – Interdisciplinaridade: uma definição 

 O que entendemos por interdisciplinaridade? É uma questão fundamental a ser 

respondida. Desta compreensão é que decorre a organização de todo este trabalho. Mas antes 

de situarmos nosso entendimento, vejamos as contribuições de alguns teóricos e 

pesquisadores na construção desse conceito. 

 Japiassu (1976) toma o cuidado de distinguir o termo interdisciplinaridade de termos 

vizinhos como disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. Para este autor a disciplinaridade remete “a exploração científica 

especializada de determinado domínio homogêneo de estudo”, já os demais termos terão em 

comum a característica de agrupamento de disciplinas, diferindo pelo grau de cooperação e 
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objetivos de trabalho. O termo multidisciplinar evoca uma simples justaposição de disciplinas 

nas quais os objetivos são particulares a cada uma, cabendo apenas o empréstimo de 

conhecimento de outra disciplina na solução de problemas muito específicos da disciplina. O 

termo pluridisciplinar destaca um trabalho onde passa a existir uma cooperação mínima entre 

as disciplinas, embora não coordenada, com a finalidade de se alcançar diferentes objetivos. 

Para definir o termo transdisciplinaridade Japiassu se reporta a Piaget, que criou o termo para 

referir-se a uma etapa superior a da interdisciplinaridade, onde já não haveria fronteiras 

disciplinares e o trabalho seria coordenado com vistas a uma finalidade comum dos sistemas. 

Quanto à interdisciplinaridade, o autor define como um nível de cooperação entre as 

disciplinas que exige reciprocidade, “de tal forma que ao final do processo interativo, cada 

disciplina saia enriquecida”(JAPIASSU, 1976, p.75). Diferentemente das outras formas de 

cooperação, a interdisciplinaridade exige uma integração conceitual e metodológica entre as 

disciplinas, devendo haver uma coordenação orientada para um fim, a partir de um nível 

superior constituído pelos objetivos humanos e sociais (JAPIASSU, 1976). 

 Iribarry (2003), ao analisar o termo interdisciplinaridade, faz referência a Japiassu e 

exemplifica o seu entendimento do que é interdisciplinaridade, fazendo analogia a uma equipe 

formada por médico pediatra, médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, psicopedagogo, 

enfermeira e secretária, para atendimento ambulatorial à adolescentes gestantes de baixa 

renda, “onde o que prevalece é o saber médico cabendo a coordenação e a tomada de decisão 

aos profissionais da área médica, que dirigem e orientam a equipe em seu trabalho” (2003, 

p.484). Mas ao que parece, não encontramos em Japiassu fundamentação para tal exemplo, 

pois o nível superior a que se refere na coordenação de um trabalho interdisciplinar, é 

constituído por objetivos humanos e sociais, não por uma disciplina ou saber específico. 

Parece-nos clara a preocupação de Japiassu em manter o regime de cooperação entre as 
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disciplinas num mesmo nível e colocando os objetivos num nível superior para que todo o 

trabalho, nas mais diversas interações, esteja subordinado a estes. 

 Para Fazenda (1994), a interdisciplinaridade se revela mais como processo que 

produto, ou seja, corresponde ao ato de construir pontes entre as diferentes disciplinas 

permitindo que o conhecimento produzido ultrapasse os limites disciplinares. Fazendo 

referência ao trabalho Interdisciplinaridade e ciências humanas2 de 1983, Fazenda (1994) 

destaca, dentre outros avanços do grupo, a compreensão da interdisciplinaridade numa 

categoria de ação, diferenciando-a das disciplinas, que estariam na categoria de 

conhecimento, e o desenvolvimento da interdisciplinaridade decorrendo do desenvolvimento 

das disciplinas. Nesta perspectiva, justifica-se a necessidade de registro de todos os momentos 

de um trabalho interdisciplinar para se avaliar o desenvolvimento e avançar em prognósticos 

futuros. 

 Na perspectiva de Jantsch e Bianchetti (1995), a interdisciplinaridade não pode está 

assentada sobre o fundamento da filosofia do sujeito que nega o aspecto histórico da produção 

do conhecimento, atribuindo ao indivíduo autonomia das idéias e absoluta responsabilidade 

sobre seu destino. Para Jantsch e Bianchetti (1995), autores como Fazenda (1994) e Japiassu 

(1976), dentre outros, trazem elementos que justificam uma compreensão a-histórica da 

interdisciplinaridade. Fazenda (1994), ao propor um trabalho em parceria, estaria atribuindo a 

este, segundo Jantsch e Bianchetti (1995), um poder irreal para ordenamento do conhecimento 

científico, como se a simples reunião das diferentes disciplinas garantisse o alcance de uma 

unidade do saber, negando a influência dos diferentes contextos e momentos históricos neste 

processo. Japiassu (1976) coloca a fragmentação do conhecimento como patologia, o que é 

contestado por Jantsch e Bianchetti, porque a fragmentação está sendo colocada como um mal 

em si mesma, o que para eles não é verdade pois a divisão da ciência atendeu a uma demanda 

                                            
2 elaborado por Gusdorf, Apostel, Bottomore, Dufrenne, Mommsen, Morin, Palmarini, Smirnov e Ui 
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histórica que garantiu profundo avanço científico e tecnológico, da mesma forma que hoje a 

interdisciplinaridade é um movimento histórico na onda da globalização. 

 Uma outra compreensão sobre interdisciplinaridade é apresentada por Etges (1995), 

como sendo uma transposição de construto de um contexto disciplinar para outro, ou mesmo 

para o mundo do senso comum. Para este autor, é quando o cientista passa “a abrir sua 

“caixa-preta” para o outro cientista, tornando-a acessível a este” (ETGES, 1995, p.73). Para 

ele, a interdisciplinaridade na escola corresponde ao movimento de transposição, realizado 

pelo professor, de seu campo de saber disciplinar, para o campo de saber do aluno, mas 

também àquele realizado pelo aluno ao transpor saberes escolares para sua vida individual, 

sendo capaz de realizar transformações em seu mundo cotidiano. 

 Entendemos interdisciplinaridade como uma exigência histórica frente aos perigos 

impostos pela fragmentação do conhecimento, mas que se efetiva na ação do sujeito 

consciente de tais perigos. Talvez a grande preocupação seja com a alienação das partes em 

relação ao todo que compõem. Como exemplo, observamos que preocupações com a 

manutenção da vida na Terra ganham fôlego e parecem reunir as mais diversas áreas 

científicas em torno da questão. Isto parece constituir um objetivo social e humano que está 

posto em nível superior subordinando todas as disciplinas a cooperarem no sentido de 

apresentar saídas ao problema do aquecimento global. Entendemos também que a 

interdisciplinaridade se estabelece como um processo de diálogo inteligível entre diferentes 

disciplinas sobre determinado problema, onde este diálogo permite uma ampliação na 

compreensão do problema e um enriquecimento na forma de organização de cada disciplina.  

2.3 – Interdisciplinaridade e o ensino de ciências 

O questionamento sobre a fragmentação da ciência tem um reflexo direto no ensino 

das ciências naturais. Qual a finalidade do ensino de ciências? Que situações estudar, as de 

laboratório ou do cotidiano? Se as duas, por onde começar? Essas são algumas das questões 
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abordadas por Fourez (2003) que nos revela uma assincronia quase sempre presente entre as 

expectativas do aluno e a maneira como é apresentado às ciências. 

(...) os alunos teriam a impressão de que se quer obrigá-los a ver o mundo 
com os olhos de cientistas. Enquanto o que teria sentido para eles seria um 
ensino de Ciências que ajudasse a compreender o mundo deles.” (...) 
“compreender a “sua” história e o “seu” mundo. Ou seja: os jovens 
prefeririam  cursos de ciências que não sejam centrados sobre os interesses 
de outros (quer seja a comunidade de cientistas ou o mundo industrial), mas 
sobre os deles próprios (FOUREZ, 2003, p.110) 

 

 Para ajudar a compreender o mundo do estudante, o ensino de ciências precisa 

debruçar-se sobre este mundo, encontrar conectivos entre o interesse dos alunos e a proposta 

curricular e prática pedagógica. 

Para Fourez, alunos, professores de ciências, dirigentes da economia, pais e cidadãos 

dentre outros, são atores dominantes de uma crise no ensino de ciências. Mas uma análise que 

nos chama atenção é aquela em que o autor afirma o descompromisso na formação do 

professor de ciências com a interdisciplinaridade. Segundo ele, “no melhor dos casos, eles 

praticaram a interdisciplinaridade, mas sem engajar uma reflexão sistemática a seu 

respeito” (FOUREZ, 2003, p.111). A ausência de uma reflexão sistemática por parte dos 

professores a respeito da interdisciplinaridade, torna frágil qualquer projeto nesta direção, o 

que pode posteriormente vir a colocar em dúvida o seu valor e eficácia. A 

interdisciplinaridade parece constituir uma alternativa à crise, já que tem a preocupação de 

estabelecer vínculo entre diferentes conhecimentos científicos na análise de um problema, que 

deva estar presente no mundo do aluno. 

 Quanto à finalidade do ensino de ciências, o autor apresenta duas possibilidades, a 

alfabetização científica e técnica ou a formação de cientistas, e indica que “a maneira de fazer 

funcionar a complementaridade entre estas duas abordagens ainda está por ser encontrada” 

(FOUREZ, 2003, p.114). Para Cachapuz et. al (2005), a idéia de excludência entre a formação 

de cientistas e a alfabetização científica deve ser refutada de pronto. Para os autores “a 
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melhor formação científica inicial que pode receber um futuro cientista é integrado no 

conjunto dos cidadãos” (CACHAPUZ ET AL, 2005, p.32) 

 Com uma inclinação para a alfabetização científica e técnica, Fourez defende a 

relevância de se ensinar aquilo que outros talvez esperassem os alunos aprenderem sozinhos: 

saber construir uma representação clara (um “modelo”) de uma situação 
concreta”; “saber utilizar os especialistas”; “saber cruzar, para compreender 
uma situação, conhecimentos padronizados das ciências e das abordagens 
singulares de usuários”; “saber quando vale a pena aprofundar uma questão 
e quando é melhor se contentar – ao menos provisoriamente – com uma 
representação mais simples”; “saber avaliar o nível de rigor com o qual 
convém abordar uma situação precisa”; “saber o bom uso das linguagens e 
dos saberes padronizados”; “saber utilizar os saberes estabelecidos para 
esclarecer uma decisão ou um debate”; “saber testar a representação que se 
tem de uma situação, confrontando-a tanto à experiência quanto aos 
modelos teóricos, etc. (FOUREZ, 2003, p.117) 

 
Resta saber se estes aspectos apontados por Fourez constam no planejamento de ensino dos 

professores de ciências. 

 Segundo Fourez o objetivo das práticas científicas é construir e saber se servir de 

representações adequadas, testadas e padronizadas das situações em que agimos. Logo o papel 

da experiência será o de testar a adequação destas representações ao mundo concreto. Ele 

argumenta que as ciências se constroem através de representações sempre ligadas a um 

contexto e a uma finalidade, não cabendo espaço para uma verdade global, mas sim para uma 

multiplicidade de concepções e de modelizações possíveis da mesma situação que se trata de 

representar. Assim ele sai em defesa de uma abordagem interdisciplinar no ensino afirmando 

que “na prática, para se representar adequadamente uma situação concreta, é raro que baste 

uma só disciplina” (FOUREZ, 2003, 122). 

Mas Fourez também provoca reflexão trazendo uma questão de extrema importância 

para os que desenvolvem uma atividade interdisciplinar no ensino de ciências: fortalecer 

uma base disciplinar para posteriormente abordar problemas complexos ou trabalhar 

desde cedo com uma abordagem interdisciplinar? Talvez o desafio seja articular estas duas 

visões no processo de ensino das ciências. 
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É necessário que o ensino contemple o contexto histórico no qual o conhecimento 

científico foi construído, buscando compreender as motivações e o jogo de interesses que 

marcaram esta construção. Na visão de Chassot (2006), o ensino de ciências deve estar 

encharcado de realidades, de modo que o aluno possa se perceber nesta construção. Para este 

autor, é preciso resgatar o saber popular fazendo o devido movimento de validação acadêmica 

na comunidade onde foi produzido. Segundo Chassot (2006, p.207), “o saber popular, em 

algum tempo, foi, é ou será um saber científico”.  

Um outro autor importante neste debate é Lenoir (1998). Para ele, há uma distinção 

entre disciplina escolar e disciplina científica. As disciplinas escolares diferem das científicas 

nas finalidades, objetos, modalidades de aplicação e referenciais, embora compartilhem uma 

lógica científica. É preciso que o professor esteja atento a esta diferença para não realizar uma 

simples transposição do campo científico para o campo escolar. 

As diferenças identificadas por Lenoir (1998) entre a interdisciplinaridade escolar e 

científica são apresentadas no quadro 1.  

 

Para Lenoir (1998) são duas as finalidades da interdisciplinaridade, a primeira, de 

ordem filosófica e epistemológica, é construir uma síntese conceitual ou acadêmica do fato, 

de modo a se alcançar a unidade do saber, a segunda, mais pragmática e instrumental, é 

mobilizar conhecimento numa perspectiva integradora, para solução de problemas concretos 

de nossa existência. Para ele, ao se falar em interdisciplinaridade escolar é necessário 

considerar as duas visões como complementares. 

Além de destacar as interdisciplinaridades científica e escolar, Lenoir ressalta a 

existência das interdisciplinaridades profissional e prática, e afirma que todo processo 

interdisciplinar organiza-se através da pesquisa, do ensino e da aplicação. Logo se depreende 

que a interdisciplinaridade escolar pode ser, objeto de pesquisa, ensinada e praticada.  
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Quadro 1:  Maiores distinções entre interdisciplinaridade científica e interdisciplinaridade escolar  
(LENOIR, 2003, p.52) 

Interdisciplinaridade científica Interdisciplinaridade escolar 

FINALIDADES 
Tem por finalidade a produção de novos 
conhecimentos e a resposta às necessidades sociais: 

• Pelo estabelecimento de ligações entre as 
ramificações da ciência; 

• Pela hierarquização (organização das 
disciplinas científicas); 

• Pela estrutura epistemológica; 
• Pela compreensão de diferentes perspectivas 

disciplinares, restabelecendo as conexões 
sobre o plano comunicacional entre os 
discursos disciplinares. 

Tem por finalidade a difusão do conhecimento 
(favorecer a integração de aprendizagens e 
conhecimentos) e a formação de atores sociais: 

• Colocando-se em prática as condições mais 
apropriadas para suscitar e sustentar o 
desenvolvimento dos processos integradores e 
a apropriação dos conhecimentos como 
produtos cognitivos com os alunos; isso 
requer uma organização dos conhecimentos 
escolares sobre os planos curriculares, 
didáticos e pedagógicos; 

• Pelo estabelecimento de ligações entre teoria 
e prática; 

• Pelo estabelecimento de ligações entre os 
distintos trabalhos de um segmento real de 
estudo. 

OBJETOS 
Tem por objeto as disciplinas científicas. Tem por objetivo as disciplinas escolares. 

MODALIDADES DE APLICAÇÃO 
Implica a noção de pesquisa: 
Tem o conhecimento como sistema de referência. 

Implica a noção de ensino, de formação: 
Tem como sistema de referência o sujeito aprendiz e 
sua relação com o conhecimento. 

SISTEMA REFERENCIAL 
Retorno à disciplina na qualidade de ciência (saber 
sábio) 

Retorno à disciplina como matéria escolar (saber 
escolar), para um sistema referencial que não se 
restringe às ciências. 

CONSEQUÊNCIA 
Conduz: 
À produção de novas disciplinas segundo diversos 
processos; 
Às realizações técnico-científicas. 

Conduz ao estabelecimento de ligações de 
complementaridade entre as matérias escolares. 

 

Segundo Lenoir (1998), a interdisciplinaridade escolar é o conjunto de três planos 

interativos: interdisciplinaridade curricular, interdisciplinaridade didática e 

interdisciplinaridade pedagógica (ver figura 1). A interdisciplinaridade curricular está num 

primeiro nível e deve garantir ligações de interdependência, convergência e 

complementaridade entre as diferentes matérias escolares presentes no currículo. Deve fazê-lo 

preservando a diferença entre as disciplinas e garantindo igualdade no tocante às 
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contribuições que podem dar. O autor afirma que este plano “exclui toda tendência à 

hierarquização dominante” (LENOIR, 1998, p.57) por parte de uma ou mais disciplinas 

escolares. No segundo nível está a interdisciplinaridade didática, fazendo a ponte entre o 

currículo e a ação pedagógica, ela responde pelo planejamento, organização e avaliação da 

intervenção educativa. Para o autor são os instrumentos conceituais presentes neste plano, que 

permitirão a concepção de práticas educativas interdisciplinares.  

 

 
Figura 1 – Representação dos planos interativos que compõem  

a interdisciplinaridade escolar. 
 

 

 

No terceiro nível da interdisciplinaridade escolar encontra-se a interdisciplinaridade 

pedagógica; esta corresponde à atuação em sala de aula da interdisciplinaridade didática, ou 

seja, o teste do modelo didático, mas não se restringindo a este, pois considera outros aspectos 

como gestão de classe, contexto onde se exerce o ato profissional de ensino, estado 

psicológico do aluno e do educador, concepções e expectativas dentre outros. Isto revela a 

complexidade deste nível, que tem como meta a aprendizagem de um conhecimento 

homologado pela interdisciplinaridade, mas que, ao mesmo tempo, precisa lidar com o 

imprevisto, o inesperado nas muitas dimensões contidas na dinâmica da sala de aula.  

Interdisciplinaridade 
curricular 

⇓  ⇑ 
Interdisciplinaridade 

didática 
⇓  ⇑ 

Interdisciplinaridade 
pedagógica 



13 

 

Pensando a formação da educação básica, parece mais aceitável um ensino de ciências 

voltado para alfabetização científica e técnica que articule saberes não somente restritos aos 

conteúdos disciplinares, mas, sobretudo saberes que permitam: representar modelos, discutir 

possibilidades, avaliar riscos em contextos envolvendo o conhecimento científico e 

tecnológico, tornando o aluno capaz de tomar decisões orientadas por tais saberes. A 

interdisciplinaridade escolar é um dos caminhos para o alcance desta meta. O ensino de 

ciências não pode ser compreendido na perspectiva das disciplinas científicas, que se 

estruturam sobre o fundamento da pesquisa e do desenvolvimento científico, mas sim das 

disciplinas escolares, as quais se organizam para tornar possível a aprendizagem. Nesta 

perspectiva, as disciplinas como a Física, Química e Biologia, passam a cooperar junto com as 

demais disciplinas para tornar possível a aprendizagem de um conhecimento integral. Não 

podendo esquecer a necessidade de uma reflexão sistemática por parte do professor 

envolvido, no nível da interdisciplinaridade didática, o que eleva as chances de êxito neste 

trabalho.  

 

2.4 – Tipos de interdisciplinaridade  

Um dos riscos apontados por Guy Palmade no final dos anos de 1970 era da 

interdisciplinaridade não passar de um modismo. Em certa medida o modismo estimulou 

muitas práticas intuitivas no Brasil nos anos de 1990, como registrado por Fazenda (1994) 

quando afirma que “passou-se a exercer e a viver interdisciplinaridade das mais inusitadas 

formas” (FAZENDA, 1994, p.34). 

Das muitas formas de fazer interdisciplinaridade, algumas foram identificadas e 

caracterizadas na literatura pesquisada, as quais agrupamos e apresentamos no quadro 2. 
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Quadro 2: Formas identificadas de fazer interdisciplinaridade. 

AUTOR TIPO EXPLICAÇÃO 

PCNEM Singela 
Possibilita apenas a constatação de que o mesmo 
objeto pode ser abordado a partir de vários 
enfoques disciplinares. 

Trindade e Chaves 
(2005) Restrita Compartilhamento de conteúdos entre disciplinas 

no nível de integração, mas não de interação. 

Heterogênea Somar informações procedentes de diversas 
disciplinas (enciclopedismo). 

Pseudo-interdisciplinaridade As disciplinas operam numa mesma lógica como 
parte de uma disciplina maior (metadisciplina). 

Auxiliar Uso da metodologia de uma disciplina (área de 
conhecimento) em outra. 

Composta Análise conjunta dos aspectos de um problema 
por uma equipe multidisciplinar.  

Complementar  Sobreposição de diferentes trabalhos que 
coincidem em um mesmo objeto de estudo. 

Cesare Scurati3 

Unificadora 
Construção de marco teórico e metodologia 
comum a partir da integração de disciplinas 
(fusão de disciplinas). 

Linear Ajuste de leis originadas em uma disciplina para 
aplicação em outro contexto disciplinar. 

Estrutural Criação de um corpo de leis a partir da interação 
de disciplinas formando uma nova disciplina. Marcel Boisot4 

Restritiva 

A atuação de cada disciplina é definida por um 
objetivo de pesquisa. As modificações nas 
disciplinas promovidas pela interação não são 
necessariamente permanentes. 

 

 É possível perceber que o estabelecimento da maioria dos tipos se dá pelo aspecto da 

pesquisa e da constituição de disciplinas científicas. Cabe lembrar a diferenciação feita por 

Lenoir entre interdisciplinaridade científica e escolar, embora não se possa negar a influência 

destes tipos na prática escolar da interdisciplinaridade.  

 

 
                                            
3 Citado em SANTOMÉ, 1998. 

4 Citado em SANTOMÉ, 1998. 
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2.5 – Atividade interdisciplinar no ensino de ciências 

Considerando a interdisciplinaridade escolar, pode-se afirmar que o ato de planejar no 

nível didático e executar no nível pedagógico constitui uma atividade interdisciplinar. O 

contínuo exercício destas atividades leva à construção de uma prática interdisciplinar, ou seja, 

uma completa mudança na visão e postura frente ao processo de aquisição do conhecimento.  

Toda atividade interdisciplinar deve estar orientada por um método. Mesmo admitindo 

a impossibilidade de um método único, devido ao grande número de modalidades de 

interconexões, Japiassu (1976) propõe certos elementos metodológicos que devem compor 

uma atividade interdisciplinar. Analisando tais elementos, propomos uma reorganização e 

ampliação para atender às exigências de uma atividade interdisciplinar na escola: 

1. Identificação da problemática ou do problema: trata-se de uma questão a ser 

respondida, elemento fundamental que articula uma série de outros conceitos que não 

participarão necessariamente na solução do problema, mas que precisam ser 

considerados inicialmente; 

2. Constituição de uma equipe: não existe atividade interdisciplinar desenvolvida por 

apenas um professor, se faz necessário que representantes das diferentes disciplinas se 

disponham ao diálogo fecundo; 

3. Consideração aos diferentes percursos teóricos: é importante conhecer e respeitar a 

construção teórica de cada disciplina na análise do problema. Isto contribuirá para 

definição das regras metodológicas do trabalho; 

4. Estabelecimento de conceitos-chave: tais conceitos devem permear as várias 

disciplinas buscando um vocabulário comum, evitando ambigüidade na compreensão 

de um conceito dentro da equipe; 

5. Repartição de tarefas entre os membros da equipe: todos não fazem tudo embora 

conheçam tudo que é feito por cada membro da equipe; 
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6. Colocação em comum: todos os dados ou resultados parciais coletados por cada 

membro da equipe são trazidos para análise e discussão coletiva. 

Mesmo reconhecendo que os elementos apresentados por Japiassu estão voltados 

inicialmente para a atividade de pesquisa interdisciplinar, cujo enfoque é epistemológico, 

nada nos impede de aproveitá-los na discussão teórica sobre a atividade interdisciplinar no 

ensino de ciências, particularmente na análise das relações estabelecidas nas diferentes áreas 

de saber com o problema. Consideramos a identificação do problema ou problemática, o 

elemento fundamental e de maior importância para o ensino, pois entendemos que somente a 

partir dele é possível determinar os demais. Por exemplo, somente depois de identificar um 

problema se pode definir as disciplinas componentes de uma equipe para investigá-lo, os 

conceitos-chave que participarão na sua solução bem como as tarefas de cada disciplina 

durante esta atividade. 

Quando professores das diferentes disciplinas científicas reúnem-se para o 

planejamento de uma ou várias atividades interdisciplinares a partir de um problema definido, 

precisam lembrar como afirmou Japiassu, que se trata de uma nova etapa de desenvolvimento 

do conhecimento: “reagrupar todas as informações, contribuições e dados de todas as 

disciplinas e fazê-las convergir para que delas possa ser extraída uma modalidade de 

conhecimento comum a todas” (JAPIASSU, 1976, p.50) 

Acreditamos, como Popper, na possibilidade do diálogo fecundo, mesmo em meio a 

opiniões diferentes sobre um assunto (POPPER, 1996). Aprende-se muito no planejamento de 

uma atividade interdisciplinar e continua se aprendendo durante suas execuções junto aos 

alunos, isto porque o professor passa a conhecer a forma como os alunos estruturam o 

conhecimento, como eles validam os vínculos entre as diferentes disciplinas na compreensão 

do problema. A aprendizagem na teoria sociocultural é entendida como um processo 

interativo que resulta de uma prática participativa em uma comunidade de aprendizes 
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(CUBERO & LUQUE, 2004), o que demonstra a necessidade da interação entre aqueles que 

aprendem como forma de garantir uma aprendizagem consistente. Neste sentido a interação 

começa no planejamento didático da equipe de professores, quando da construção da rede de 

relacionamento entre os diversos conceitos, e continua na relação dos professores com os 

alunos e entre os próprios alunos. O que se aprende numa atividade interdisciplinar é mais que 

conceitos: são estabelecidas relações entre os conceitos e seus limites de validade. 

Nesta perspectiva, a atividade interdisciplinar favorece a noção de conceito “como 

sendo uma rede flexível de conhecimentos articulados, um conjunto de informações 

concatenadas que permitem descrever, prever e explicar as causas dos fenômenos” 

(TEIXEIRA, 2006 p. ?), à medida que torna possível o diálogo das muitas disciplinas sobre 

um mesmo problema. Em pesquisa sobre o entendimento do que é digestão, Teixeira aponta 

para formação de uma rede conceitual a qual tem como centro o sistema digestório, todavia o 

nível de compreensão dependerá da capacidade de articulação de outros conceitos nesta rede 

chegando a afirmar que “dependendo do que for articulado, teremos variações no produto 

final” (ibdem, p.?).  

Se imaginarmos como exemplo o problema: Hipertensão, “como se pega”? para ser 

desenvolvido numa atividade interdisciplinar, teríamos em princípio conceitos como pressão, 

fluxo, viscosidade e densidade na física; concentração e mistura na química; e sangue, vasos e 

coração na biologia formando uma rede de relacionamentos que seria construída e ampliada 

no decorrer da atividade, de modo que a compreensão da Hipertensão se amplia a medida que 

a equipe consegue estabelecer um maior número de relações consistentes entre os conceitos 

das diferentes disciplinas. Podemos imaginar como exemplo que, para o professor de física, 

os conceitos da biologia e da química serão inicialmente de compreensão limitada, vinculados 

a experiência pessoal ou a contextos reais, concretos e limitados, mas à medida que estes 

conceitos vão sendo trabalhados na análise do problema por cada professor dentro da equipe, 
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vão sendo assimilados, estruturando-se uma compreensão mais ampla, de modo semelhante 

ao que Vigotsky (2001) observou no processo de evolução na criança,  do conceito 

espontâneo para o científico. 

 Poderíamos dizer que a força dos conceitos científicos se manifesta naquele 
campo inteiramente determinado pelas propriedades superiores dos 
conceitos, como a tomada de consciência e a arbitrariedade; é justamente aí 
que revelam a sua fragilidade os conceitos espontâneos da criança, que são 
fortes no campo da aplicação espontânea circunstancialmente 
conscientizada e concreta, no campo da experiência e do empirismo. O 
desenvolvimento dos conceitos científicos começa no campo da consciência 
e da arbitrariedade e continua adiante, crescendo de cima para baixo no 
campo da experiência pessoal e da concretude” (VIGOTSKY, 2001 p.350) 
 

 

Ainda analisando o exemplo da hipertensão, acreditamos ser durante a atividade 

interdisciplinar que o professor de física tomará consciência, por exemplo, da relação de 

dependência que a viscosidade do sangue tem com os elementos que o constituem e como esta 

composição afetará a pressão do sangue nos vasos. Este mesmo professor será capaz de 

elaborar novas perguntas dentro do problema, que o levarão junto com a equipe a: 

� Ampliação da rede conceitual; 

� Identificação de conceitos-chave (ou conceitos centrais); 

� Maior articulação da rede conceitual. 

Numa atividade interdisciplinar para ensino de ciências é preciso considerar que um 

conceito sempre remete a uma ou mais situações, podendo um mesmo conceito remeter a 

situações bem distintas como é o caso do conceito de inverno no nordeste e no sul do Brasil 

(SCHLIEMANN; CARRAHER; CARRAHER, 2003). Se o inverno no nordeste é marcado 

pela intensificação das chuvas, no sul é caracterizado pelo frio. A teoria dos campos 

conceituais proposta por Gérard Vergnaud em 1981 tem permitido uma compreensão da ação 

do indivíduo em uma dada situação. Segundo Maia (2000, p.37), “a descrição do processo de 

conceitualização do real pelo sujeito, a utilização da noção de esquema e de campo 

conceitual, propostas, dão uma operacionalidade à teoria”.  
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Para Vergnaud (1997) um conceito C é definido na inter-relação de três dimensões: 

situações (S) que correspondem à realidade onde o indivíduo vai operar; invariantes (I) que 

correspondem aos mecanismos mentais (variável psicológica) que operacionaliza os esquemas 

na solução do problema encontrado na situação; e representações (R) que corresponde à 

explicitação da solução do problema através de símbolos, gráficos, equações e outras formas 

de representar. 

 Para melhor entender a proposta de Vergnaud, retomemos o conceito de inverno 

tratado anteriormente. Talvez o melhor símbolo para representar o conceito de inverno na 

situação nordestina seja o guarda-chuva, enquanto na situação do sul, o melhor símbolo seja o 

casaco de frio. O que há de invariante nas duas situações onde o conceito é analisado e que 

vai torná-lo distinto, é a mudança climática, ou seja, tanto no sul quanto no nordeste 

brasileiro, o inverno é marcado por mudanças climáticas. 

Para Schliemann, Carraher e Carraher (2003) os invariantes são as propriedades que 

definem o conceito, enquanto as situações são eventos que lhe fornecem significado. Elas 

constatam que: 

Embora os invariantes possam ser universais, os conceitos definidos pelos 
mesmos invariantes não são idênticos, porque as diferenças culturais que 
operam na criação de situações que dão significado aos conceitos e na 
eleição de formas de representação resultam em diferentes organizações 
conceituais” (SCHLIEMANN; CARRAHER; CARRAHER, 2003, p.149) 
 

 
Numa atividade interdisciplinar é importante considerar as diferentes organizações 

conceituais produzidas a partir de situações bem específicas de cada disciplina. Mas espera-se 

que ao longo da interação entre as disciplinas, provocada por uma situação mais ampla, uma 

nova organização conceitual se configure com amplitude muito maior.  

Outra noção importante na teoria dos campos conceituais é a de esquema. Vergnaud 

(1997) define esquema como uma organização invariante do comportamento para uma classe 

dada de situações. Um esquema é uma combinação de diferentes tipos de elementos: metas, 
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expectativas, regras, invariantes operatórios e possibilidades de inferência, todos mobilizados 

para uma classe de situações. Os esquemas são os responsáveis pela organização conceitual. 

Os esquemas de ação que o indivíduo dispõe para agir em determinada situação são implícitos 

e não constituem a princípio um conhecimento válido que possa ser generalizado. Para 

Moreira (2002, p.10) “ajudar a construir conceitos e teoremas explícitos, e cientificamente 

aceitos, a partir do conhecimento implícito, é a tarefa do ensino”. 

É importante considerar, numa atividade interdisciplinar, como se dá a ação de cada 

sujeito da equipe sobre o problema real. Cada participante da equipe encara a situação-

problema com um repertório de esquemas em grande medida construído disciplinarmente. 

Nesta ocasião os invariantes serão testados permitindo uma análise preliminar. Após 

comparação da análise preliminar de cada disciplina é muito provável que os esquemas de 

cada participante seja alterado, na tentativa de acomodação dos elementos novos 

apresentados. Ao analisar o aumento da pressão sanguínea como nos casos de Hipertensão, 

um biólogo possivelmente deterá sua análise no comprometimento do sistema cardiovascular, 

mas o químico poderá preocupar-se com a variação na quantidade de substâncias como NaCl 

(cloreto de sódio) presentes no sangue, já o físico poderá analisar a variação do volume 

sanguíneo ou mesmo a velocidade do sangue nos vasos, mas após o contato com todas estas 

análises será possível a cada um re-elaborar sua explicação sobre o fenômeno da Hipertensão. 

Mesmo considerando que, já na fase inicial de planejamento de uma atividade 

interdisciplinar, boa parte dos conceitos empregados, são de caráter científico, podemos 

afirmar que no decorrer da atividade interdisciplinar, para cada sujeito da equipe, estes 

conceitos são re-significados com ampliação do conjunto de situações. Espera-se que uma 

atuação interdisciplinar sobre determinado conjunto de conceitos, torne sua representação, 

para todos da equipe, muito mais rica e integradora.  
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2.6 – Obstáculos a superar 

Por fim, mas não menos importante é preciso considerar as dificuldades para 

efetivação de uma atividade interdisciplinar. Dentre elas estão às encontradas por Trindade e 

Chaves (2005) entre professores de Física, Química e Biologia, onde questões externas ao 

professor como, falta de tempo para planejamento em equipe e falta de condições materiais 

são apontadas. Já na pesquisa conduzida por Gimenez e Caldeira (2005) no projeto Pró-

Ciências com professores da área de ciências naturais do ensino médio em 2002, destacaram-

se como dificuldades em relação aos alunos, o comportamento inadequado (indisciplina), o 

desinteresse pela nova metodologia, falta de apoio familiar e desconhecimento dos alunos 

sobre conteúdos considerados pré-requisitos. Embora poucos reconheçam, os professores 

parecem apresentar certo desconforto quando precisam ultrapassar os limites de sua 

disciplina, como comenta Pietrocola et al (2003): 

Os professores sentem-se desconfortáveis fora dos limites estritos da área 
disciplinar na qual aprenderam a se deslocar em consequência de sua 
formação tradicional. Existe, por parte de alguns deles, consciência de que a 
abordagem interdisciplinar oferece ganho de significado para os alunos. 
Analisar situações tiradas do cotidiano apresenta dificuldades de ordem 
conceitual, metodológica, práticas e didáticas e exige que se ultrapasse as 
fronteiras seguras do conhecimento disciplinar que eles detém 
(PIETROCOLA ET AL, 2003, p.136). 

 
Isto parece indicar um aspecto endógeno, ou seja, de natureza interna, no quadro de 

dificuldades para o professor, que parece envolver a formação docente (Trindade e Chaves, 

2005). 

Tratando ainda das dificuldades de caráter endógeno, é preciso considerar também a 

subjetividade de cada membro da equipe (professor), sua história, suas motivações para estar 

desenvolvendo o trabalho, qual a representação que cada um faz de si mesmo e do outro na 

equipe. Tais aspectos poderão determinar o sucesso ou fracasso da atividade. Santomé (1998) 

recorda 10 etapas detectadas por Sverre Sjölander, que devem ser superadas pelos membros 
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de uma equipe, para efetivação de um trabalho interdisciplinar. As etapas, que apresentamos 

de forma resumida no quadro 3, dão conta das ações intersubjetivas que permeiam a atividade 

em equipe. 

Quadro 3: Etapas a superar para efetivação do trabalho interdisciplinar 

 ETAPAS EXPLICAÇÃO  

1 Cantando as velhas canções 
Os membros da equipe consomem seu tempo apresentando-
se, comentando seu trabalho e respondendo todos os 
problemas. 

2 Todos os que estão do outro 
lado são imbecis 

Deficiências são detectadas na realização do trabalho e 
associadas ao outro. 

3 Refugiando-se em abstrações Busca-se um fundamento abstrato no qual todos possam 
concordar. 

4 A definição do mal-estar Descobre-se a diferença de vocabulário técnico entre os 
membros para análise do problema. 

5 Pulando de pedra em pedra 
Formação de áreas bem distintas dentro da equipe para 
discussão de temas como metodologia empregada, 
experimentação e modelo teórico adotado. 

6 Jogo de contas 
Construção de uma estrutura e uma linguagem comum que 
podem servir como fundamentos para um trabalho muito mais 
rico e proveitoso. 

7 A ameaça do grande fracasso 
Sensação de desespero que antecede a elaboração de 
relatórios sobre as atividades realizadas e avaliação dos 
resultados obtidos até o momento. 

8 O que está acontecendo 
comigo? 

Descobertas das mudanças ocorridas na forma de perceber as 
outras disciplinas. Cada membro chega a ser defensor da 
disciplina do outro. 

9 Tentando conhecer o inimigo 
Surgimento do interesse por conhecer profundamente outras 
disciplinas, suas estruturas conceituais, princípios, 
procedimentos e modos de pensar. 

10 O verdadeiro começo 
É depois de superadas as etapas anteriores que a equipe 
reconhece está pronta para o início do verdadeiro trabalho 
interdisciplinar. 

 

Parece-nos que a medida da riqueza produzida num trabalho interdisciplinar está 

diretamente relacionada com a quantidade de conflitos existente na equipe e sua capacidade 

de resolvê-los. Diante de uma situação-problema, uma equipe que não experimenta conflitos, 

muito pouco irá produzir, pois são os pontos de vista contrários que permitem o 

aprofundamento das questões envolvidas. Por outro lado é preciso desenvolver uma 
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habilidade na resolução de conflitos para que se avance no maior número de questões 

levantadas sobre o problema. Neste trabalho, saber ouvir o outro é fundamental. 

Pesquisas apontam professores com posicionamento favorável à proposta de 

interdisciplinaridade, mas pouco engajados numa reflexão sistemática sobre o assunto 

(TRINDADE e CHAVES, 2005), já outros referem a indisciplina ou desinteresse dos alunos e 

falta de apoio familiar como alguns dos grandes obstáculos na efetivação de uma atividade 

interdisciplinar (GIMENEZ e CALDEIRA, 2005). Não podemos deixar de considerar, nesta 

análise, as condições de tempo, de sala de aula e organização curricular oferecidas ao 

professor bem como sua valorização no exercício da atividade interdisciplinar. É preciso 

lembrar que, muitas vezes, o professor é convocado a fazer aquilo que não conhece num 

tempo que ele não tem, o que resulta por muitas vezes em práticas intuitivas e de pouca 

eficácia. 
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3 – PERSPECTIVAS DA PESQUISA 

Desde que instituída, em 1996, a década da educação tem provocado, senão mudanças 

significativas concretas, pelo menos sinais de transformação em quase todo o sistema 

educacional brasileiro. Um dos principais fundamentos desta nova proposta está na 

metodologia de ensino proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais da educação (PCN), 

que passa a vincular a educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social, propondo a 

contextualização do ensino e uma docência de caráter interdisciplinar.  

O modo de trabalho interdisciplinar exige do professor e do aluno um aprofundamento 

no conhecimento disciplinar, ao mesmo tempo que exige uma habilidade para dialogar e 

construir com outros campos disciplinares. Um trabalho sempre mediado por um problema 

que não é particular de uma disciplina, mas comum a muitas ou a todas. 

 É importante investigar como a interdisciplinaridade se afirmou de 1996 aos dias 

atuais, como a atividade dos docentes se modificou nesta perspectiva e como eles se percebem 

nesse processo.  

Chegamos ao final da década da educação, cabe-nos conhecer os resultados 

produzidos em ações com a finalidade expressa nos PCN. Assim é pertinente questionar: os 

docentes realizam atividades pedagógicas interdisciplinares? E se realizam, como são 

desenvolvidas estas a atividades no ensino das ciências naturais? 

Em termos gerais temos por objetivo investigar na prática dos professores de ciências, 

como é a operacionalização da atividade interdisciplinar (AI). 

Especificamente queremos: 

• Identificar o perfil de formação dos professores que desenvolvem a AI; 

• Verificar o entendimento dos professores quanto às finalidades do ensino de ciências; 

• Verificar o que os professores consideram prioritário ao ensinar ciências; 

• Analisar o tipo de interdisciplinaridade desenvolvido pelos professores; 
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• Identificar como os professores planejam a AI; 

• Caracterizar as atividades de ensino desenvolvidas pelos professores; 

• Identificar o que e como os professores avaliam numa AI; 

• Identificar obstáculos ao desenvolvimento da AI. 
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4 – METODOLOGIA 

 Quanto ao aspecto metodológico da pesquisa, nossa preocupação foi a de superar o 

falso dualismo técnico qualidade-quantidade, como escreve Gamboa (2002), buscando 

articular  “aspectos instrumentais e práticos com os fundamentos teóricos e seus pressupostos 

filosóficos” (GAMBOA, 2002, p. 87).  

 Para Gamboa (2002), a redução das alternativas da pesquisa em ciências sociais a duas 

abordagens epistemológicas, uma positivista5 e outra fenomenológica6, leva a uma dicotomia 

epistemológica que nega a possibilidade de terceiras abordagens ou mesmo da articulação 

entre a abordagem quantitativa e qualitativa. Para Gamboa (2002, p.97),  

(…) a dicotomia epistemológica parece coibir e desqualificar as 
possibilidades de síntese entre os elementos qualitativos e quantitativos num 
mesmo processo metodológico, a interação sujeito-objeto na produção do 
conhecimento e a articulação de processos de explicação e compreensão na 
elaboração da mesma pesquisa. 

 

 Desta forma, nossa tentativa foi de conduzir a pesquisa sem a preocupação de destacar 

esta ou aquela abordagem metodológica, mas buscando construir uma lógica a partir das 

condições materiais oferecidas, como documentos, espaço físico e tempo, disponibilizados 

pelos sujeitos da pesquisa, entendendo os limites e possibilidades de cada instrumento 

utilizado. 

 O local da pesquisa foi o Centro Experimental de Ensino Ginásio Pernambucano, que 

anuncia desenvolver uma prática interdisciplinar desde o ano de 2004. O Ginásio 

Pernambucano, uma das escolas mais antigas e tradicionais do País, que teve entre seus 

alunos Clarice Lispector e Ariano Suassuna, passou ao longo de anos por uma grande 

transformação. O grande prédio colonial, fundado em 1825 e interditado em 1998 por risco de 

                                            
5 Abordagem marcada pelo olhar sobre o objeto despido de toda subjetividade, do qual podem ser extraídos dados para serem 
testados e validados segundo uma lógica numérica. 
6 Abordagem centrada no sujeito e suas relações, onde o caráter subjetivo dá forma à interpretação do pesquisador. 
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desabamento, voltou a ser uma escola em 2004. O Ginásio foi reinaugurado como Centro de 

Ensino Experimental (CEE), um projeto idealizado por um grupo de empresários e 

educadores e realizado em parceria com o governo do Estado. O projeto do CEE contempla 

“atendimento ao aluno em tempo integral, treinamento e elevação salarial para os 

professores, premiação por resultados, aperfeiçoamento da gestão, controle social e 

integração comunitária” (Jornal da Ciência, SBPC, 2007). 

 Os sujeitos da pesquisa foram os professores de Física, Química, Biologia e 

Matemática que atuam no ensino médio do centro experimental, efetivos concursados, com 

formação na disciplina que lecionam e formação específica para prática interdisciplinar. 

Incluem-se também neste grupo aquela que faz a coordenação pedagógica do centro e uma 

professora externa ao Centro que atuou como formadora inicial do grupo de professores de 

ciências naturais. Ao todo foram 7 sujeitos. A escolha da coordenadora pedagógica justificou-

se pelo fato de ser ela a articuladora da equipe no trabalho pedagógico interdisciplinar, 

mediando a relação da equipe com o currículo elaborado na instituição. Tal escolha também 

se justifica pela necessidade de que a aproximação dos professores se dê “através de um canal 

social” (ROSA; ARNOLDI, 2006, p.50), ou seja, um líder natural ou responsável 

institucional pela equipe que nos apresente e apresente nosso trabalho ao grupo facilitando 

uma posterior abordagem individual dos professores, e respaldando nossa atividade junto a 

eles. 

 Para realização do trabalho utilizamos a técnica de observação, conjugada com 

entrevistas semi-estruturadas (RICHARDSON, 1999). A entrevista semi-estrutrada é aquela 

que se organiza a partir de tópicos selecionados e questões de formulação flexível com o 

propósito de “permitir que o sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e 

reflexões sobre os temas apresentados” (ROSA; ARNOLDI, 2006, p.30). A observação foi 

não participante, ou seja, aquela onde “o investigador não toma parte nos conhecimentos 
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objeto de estudo como se fosse membro do grupo observado, mas apenas atua como 

expectador atento” (RICHARDSON, 1999, p.260); nela pretendemos identificar a forma de 

interdisciplinaridade desenvolvida, como era seu planejamento e execução, as dificuldades 

encontradas pelo grupo durante todo o processo.  

A entrevista semi-estruturada foi utilizada em momentos distintos, junto à 

coordenação pedagógica, para levantamento de informações sobre a implementação da prática 

interdisciplinar as quais subsidiaram posteriormente as observações e entrevistas com os 

professores. Essa primeira entrevista ocorreu após autorização formal da pesquisa com a 

entrega do nosso projeto na instituição e assinatura das autorizações para realização da 

mesma. Na ocasião também solicitamos a obtenção da cópia do projeto político-pedagógico 

do Ginásio (ANEXO 3). Os outros momentos da entrevista ocorreram após as observações, 

junto a cada professor, no total de cinco, junto à coordenadora pedagógica e à professora da 

Universidade Federal que atuou como formadora da equipe. Na entrevista com os professores 

pretendíamos identificar seu perfil acadêmico, verificar seu entendimento quanto às 

finalidades do ensino de ciências, o que considera prioritário ao ensinar ciências e qual nível 

de conhecimento disciplinar ele espera do aluno para o início de uma atividade 

interdisciplinar (Apêndice A). Já na entrevista com a coordenadora, procuramos compreender 

como era articulada a equipe de professores para alcançar os objetivos estabelecidos no 

currículo (Apêndice B). Com a formadora externa buscamos captar aspectos relevantes do 

momento inicial, quando os professores entravam em contato com uma proposta inovadora de 

escola (Apêndice C).  

Quadro 4: Etapas do processo metodológico. 

Etapa Procedimento Forma de registro 

1ª 
Autorização para realização da pesquisa junto à 
instituição e obtenção do projeto político-
pedagógico e currículo do ensino médio. 

---------- 

2ª Entrevista com a diretora da instituição anotações 
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3ª 

Contato com a coordenadora pedagógica para 
coleta de informações sobre a atividade pedagógica 
do centro e as ações dos professores da área de 
ciências da natureza. 

------------- 

4ª Encontro com os professores para planejamento 
das observações.  ------------- 

5ª Observação das atividades planejadas e 
desenvolvidas pelos professores junto aos alunos. Gravação de áudio e vídeo. 

6ª Entrevista com os professores, coordenadora e 
formadora. Gravação de áudio. 

7ª Tratamento e análise dos dados coletados. ----------- 
 

As entrevistas foram audiogravadas e posteriormente transcritas para análise. As 

observações das aulas foram videogravadas e audiogravadas com posterior seleção de trechos 

para transcrição. As etapas do processo metodológico estão descritas de forma resumida no 

quadro 4. 

Para análise das aulas videogravadas direcionamos o olhar para a identificação dos 

seguintes aspectos: finalidade do ensino de ciências que ficou evidente, o que é prioritário ao 

ensinar, qual o tipo de interdisciplinaridade predominante, se há evidências de planejamento, 

quais são as características da AI, como ocorre a avaliação e quais os obstáculos para o 

desenvolvimento da atividade. Uma tabela, como a exemplificada no anexo 1, foi elaborada 

para sintetizar a observação. Em cada questão eram registrados comentários do que era 

observado fazendo-se referência ao tempo do filme quando se tratava de um episódio 

relevante sobre o tema. 

Para subsidiar na estruturação do material de pesquisa, um diário de cada aula 

observada foi produzido com registro dos detalhes da aula como quantidade de alunos por 

série e a forma como os(as) professores(as) conduziam as aulas (ANEXO 2). 

Para análise das entrevistas, observamos nas transcrições as relações de cada resposta 

dos professores com as categorias teóricas, fazendo referência de tempo a trechos que 

serviriam para ilustrar estas categorias bem como aquelas que emergissem da análise.  
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5 – CONSTRUÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA  
 

A pesquisa teve início em agosto de 2007, a partir do contato pessoal com a 

Coordenadora Pedagógica e em seguida com a Diretora do Centro Experimental, com o 

propósito de conhecer a instituição. 

A partir daí, fizemos um levantamento de documentos que pudessem ajudar a 

compreender a prática pedagógica do Centro, bem como informações relativas ao trabalho dos 

professores da área de ciências naturais. Em seguida, intermediados pela coordenadora 

pedagógica, fomos apresentados aos professores de Biologia, Química, Física e Matemática 

que desenvolviam trabalhos relacionados à parte diversificada do currículo. Esta, como 

afirmado nos PCNEM, 

destina-se a atender às características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela (Art. 26 da LDB). Complementa a Base 
Nacional Comum e será definida em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar (...) O seu objetivo principal é desenvolver e 
consolidar conhecimentos das áreas, de forma contextualizada, referindo-os 
a atividades das práticas sociais e produtivas (PCNEM, 2000, p. 22-23). 

  

Estes trabalhos são chamados pelos professores de PD, aludindo à Parte Diversificada, tendo 

a duração de um semestre e sendo orientados por uma temática. Em linhas gerais, na PD são 

trabalhados temas transversais do currículo como, educação ambiental, educação sexual, 

formação profissional, dentre outros, seguindo uma proposta interdisciplinar. Conhecendo as 

atividades e os horários em que eram desenvolvidas, agendamos a filmagem de dois encontros 

em cada PD.  

Naquele semestre a temática escolhida pelo grupo de Ciências Naturais e Matemática, 

para trabalhar a parte diversificada do currículo, foi energia. O tema seria abordado em três 
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projetos: fontes alternativas de energia, energia dos alimentos e educação eletrônica. Cada 

projeto seria coordenado por dois professores e no primeiro encontro todos trabalhariam um 

mesmo texto sobre energia (Apêndice D). Estes projetos culminariam na feira de ciências da 

escola. 

Cada PD tinha a participação de alunos do 1º. ou 2º. ano do Ensino Médio. Os alunos 

escolhiam um projeto para participar durante o semestre, assim cada PD agrupava alunos de 

diferentes salas. Nas observações registramos uma participação que oscilou entre 25 e 37 

alunos por projeto. 

 O Centro de Ensino Experimental apresenta mudanças na maneira de praticar a 

interdisciplinaridade hoje, se comparado àquela que foi planejada nos documentos oficiais e 

implantada nos anos de 2004 e 2005. Naquele momento, o currículo do Centro estava 

organizado por competências transversais nos três níveis explicitados nos PCNEM, que são 

investigação e compreensão, representação e comunicação, e contextualização sócio-cultural, 

e se articulava a partir de eixos temáticos desenvolvidos por situações-problema. A situação-

problema era trabalhada nas oficinas pedagógicas interdisciplinares (OPI) onde diferentes 

disciplinas contribuíam para sua resolução (SQUINCA, 2006). Segundo Squinca (2006), na 

proposta inicial, destacavam-se como prática pedagógica, além da interdisciplinaridade, a 

contextualização e uma avaliação de caráter formativo (SQUINCA, 2006). As diretrizes 

gerais para a proposta pedagógica do Centro (2004) previam além da atuação dos professores 

junto aos alunos na atividade docente, uma atuação junto aos demais educadores 

sistematizando sua experiência e produzindo material didático-pedagógico, e também na 

formação de outros formadores, o que revela uma preocupação com a replicabilidade do 

modelo (CEEGP, 2004). 

Em pesquisa realizada nos anos da implantação do centro (2004-2005), Squinca 

revelou que dentre as dificuldades para implantar a nova proposta pedagógica, metade dos 
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professores entrevistados apontavam a efetivação da interdisciplinaridade como principal 

dificuldade. Para a pesquisadora, a nova prática só aconteceria ao longo de um processo de 

formação continuada (SQUINCA, 2006).  

Visando conhecer o Centro enquanto campo de pesquisa, conduzimos entrevistas com 

pessoas que atuaram na formação dos professores, na coordenação pedagógica e com os 

próprios professores da área de ciências da natureza, além de observações das aulas onde se 

trabalhava a parte diversificada do currículo, no intuito de caracterizar como era realizada a 

interdisciplinaridade neste estabelecimento. As informações obtidas em ambos os 

procedimentos nos apontam que um conjunto de atividades de natureza interdisciplinar, 

dentre elas as OPI – Oficinas Pedagógicas Interdisciplinares, foi abandonado a partir de 2006. 

Como principais causas anunciadas pelo Centro, estão: o aumento no número de alunos sem 

que o número de professores tenha aumentado na mesma proporção, a detecção de lacunas no 

conhecimento disciplinar de nível fundamental (Matemática e Língua Portuguesa), o que 

dificultava o aprofundamento nas disciplinas científicas como Química, Biologia e Física, 

além de comprometer a realização do projeto da maioria dos alunos envolvidos naquele 

momento, que era a aprovação no vestibular e o ingresso na universidade. Uma premissa do 

centro de ensino é o Protagonismo Juvenil, daí o aluno ser estimulado a escrever seu projeto 

de vida, estabelecendo seus objetivos de formação dentro da escola, a qual, a partir de então, 

passa a assumir o compromisso de ajudá-lo na realização do mesmo.  

No relatório de gestão 2005/2006 elaborado pelo centro, são apontadas como causas 

para supressão das OPI, inviabilidade operacional, temporal, financeira e incapacidade de 

dialogar com as disciplinas (CEEGP, 2006, p.6).  

Em uma entrevista, a diretora do Centro de Ensino afirmou que os alunos tornaram-se 

capazes de relacionar as diferentes disciplinas em um projeto temático sobre o Rio 

Capibaribe. Na área da Física, os alunos construíram uma encenação para explicar como o 
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lixo interfere na vazão do rio, todavia quando foram solicitados por um expectador a calcular 

uma vazão, não sabiam ou afirmavam não ser objeto do que estavam estudando. 

Todas as questões pontuadas anteriormente, podem ser melhor compreendidas a partir 

das entrevistas que nos possibilitaram a reconstrução do momento anterior àquele que 

estávamos pesquisando. 

 

5.1 – COMPREENDENDO O CONTEXTO 

 

O foco inicial do trabalho dos formadores, que atuaram junto aos professores do 

Centro, a partir de 2003, era um ensino que possibilitasse o engajamento do jovem na vida 

produtiva, imediatamente após sua saída da escola. Como podemos observar no relato da 

formadora, o objetivo era ... 

“... desenvolver essa capacidade de alunos, de origem popular, começarem a 

olhar pra escola de outra forma, também. E começar a ver que com o ensino 

médio eles já teriam condições de se organizar pra ter um tipo de renda e 

começar a se virar, entrar no mercado de trabalho independente de vestibular. 

Entendeu? Quem quisesse ir pelo vestibular, tudo bem podia ir. Mas a idéia era, 

que se alguém não quisesse... vamos supor “eu não quero, eu quero fazer artes 

plásticas, alguma coisa”. Então eles teriam uma orientação de como entrar nesse 

mercado, como conseguir ganhar dinheiro aí, fazer alguma coisa.” 

 

O trabalho de acompanhamento dos formadores seguiu até o final de 2004, primeiro 

ano de funcionamento do Centro. Durante este período as atividades desenvolvidas foram 

assim descritas pela formadora: 
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“... o que fazia a articulação eram as oficinas pedagógicas interdisciplinares. 

Que eles escolhiam temas e situações-problema, no começo de cada semestre, e 

ai faziam um planejamento de uma atividade que seriam essas oficinas. Que eles 

faziam nas quartas feiras. E ai eles saiam, faziam atividades, dois, três 

professores juntos. E era uma espécie de projeto que ia caminhando, 

caminhando, caminhando... agora o que acontecia muitas vezes? Estava sendo 

feito nas oficinas, cada professor levava de volta pra sua disciplina, fazia um 

gancho daquilo, e aprofundava os conteúdos das suas disciplinas. 

Contextualizando nas questões que viam (...) Então faziam assim: tinha um 

projeto único; juntava duas, três, quatro disciplinas; variava viu, tinham uma 

arrumação diferente, não era todo mundo com a mesma arrumação não. E alem 

disso cada professor tinha a sua disciplina. Então tinham coisas feitas em 

conjunto e tinham coisas feitas em cada um na sua, e aprofundando. Porque 

assim os seus programas a cumprir, ninguém deixou de ter programa não. Agora 

tinha muita atividade coletiva, tinha muita atividade de discussão, tinha muita 

atividade escrita, tinha atividade... muita atividade ai de resgate psicológico da 

auto-estima, entendeu? Então tinham momentos que você via que as coisas 

estavam misturadas, assim, questões do protagonismo com questões das 

disciplinas mesmo, do conhecimento cientifico. Então o tempo todo os meninos 

eram trabalhados de uma forma mais integrada, mais forte. E ai eles se sentiam 

muito satisfeitos. Imagine que esses meninos passaram um ano, ou foi mais de um 

ano naquela, não tinha nenhum risco na parede. E eles vinham de escolas que 

eles pixavam tudo.” 

 



35 

Em 2005, mais precisamente no segundo semestre, o Centro começa a passar por uma 

mudança profunda. Destacamos aqui três aspectos centrais dessa mudança.  O primeiro deles 

refere-se à estrutura da gestão do Centro. De início existia uma gestão administrativa e outra 

pedagógica, cada área de conhecimento possuía uma coordenação (linguagem, humanas e 

ciências). Com a mudança, a gestão administrativa e pedagógica foi centralizada numa 

pessoa. As coordenações de área deixam de existir e surge uma coordenação pedagógica.  

O segundo aspecto foi metodológico. Com o crescimento do número de professores 

não acompanhando o crescimento do número de alunos e a verificação de enormes lacunas no 

conhecimento disciplinar, trazidas pelos alunos do ensino fundamental, o sistema de 

avaliação, inicialmente de caráter formativo, foi modificado passando a focar no conteúdo 

disciplinar, como podemos observar no depoimento da coordenadora: 

“... Então a questão, por exemplo, da aprendizagem, quando nosso aluno foi 

submetido a uma avaliação externa, tradicional, porque ele também vai ser 

submetido a isso no vestibular ou em qualquer outra, foi quando a gente teve um 

péssimo resultado. Então era preciso haver... como é que ia né? E alem de outras 

questões. Então a gente detectou que os nossos alunos não chegam a... saber as 

operações ... então de que adiantava estar desenvolvendo uma excelente inovação 

pedagógica né? Mas sem que os alunos tenha essa base de sustentação conceitual 

nas disciplinas básicas...” 

 

As Oficinas Pedagógicas Interdisciplinares (OPIs) deixam de existir, e na tentativa de 

preservar o princípio da interdisciplinaridade, a parte diversificada do currículo passou a ser 

explorada através de projetos desenvolvidos por grupos de professores, semanalmente, ao 

longo do semestre, o que ficou conhecido como PD. Sobre esta mudança o relato da 

coordenadora pedagógica é que  
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“... a PD não tem essa estrutura da situação problema, não em todas as PDs, a 

PD ficou mais livre. Mais livre no sentido do professor escolher a metodologia. 

Essa era a metodologia que a gente aplicava na OPI, na PD alguns professores 

ainda aplicam essa metodologia né? Tem essa, vamos dizer assim, busca. Outros 

não. Então ficou bem... vamos dizer assim, especifico do professor o trabalho, a 

metodologia para a PD. Porque ai a PD... enquanto que a OPI tinha como 

objetivo o trabalho interdisciplinar a PD não. A PD, vamos dizer assim, ela pode 

ter como viés a interdisciplinaridade, a contextualização, mas isso não é o 

objetivo dela. O objetivo dela é garantir, vamos dizer assim, incluir o 

conhecimento curricular, o próprio enriquecimento do aluno acerca de um 

determinado tipo de disciplina né? O conhecimento de uma temática. Então ela 

tem essa outra... esse outro objetivo. E nas OPIs não ficava claro que o trabalho 

da OPI era a gente, digamos dizer, forçar, não sei se fala bem, mas forçar o 

trabalho interdisciplinar na escola. É mais ou menos, eu enxergo mais ou menos 

isso ai. Então assim, há muitos ganhos, mas ao mesmo tempo há muitas questões 

para ser revistas, assim como a PD, mas que a PD é um amadurecimento...” 

 

Quanto a justificativa para o fim das OPIs, apresentada no relatório de gestão do Centro, 

apontando a incapacidade de dialogar entre as disciplinas, a coordenadora explica que  

“... o professor não conseguia levar da OPI pra sala de aula. Era algo forçando a 

“barra” vou dizer a você realmente que é.”(...) “ porque a idéia era que ele 

trouxesse pra OPI o conhecimento que ele tinha adquirido na sala de aula que, 

pra poder fazer esse dialogo e a gente viu que a gente não tava conseguindo 

fazer. Não voltava, nem ia ver, entendeu? Não voltava pra sala de aula, nem 

voltava da sala de aula pra OPI.”  
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Sobre esta dificuldade, a formadora, comentando a articulação elaborada pelos alunos a partir 

das OPIs, analisa que 

“... em alguns aspectos eu acho que eles conseguiram o que a gente queria. 

Assim, de dialogar mais um com o outro. os professores. E aí os alunos 

conseguirem articular melhor né? Graças a esse dialogo. Os alunos perceberem 

que física e outras coisas no fim tem que juntar tudo pra você dar conta da 

realidade, nesse aspecto eu acho. Mas teve um aspecto negativo que a gente 

achou, foi o seguinte: no começo  o pessoal ficou achando muito que a gente 

tinha que fazer tudo pela  interdisciplinaridade, o mais possível de atividade 

interdisciplinar. Eu nunca achei isso, desde do começo, mas alguns professores 

de lá acharam e aí eles sentiram  que quebraram  um pouco a cara, por que? 

Quando você tenta articular tudo o tempo todo o que acontece é que alguns 

aspectos... o que a gente notou foi que com essa ênfase muito grande só em 

atividades interdisciplinares, vários professores sentiram que aspectos muito 

importantes das suas disciplinas não foram contemplados. O pessoal dedicou 

muito tempo pra essa parte interdisciplinar e ele não conseguiu trabalhar alguns 

conceitos que ele queria trabalhar nessas atividades, que também não deu tempo 

na parte que ele ficava só, entendeu? Então tem que haver cuidado maior, outra 

coisa também, na primeira vez... não sei se o tema foi o semestre inteiro, eu sei 

que o pessoal começou achar que o tempo, que tava trabalhando o tema tava 

muito longo. Então é muito difícil você pegar uma situação problema que dê 

conta de muitas coisas, porque muitos desdobramentos né? Aí o pessoal depois 

achou: “não, então talvez valesse a pena fazer mais situação problema e 

menores”. Inclusive pra fazer os modelos da situação que é uma coisa que eu 
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acho pra ser explorado melhor. “Como é o modelo de participação?”, “como é 

que você ver aquela situação?”, “Quais são os aspectos que são relevantes?”, 

“Como colocar isso numa representação?”, “qual o melhor tipo de 

representação?”. Falando só não dá, desenhando só não dá, você tem que fazer 

uma coisa aí que é mistura de desenho, de fala com uso... de imagem.” 

  

O terceiro e último aspecto a ser destacado, refere-se ao currículo que, segundo 

depoimento da coordenadora, deixou de ser orientado estritamente pelos PCN e passou a ser 

também influenciado pelo programa do vestibular. Sobre as mudanças no currículo a 

coordenadora afirma que ... 

 

“... Inicialmente era o que a gente entendia certo?  O que um aluno de ensino 

médio precisa ter e a partir dos documentos legais. A gente se baseou 

especificamente no PCN certo? Em 2004. em 2005 a gente modificou os 

programas para atender ao vestibular. A gente reelaborou os programas e, em 

2006, com a presença de 20 centros, o Pro-Centro reuniu todos os centros, não 

todos os professores, mas representantes de todas as disciplinas de todos os 

centros e foi elaborado um programa de conteúdos para o Centro... houve, vamos 

dizer, uma modificação de alguns dos programas dos centros. O plano, a forma 

de trabalhar, a estratégia, a metodologia, a estrutura, isso é modificado sempre. 

Agora o programa... a gente tem um programa-projeto desde 2006, que foi 

elaborado com os professores, baseado nos PCN, baseado no programa do 

vestibular e baseado nos livros que são adotados...” 
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Como podemos notar, a preocupação com o vestibular deixa de ser secundária e passa 

a ocupar uma posição mais central, embora o currículo do Centro, no início, estivesse voltado, 

como já dissemos, à preparação do jovem para vida produtiva, como percebemos na fala da 

formadora: 

“... Então a idéia era muito mais, assim, de ter um currículo integrado, onde 

muitas questões de sobrevivência eram discutidas também e eles pensavam assim: 

quando terminasse o curso eles teriam condições de ter algum tipo de renda. 

Então isso era resposta. Nada de ficar só pensando que tinha que fazer o 

vestibular entendeu? Quer fazer o vestibular, então bora fazer o vestibular tanto 

que teve gente que fez o vestibular. E passou no vestibular. Mas não era o foco 

entendeu? O foco não era só o vestibular.” 

 

Dos aspectos aqui destacados, dois deles atingem diretamente a prática interdisciplinar 

na escola, o currículo e a metodologia. Como afirma Lenoir (1998), a interdisciplinaridade 

escolar é o conjunto de três planos interativos: interdisciplinaridade curricular, 

interdisciplinaridade didática e interdisciplinaridade pedagógica; sendo assim o currículo deve 

propor uma articulação entre as diferentes disciplinas, e a metodologia deve, em nível 

didático, considerar o diálogo fecundo entre as diferentes áreas de conhecimento, de modo a 

tornar possível uma ação pedagógica interdisciplinar. O aspecto da gestão atinge 

indiretamente o modo de fazer interdisciplinaridade, à medida que não garante a presença de 

um coordenador de área para estabelecer a ponte entre os professores das diferentes 

disciplinas. Este coordenador, ou coordenadora, teria a importante responsabilidade de fazer 

aquilo que chamamos de vigilância pedagógica, ou seja, assistir os professores em sala no 

cumprimento das etapas de uma atividade interdisciplinar segundo o modelo ideal. 
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5.2 – CONSTRUÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE E RESULTADOS 

 

O processo de categorização teve início com uma leitura de todo material coletado nas 

observações e entrevistas, e foi, em todos os momentos, orientado pelos objetivos da pesquisa. 

Após leitura preliminar, buscamos no texto das observações, alguma identificação com os 

temas emergentes no referencial teórico, em seguida buscamos respostas para algumas 

questões propostas nos objetivos específicos da pesquisa. Quanto às entrevistas, a primeira 

ação foi classificar as respostas segundo categorias de análise, ora estruturadas a partir da 

teoria consultada, ora em categorias que emergiram na leitura das transcrições. Num primeiro 

momento buscamos tudo que foi afirmado acerca do tema dentro da resposta apresentada à 

questão específica, e em seguida no decorrer de toda a entrevista (Bardin, 1977). A análise foi 

essencialmente temática. As unidades de análise foram escolhidas a partir dos temas: (1) 

perfil do professor para realizar uma atividade interdisciplinar (AI), (2) finalidade do ensino 

de ciências naturais, (3) prioridades no ensino de ciências, (4) tipos de interdisciplinaridade 

escolar, (5) planejamento de uma AI, (6) características de uma AI, (7) avaliação na AI e (8) 

obstáculos na realização de uma AI. Na análise de quase todos os temas procuramos articular 

observação e entrevistas, exceto aqueles cuja exploração só era possível, ou a partir da 

observação, ou da entrevista.  

 

1. Perfil do professor 

Os professores entrevistados tiveram seus nomes preservados e aqui são identificados 

pelos pseudônimos Tirza, Walter, Xisto, Yara e Zayra. No perfil do professor pretendeu-se 

caracterizar sua formação acadêmica e experiência como docente, sua experiência no Centro 

de Ensino Experimental e sua relação com a temática da interdisciplinaridade. Nesta última 
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utilizamos as legendas LT para indicar leitura sobre o tema, e FE para indicar formação 

acadêmica específica sobre a temática. 

 

Consideramos relevante conhecer o perfil dos professores, pois essa informação, além 

de ajudar a construir o contexto da investigação, subsidiará a análise de outras temáticas 

relacionadas na pesquisa. 

 

A partir das informações colhidas nas entrevistas elaboramos o quadro resumo 

descrito a seguir (quadro 5). 

 

Quadro 5: Apresentação do perfil dos professores 

Professores  

Categorias 
Ti

rz
a 

W
al

te
r 

X
is

to
 

Y
ar

a 

Za
yr

a 

 

Licenciatura na disciplina que leciona      100% 

Especialização relacionada à área de educação       60% 

Mestrado em área diversa      40% 

Mestrado relacionado à área de educação      0% 

Participou desde a implantação do CEE      80% 

Teve formação específica para trabalhar no CEE      80% 

Conhecimento sobre interdisciplinaridade LT LT LT FE LT LT 

Tempo de graduação (em anos) 18 17 20 24 18 19 

Tempo de docência (em anos) 12 19 19 26 15 18 

  

Quanto a participação dos professores(as) desde a implantação do CEE, consideramos 

não somente aqueles que estavam desde o início no Centro pesquisado como também os 

professores que atuaram em outro Centro de Ensino implantado com as mesmas 

características. 
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 Na categoria que relata formação específica para trabalhar no CEE, admitimos a 

formação que antecedeu o início do trabalho e/ou aquela que acompanhou a atividade do 

professor no Centro, sendo considerada formação em serviço. 

Analisando o Quadro 5, é possível identificar que: todos (100%) são professores(as) 

que concluíram a licenciatura na disciplina que lecionam, em média, há 19 anos, com um 

tempo médio de experiência em sala de aula de 18 anos. São professores(as) que possuem 

uma especialização relacionada com a área de educação (60%), que participaram, de algum 

modo, desde a implantação do modelo de Centros de Ensino Experimental (80%) e que 

tiveram uma formação específica para trabalhar nos mesmos (80%).  

Sobre interdisciplinaridade, predomina entre os professores um conhecimento oriundo 

de leituras e discussões entre seus pares. Apenas uma professora relatou ter uma formação 

acadêmica em nível de especialização voltada para a interdisciplinaridade. Chama atenção no 

depoimento dessa professora, o caráter intuitivo das práticas interdisciplinares que marcaram 

o início de sua experiência com esta prática. 

 

 

Yara: “Olhe, a interdisciplinaridade para nós que trabalhávamos no Paulo 

Guerra [escola], a gente começou sem saber que estava fazendo 

interdisciplinaridade. A gente começou fazendo um trabalho lá sobre o rio Tejipió 

e que a gente envolveu diversas disciplinas. Era uma coisa, assim, que tinha um 

tema, uma situação problema, mas lhe confesso tudo foi feito... A gente tinha lido 

algumas coisas em PCN, mas não sabia, de fato, o quê que tava fazendo. Mas a 

gente trabalhou; foram as disciplinas de biologia, química, geografia, historia e 

português. Foi o meu primeiro contato com a parte de interdisciplinaridade”.      
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Este relato ilustra bem o perigo de se cair num modismo vão e passageiro ao 

desenvolver uma prática intuitiva, desprovida de um aprofundamento teórico e uma reflexão 

sobre a ação pedagógica, não contribuindo para construção de um saber docente (FAZENDA, 

1994; PALMADE, 1994). Para que uma inovação pedagógica seja incorporada à prática 

docente, é necessário ao professor e professora um perfil que contemple uma formação 

permanente e uma prática reflexiva, ou seja, uma capacidade de analisar seu fazer pedagógico 

(FOUREZ, 2003; SCHÖN, 2000). Esta reflexão-na-ação, termo adotado por Schön (2000), 

permite consolidar acertos e ajustar o que não está dando certo ao longo de uma atividade que 

pode ser concreta ou somente de pensamento (PERRENOUD, 2002).  

  

O perfil dos professores entrevistados sugere, em nossa análise, a existência de 

diferenciais significativos para o sucesso de uma Atividade Interdisciplinar, que são o 

interesse pela temática da interdisciplinaridade e a formação continuada em serviço, mesmo 

que ainda não institucionalizada. É importante que os professores estejam continuamente 

engajados em projetos interdisciplinares, fazendo uma avaliação permanente de sua prática, 

de modo a construir uma cultura interdisciplinar forte dentro da comunidade escolar. 

  

2. Finalidade do ensino de Ciências  

Nesta temática procuramos investigar os objetivos a serem alcançados ao se ensinar 

ciências naturais; onde os professores pretendem chegar quando ensinam física, química e 

biologia. Tal procura justifica-se pelo entendimento de que o objetivo do professor de ciências 

ao ensinar, pode estar relacionado ao modo como ele conduz sua prática docente. Assim, 

imaginamos poder tecer alguma relação entre a interdisciplinaridade e a finalidade do ensino. 

Neste sentido, e a partir da fundamentação teórica, das observações e entrevistas, definimos as 
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seguintes categorias: (a) formar cientistas, (b) alfabetização científica e tecnológica e (c) 

propedêutico (para o vestibular). 

 

a. Formar cientistas 

Nesta categoria estão agrupadas as respostas que evidenciam um ensino com ênfase 

num método científico aplicado em situações de laboratório para compreensão de conceitos 

disciplinares. Um ensino que visa dotar os estudantes de capacidade técnica para medir e 

prever, com segurança, o comportamento de fenômenos modelados a partir da natureza. Por 

exemplo, quando o professor, falando sobre o fenômeno das tempestades de raios, ensina que 

o aumento de carga elétrica oposta em duas placas metálicas paralelas aumenta a Diferença de 

Potencial Elétrico (ddp) entre as placas, tendo seu limite definido pela distância entre as 

placas e a rigidez dielétrica do meio material existente entre elas, e o aluno pode verificar, e 

até controlar variáveis deste fenômeno com razoável facilidade numa situação de laboratório 

através de modelos instrumentais. 

 

b. Alfabetização científica e tecnológica 

Nesta categoria reunimos os depoimentos em que há evidências de um ensino 

encharcado em realidades humanas, sem abrir mão do método científico, mas direcionando-o 

para a compreensão e solução de problemas sociais.  

 

Na perspectiva de Chassot (2006), o indivíduo alfabetizado cientificamente é aquele 

capaz de apropriar-se da linguagem científica para interagir no mundo em que vive podendo 

tomar decisões balizadas, que envolvem sua vida, a vida dos outros e o ambiente em que vive, 

como é o caso de decidir ou não pelo consumo de OGM (Organismos Geneticamente 

Modificados). O ensino de ciências, na perspectiva da Alfabetização científica e tecnológica, 
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como afirma Cachapuz et. al. (2005), engaja além do conceito científico, a história da 

construção desse conceito, considerando todas as tensões políticas e sociais neste 

desenvolvimento, consolidando o caráter humano dessa construção. 

 

c. Propedêutico (para o vestibular) 

Esta categoria reúne as respostas que apontam características de um ensino baseado 

tão somente na memorização de definições, regras e fórmulas que, acredita-se. permitirá ao 

estudante lograr êxito num exame vestibular para o ensino superior. 

O quadro 6 apresenta a classificação das respostas dos professores a esta questão. 

Quadro 6: Finalidade de ensinar ciências identificada pelos professores 

Professores  

Categorias 
T

ir
za

 

W
al

te
r 

X
is

to
 

Y
ar

a 

Z
ay

ra
  

Formar cientistas      0% 

Alfabetização científica e tecnológica      100% 

Propedêutico (para o vestibular)      0% 

  

Todas as respostas dos professores para a finalidade de se ensinar ciências aproximam-

se daquilo que classificamos como Alfabetização científica e tecnológica, como podemos 

observar no exemplo das professoras Tirza e Zayra. 

 

Tirza: “… finalidade de ensinar ciências. Primeiro pra ele (aluno) ter um 

conhecimento amplo. Saber a sua realidade, saber o que ele pode modificar, 

principalmente em relação ao ambiente. (...) É ele saber manusear o meio, 

protegendo sua própria saúde”. 

Zayra: “… é ampliar a visão de mundo, né? Se colocar dentro do mundo e 

observar as coisas com outros olhos, com olhar mais cientifico, não só no senso 

comum, mas olhar cada fato do cotidiano com outro olhar”. 



46 

 Para analisar esta temática nas observações das aulas (PD), selecionamos os trechos da 

aula onde percebíamos evidências da finalidade do ensino. Estes trechos, chamamos de 

eventos, os quais foram quantificados e totalizados seus respectivos tempos de duração. O 

resultado aparece no quadro 7. 

 

Quadro 7: Finalidades observadas durante as atividades 

 Categorias Eventos Tempo 
Total  

Formar cientistas 1 62 min. 13% 

Alfabetização científica e tecnológica 6 290 min. 62% 

Propedêutico (para o vestibular) 2 115 min. 25% 

  

Embora todos os eventos observados façam parte de um conjunto de ações, 

consideradas, a priori, interdisciplinares, segundo orientação dos PCN (2000) para 

organização da Parte Diversificada do currículo – cuja perspectiva seria a alfabetização 

científica e tecnológica, como sugere Fourez (2003) – quase 40% de todo o tempo observado 

foi marcado por situações que evidenciavam a preocupação com uma formação propedêutica 

e de cientistas. A seguir apresentamos trechos de eventos transcritos, em que utilizamos 

algumas convenções adotadas por Alencar (2004) para transcrição, que evidenciam estas 

finalidades. 

 

Linguagem Oral Visual Gestual 
P: ((com a turma organizada em círculo, a professora de 
pé e a frente da sala, prossegue a leitura com os alunos 
de um texto de apoio para atividade experimental que 
acontecerá logo em seguida)) (( 5’05”)) “então proteínas 
lembrando também é uma macro molécula, né isso? Que 
são compostas por pequenas unidades de que...? a gente 
acabou de ler aqui. Quais são as unidades pequenininhas 
que formam as proteínas?”  
 
A: “aminoácidos” 
 
P: “Aminoácidos né?/ Um aminoácido vai se juntando a 
outro formando as macro moléculas que são as proteínas 

 
P segura o 
texto de apoio  

 
Em pé, 
gesticula com 
uma mão 
enquanto 
segura o texto 
com a outra. 
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ta? Essas proteínas elas reagem/ com os íons cobre 2 + 
em meio/ alcalino\. Então para esse experimento lá, a 
PRESENÇA de proteína/ é revelada pelo o aparecimento 
de uma cor roxa intensa\. Se houver proteína o teste 
dará  positivo, se não houver não dará. O amido eu não 
falei, mas também reage com o iodo e produz um 
complexo de cor azul/ ou roxo escuro, ou já chegando a 
preto.  Se houver amido nesse alimento vai dar positivo, 
não é isso?\.. e os lipídios?” 
 
A: ((uma aluna continua a leitura do texto)) “os lipídios 
formam um grupo de  substancias muito importante para o 
organismo, são insolúveis em água, mas solúveis em 
solventes orgânicos como álcool e acetona, por exemplo. 
Apesar de difamados pela mídia como os vilões das doenças 
cardíacas, os lipídios são fundamentais na manutenção de 
varias estruturas dos seres vivos e atuam em diversos 
processos metabólicos.”  
 
P: “então os lipídios também tá, vamos fazer um teste 
bem simples/, para lipídios, para ver a presença ou não 
desses, desses macronutrientes nos alimentos ta? Os 
matérias/ estão identificados ai no quadro ta? O objetivo 
de hoje, geral/ seria identificar através de testes 
específicos, a presença de amidos/ proteínas/ ou lipídios/ 
em alimentos\. Então vamos testar uma série de 
alimentos como tem ai nos materiais que é: batata, 
bolacha, banana, pão, clara de ovo, farinha de trigo, 
leite, óleo, margarina, toucinho\... vamos testar esses 
alimentos ai tá.”  
 
 
Transcrição 1: Finalidade identificada com a formação de cientistas. 

  

A preocupação da professora no trecho transcrito (transcrição 1), resume-se em definir 

o objetivo da experiência e parametrizar os testes que seriam realizados. Também durante a 

explicação, a professora encarrega-se de antecipar o modelo que explica o resultado do teste 

para presença de proteína no alimento que corresponde à reação química das proteínas com os 

íons de Cobre em meio alcalino revelando uma cor roxa intensa. 

 É preciso reconhecer que a atividade interdisciplinar pode e deve contemplar a 

formação de cientistas. Mas também é preciso superar a visão distorcida do cientista recolhido 

em seu laboratório, desvinculado de seu entorno social e político, na busca de uma descoberta 
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a partir de observações e experimentações (CACHAPUZ et. al., 2005). É necessário estimular 

a investigação partindo de uma problemática na qual possamos estar inseridos, favorecendo 

ao aluno construir modelos explicativos e não somente adotar modelos pré-estabelecidos 

aplicando-os de forma mecânica e a-crítica. Senão estaremos reforçando a idéia de uma 

ciência pronta e acabada em que para dominá-la precisamos apenas treinar o uso de 

instrumentos e técnicas de observação e medida. 

 A transcrição a seguir, ilustra a finalidade de um ensino de ciências, identificado com 

a formação propedêutica.  

 

Linguagem Oral Visual Gestual 
P: ((com a turma organizada em círculo, a professora, 
em pé, explica as conseqüências da falta de cada 
vitamina no organismo)) ((41’57”)) “porque que eu tô 
sempre associando a vitamina com o nome cientifico? 
Porque no vestibular eles pedem isso sim, eles colocam 
tipo, associar coluna, vitamina A, B, tarará e bota nome 
cientifico da vitamina do lado ou ainda ele faz associação 
de duas colunas: vitamina, o nome da vitamina e a 
doença que ela pode provocar, a deficiência dessa 
vitamina o que ela pode provocar, certo? Então é por 
isso que é importante você saber, a vitamina, o nome 
dela e a deficiência que ela provoca.”  
 

P apresenta 
transparência 
com uma 
tabela 
relacionando 
vitaminas, as 
conseqüências 
de sua falta no 
organismo e 
os alimentos 
onde são 
encontradas. 

Gesticula 
bastante com 
as mãos e 
aponta para 
transparência. 

Transcrição 2: Finalidade identificada com a formação propedêutica. 

  

Na transcrição 2, destaca-se o interesse da professora em que os alunos aprendam o 

nome científico das vitaminas, para lograrem êxito no vestibular. Ela até chega a especular 

sobre a maneira de como tal conhecimento seria avaliado num exame. 

 A preocupação com o vestibular tem levado muitas escolas de nível médio a 

concentrarem todos os seus esforços no objetivo único de aprovarem seus alunos em uma 

universidade, sobretudo uma universidade pública, ainda muito concorrida. Isto parece estar 

provocando um empobrecimento na formação geral dos estudantes. É como se a escola 

abrisse mão de explorar as diferentes inteligências de seus alunos (GARDNER, 1995), 
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apostando exclusivamente naquela – a lógico-matemática – que ela acredita ser a principal na 

apropriação do conhecimento e capaz de promovê-los a um nível de educação superior. O que 

parece também justificar a mínima procura dos alunos por cursos universitários nas áreas de 

artes e música, por exemplo. 

 Entendemos que a preocupação com o vestibular não pode ocupar todo espaço da 

agenda escolar de ensino médio. A educação universitária não é a única alternativa para os 

estudantes deste nível de ensino. Há outros caminhos tão cheios de mérito quanto o caminho 

da universidade. A educação tecnológica, a formação empreendedora e a escola de artes, em 

todas as suas dimensões, são alguns exemplos disso. 

 O olhar sobre o vestibular deve considerar a existência de exames com muita ênfase 

disciplinar e outros com uma forte tendência à interdisciplinaridade, como é o caso do ENEM, 

hoje utilizado, alternativamente, por muitas universidades brasileiras, como um dos critérios 

(UFPE, UFPR, USP) ou mesmo como único critério para seleção de seus alunos (Unisinos, 

UniABC, Unama). O ensino de ciências numa perspectiva interdisciplinar deve favorecer uma 

compreensão de ciência integrada aos espaços político, social, econômico e cultural de uma 

sociedade. Mesmo reconhecendo a importância do trabalho disciplinar, com seus recortes e 

idealizações, é necessário fazer sempre o movimento de retorno à realidade complexa onde o 

conhecimento foi tecido. 

 

3. Prioritário ao ensinar Ciências 

Um dos aspectos que focalizamos nas observações e entrevistas era aquilo que os 

professores consideram mais importante ao ensinar ciências. Entendemos que ao compreender 

a finalidade do ensino de ciências é possível eleger o que é prioritário ao ensinar. Deste modo 

desenvolvemos as categorias: (a) situações de laboratório, (b) situações do cotidiano 

(incluindo problemas sociais) e (c) definições, regras e fórmulas. 
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a. Situações de laboratório 

Esta categoria compreende aspectos, identificados nas entrevistas e observações, de 

um ensino dirigido por situações bem controladas, cujo resultado final é previsto, onde o 

estudante tem como principal conteúdo a ser aprendido, o uso de instrumental e recursos de 

laboratório na manipulação de modelos explicativos pré-estabelecidos, para se chegar à 

compreensão de conceitos científicos e/ou fenômenos naturais.  

 

b. Situações do cotidiano envolvendo problemas sociais 

As respostas dos sujeitos e eventos observados, classificados nesta categoria, 

apresentam características de um ensino dirigido por situações presentes, de algum modo, na 

realidade dos estudantes. São muitas vezes problemas sociais, a partir dos quais se busca 

construir modelos que permitam sua compreensão e desenvolvimento de possíveis soluções, 

tendo como suporte o método científico.  

 

c. Definições, regras e fórmulas 

Esta categoria reúne evidências, detectadas apenas nas observações, de um ensino 

dominado pela memorização de fórmulas, regras e definições, úteis apenas na resolução de 

exercícios científicos descontextualizados, como ocorre em alguns vestibulares de 

universidades brasileiras. 

  O quadro 8 apresenta a classificação das respostas dos professores a esta pergunta: 

Quadro 8: Prioridades identificadas pelos professores no ensino de Ciências 

Professores  

Categorias 

T
ir
za

 

W
al

te
r 

X
is

to
 

Y
ar

a 

Z
ay

ra
  

Situações de laboratório       40% 

Situações do cotidiano envolvendo problemas sociais      60% 

Definições, regras e fórmulas      0% 
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Predomina entre os professores entrevistados, a prioridade de ensinar ciências a partir 

do cotidiano dos estudantes (60%) como visto na fala do professor Walter. Uma parte 

significativa (40%) acredita que situações de laboratório devem ser utilizadas para se chegar a 

entender fenômenos do cotidiano dos estudantes, como podemos notar na fala dos professores 

Xisto e Yara. 

 

Walter: “Na minha opinião, eu acho que até o ensino médio ele (o aluno) deveria 

ter uma formação voltada para cidadania, com conhecimentos básicos de 

matemática, física, química... não conhecimentos de matemáticos, de físicos ou de 

químicos, mas um conhecimento que fosse suficiente pra que ele pudesse saber as 

operações, pra que ele pudesse fazer cálculos, pra que ele pudesse administrar a 

vida dele”. (...) “Ele passou a vida dele, um grande período da vida dele, 16, 17, 

18, 20 anos, na escola. Aí, sai da escola e não sabe fazer uma operação bancária 

e vai comprar uma televisão e ele não sabe o juros que ele tá pagando...”. 

Xisto: “... eu acho que o grande foco que a gente tem que mostrar pro aluno é o 

seguinte: é que você pode pegar os conhecimentos científicos e levar pra o seu 

cotidiano”. (...) “Mas eu acho que teria que ter muita capacitação pro professor, 

e a questão do experimental isso é fundamental; lá, a gente vê o trabalho 

realizado num laboratório e um trabalho que você pode diferenciar na sala de 

aula. O do laboratório eu acho que dá muito mais resultados, não que a gente 

espera de como resultado de prova, por exemplo, avaliar ele no responder a 

questão, mas eu acho que na vida dele, prática, mesmo, o laboratório dá uma 

proposta muito boa. Eu acho que toda escola teria que ter um laboratório”. 



52 

Yara: “Você tem muita aula de laboratório, não é? O pessoal do primeiro e do 

segundo ano, principalmente. E os assuntos, está ligado a uma prática. E as 

práticas, a gente procura colocar algo que esteja ligado ao o dia-dia, por 

exemplo, a separação de mistura. A gente pega água barrenta, água do rio, é... 

procura falar sobre como que água é tratada. Deixe-me ver… Quando a gente 

pega o teor de álcool na gasolina, então, como é que se calcula isso? Isso aí não 

faz parte do dia-dia, do que eu aprendi na química. E como é que é isso aí?... 

Como é que obtive esse álcool? Como é que eu obtenho essa gasolina? Então, 

tudo isso está diretamente na minha vida; e eu… entender isso, eu posso crescer 

como cidadão”. 

 

 No nosso entendimento, a prioridade do que deve ser ensinado está alinhada com a 

finalidade do ensino de ciências. Ao responder a pergunta “para que ensino ciências?” é 

possível encontrar pistas daquilo que é mais importante ao ensinar. Um professor que entende 

o ensino de ciências como necessário à formação de cidadãos críticos do ponto de vista 

científico, deve considerar prioritário envolver seus alunos em discussões de problemas 

sociais cuja solução conjugue, dentre outras, questões científicas. 

Na observação da prioridade nas aulas da PD, constatamos um quadro equivalente ao 

observado na finalidade (quadro 9).  

 

Quadro 9: Prioridades observadas durante as atividades 

 Categorias Eventos Tempo 
Total  

Situações de laboratório  1 62 min. 13% 

Situações do cotidiano envolvendo problemas sociais 6 290 min. 62% 

Definições, regras e fórmulas 2 115 min. 25% 
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Do tempo total das atividades observadas, identificamos um evento com duração de 62 

minutos (13%), vinculado à finalidade de formar cientistas, que apresentava situações de 

laboratório como prioritário no ensino; nos eventos onde identificamos que se buscava a 

preparação para o vestibular, destacava-se como prioridade, o ensino de definições, regras e 

fórmulas, o que ocupou 25% do tempo total observado; já aqueles relacionados à finalidade 

de alfabetização científica, destacavam situações do cotidiano como prioridade e ocuparam 

62% do tempo observado. A seguir, ilustramos a prioridade de ensinar situações do cotidiano, 

com a transcrição de trecho de um evento observado. 

 

Linguagem Oral Visual Gestual 
P: ((o professor sentado em círculo com os alunos, faz uma 
leitura coletiva de uma tabela de metais pesados, de onde 
vem e suas conseqüências no organismo)) ((4’20”)) “o 
cádmio que a gente falou aqui sobre bateria de celular, por 
exemplo. De onde veio esse cádmio? Aí tem, sobra, sobras... 
é.. o tabaco também né? de cigarros, baterias, de pilhas... 
essas baterias, de celular principalmente, que tem o cádmio. 
O que é que o cádmio pode causar ao o nosso organismo, ao 
ser humano?” 
 
A: ((os alunos respondem, lendo o texto)) “câncer de pulmão, 
próstata...” 
  
P: “câncer de pulmão, próstata né, e lesão nos rins ... o 
homem principalmente a partir dos 40 anos, os médicos 
aconselham a, fazer o exame de próstata para verificar, por 
que pode ter câncer de próstata, ainda em fase inicial, e com 
o diagnóstico, pode curar, pode ser curado.”  
 

P está sentado 
fazendo leitura 
da tabela. 

P gesticula 
apontando para 
a tabela. 

Transcrição 3: Prioridade de ensinar situações do cotidiano envolvendo problemas sociais. 

 

 Destaca-se na transcrição, a preocupação do professor em chamar atenção dos alunos 

para o câncer de próstata, um problema que tem levado à morte muitos homens com mais de 

40 anos, principalmente no Brasil. 

  

Acreditamos que o ensino de ciências na educação básica e mais especificamente, no 

ensino médio, deve estar organizado a partir de problemas sociais e humanos, priorizando a 
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construção de um conhecimento integrado à realidade das pessoas. Este percurso não exclui, 

ou não deve excluir, situações de laboratório e a aprendizagem de definições, regras e 

fórmulas. Trata-se apenas de reconhecer o que mais importa no processo de construção do 

conhecimento científico.  Um experimento em laboratório pode servir como meio de alcançar 

uma melhor compreensão do que está em nossa volta inquietando-nos. O laboratório pode ser 

uma alternativa subseqüente à etapa de identificação de um problema que nos incomoda. Seu 

papel é secundário no processo, pois o mais importante é conhecer bem a questão que 

pretendemos responder. Quando partimos de um problema como a mortalidade por 

conseqüência do câncer de próstata, de início, tornamos evidente a necessidade de estudar o 

assunto, pois é algo que nos toca, que nos diz respeito. Evitamos também, aquela recorrente 

pergunta dos alunos: “por quê eu tenho que saber isso?”. A partir daí, serão inúmeras 

possibilidades. Trabalhar ação biológica dos fatores causadores da doença, reações químicas 

poderiam ser observadas em laboratório, na tentativa de construir um modelo explicativo para 

o que acontece no organismo quando do aparecimento do câncer. Isto para ficar apenas na 

área de ciências, pois tal problema demanda intervenções de outras áreas de conhecimento. A 

aprendizagem de regras e fórmulas viria a reboque desse processo, o que não impediria a 

sistematização desses conteúdos em exercícios e outras situações mais simples. Se o problema 

estudado é a hipertensão sanguínea e, num dado momento, compreendemos que a diminuição 

da velocidade do sangue aumenta sua pressão exercida sobre os vasos, nada nos impede de 

consolidar a aprendizagem da relação de proporcionalidade inversa entre a velocidade de um 

fluido e a pressão exercida pelo mesmo, estudando outras situações onde se observa o mesmo 

fenômeno, como na pressão exercida pelo ar sob as asas de um avião. Trata-se de aumentar a 

quantidade de situações onde o conjunto de esquemas mentais serão testados para validação, e 

conseqüente organização do conceito (VERGNAUD, 1997). 
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4. Tipos de interdisciplinaridade escolar 

 

A interdisciplinaridade escolar, como discutido anteriormente no referencial teórico, 

tem por finalidade favorecer a integração de aprendizagens e conhecimentos (LENOIR, 

1998). As atividades que os docentes se propunham realizar na Parte Diversificada do 

currículo, tinham, a priori, um caráter interdisciplinar. Portanto, tratamos de classificar o tipo 

de interdisciplinaridade desenvolvida nessas atividades. 

A classificação tomou como base os tipos de interdisciplinaridade identificados no 

nível científico. A partir destes, desenvolvemos uma classificação para tipos de 

interdisciplinaridade escolar. Elegemos como fundamento principal da interdisciplinaridade 

escolar, a existência de um problema a ser resolvido, o qual desencadeia todo processo de 

aprendizagem. Os tipos desenvolvidos são: (a) Interdisciplinaridade Escolar Básica, (b) 

Interdisciplinaridade Escolar Restritiva e (c) Interdisciplinaridade Escolar Unificadora. 

 

a. Básica 

Esta categoria, de caráter semelhante àquela denominada Singela nos PCN (2000), 

reúne evidências que apontam para um tipo de interdisciplinaridade limitada à constatação de 

um problema e de sua abordagem a partir de vários enfoques disciplinares. Este seria o nível 

mais elementar da interdisciplinaridade escolar. 

Como exemplo, podemos citar o texto sobre energia apresentado no início do 

semestre, em todas as aulas (PD) da área de ciências naturais, com o propósito de promover 

nos alunos uma reflexão sobre as inúmeras possibilidades de abordagem do tema. 

 

b. Restritiva 

Nesta categoria encontramos um tipo de interdisciplinaridade caracterizado pela 

atuação isolada de cada disciplina, na construção de sua resposta para o problema. Embora as 
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respostas de cada disciplina sejam conhecidas umas das outras, não há preocupação em 

produzir uma resposta que articule as diferentes visões disciplinares. É como se para um 

problema de choque elétrico, como aquele desenvolvido por Pietrocola (2003), entre 

consumidores de diferentes marcas de chuveiro elétrico, em determinada região, tivéssemos o 

olhar da física sobre as condições de aterramento, o olhar da química sobre a salinidade da 

água e o olhar da biologia sobre predisposições orgânicas dos consumidores, mas sem a 

preocupação de articular todos os olhares na construção de uma resposta. 

 

c. Unificadora 

Esta categoria reúne evidências de uma prática pedagógica interdisciplinar que busca, 

prioritariamente, resposta para um problema, no qual, as diferentes visões disciplinares 

estejam articuladas. Podemos imaginar, como exemplo, o problema do trânsito nas grandes 

metrópoles. A resposta a esse problema deve articular conhecimentos de demanda e fluxo 

populacional, taxa de emissão de CO2 nos veículos e capacidade verde do ambiente para 

absorção desse gás, eficiência de motores à combustão, comportamento biológico frente a 

situações de estresse, dentre outros conhecimentos que tornam, como afirma Popper (2004), 

as malhas da rede, capaz de capturar a realidade do problema, cada vez mais estreitas. 

 Para análise dos tipos de interdisciplinaridade escolar desenvolvidos, nossa atenção 

concentrou-se nas observações das aulas, embora o conteúdo das entrevistas também tenha 

nos dado algumas pistas sobre o assunto, como veremos adiante. 

  

No quadro 10, apresentamos o tempo observado das atividades que evidenciam algum 

tipo de interdisciplinaridade e o tempo onde não encontramos evidências de qualquer tipo. 

Uma condição determinante para classificação, foi a existência de um problema mediador das 

atividades, apesar de, muitas vezes, este não estar explícito e bem definido. 



57 

 

Quadro 10: Tipos de interdisciplinaridade observados nas atividades 

 Categorias Tempo Total  
Interdisciplinaridade escolar Básica 57 min. 12% 

Interdisciplinaridade escolar Restritiva 0 min. 0% 

Interdisciplinaridade escolar Unificadora 172 min. 37% 

Não encontradas evidências de interdisciplinaridade 238 min. 51% 

  

Não identificamos, durante a observação, o tipo de interdisciplinaridade restritiva, 

embora tenha nos chamado atenção o trecho da resposta da professora Yara na questão da 

prioridade no ensino de ciências, que julgamos pertinente mostrar a seguir: 

Yara: “Olhe, quando você coloca ciências pra mim fica meio difícil, porque eu 

trabalho com química, não é? Aí, ciências…” 

A afirmação da professora demonstra sua dificuldade de enxergar além dos limites da 

disciplina. Tal visão não favorece o desenvolvimento da interdisciplinaridade ou, quando 

muito, pode desenvolver o tipo de interdisciplinaridade restritiva, ainda muito ligado ao modo 

de pensar disciplinar. 

Identificamos a interdisciplinaridade básica presente em 12% do tempo total 

observado. A seguir apresentamos transcrição de um trecho de atividade desenvolvida por um 

professor, que ilustra o tipo analisado. 

 

Linguagem Oral Visual Gestual 
P: ((o professor discute com os alunos sobre as conseqüências 
de jogar lixo eletrônico no lixo caseiro)) ((12’00”)) “pronto, 
então, pra onde... o que é que passa na mente de vocês? Pra 
onde é que vai essa bateria de celular, uma pilha que se joga no 
lixo caseiro? Seja  qual for o lixo de casa, pra onde é que vai 
isso?”  
 
A: ((alunos se sobrepõem na resposta)) 
    [o lixo caseiro vai para o... lixão ou aterro sanitário] 
                                                  [aterro sanitário] 

P está sentado 
em círculo com 
os alunos. 

P gesticula 
bastante com as 
mãos. 
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P: “Tem a possibilidade do aterro sanitário, lixões, lixões que 
tem lá um monte de catadores... esgoto diretamente... Então 
que causas podem trazer isso daí para um aterro sanitário ou 
lixões, lixo comum, onde eles catam. Você joga lá bateria de 
celular, lâmpadas florescentes, tudo misturado com esses lixos 
caseiros, fica lá no lixão depositado lá?” 
 
A: “as pessoas que utilizam pra catar lixo né? Ai pega vai...”  
 
P: “os necessitados.” 
 
A: “alem de contaminar o meio ambiente”. 
 
P: “como é que é contaminar o meio ambiente? Como é que 
chega a prejudicar o meio ambiente?” 
 
A: “contaminação do solo...” 
 
P: “contaminação do solo, né? Vai contaminando o solo a 
água...” 
 
Transcrição 4: Interdisciplinaridade básica. 

 

  

O trecho transcrito corresponde a uma amostra do que foi a atividade. O objetivo 

explícito, de avaliar os impactos ambientais provocados pelo lixo eletrônico, acaba abrindo a 

possibilidade para articulações entre diferentes disciplinas. Imaginamos que daí poderiam ser 

discutidas questões como eficiência de elementos químicos na construção de pilhas e baterias 

versus impacto ambiental desses elementos, a progressão da quantidade de lixo eletrônico, 

analisada, a partir de fatores como acesso do consumidor às tecnologias e o tempo de vida útil 

dos equipamentos, para ficar só nesses exemplos. Mas o trabalho encerra-se aí, apenas na 

constatação do(s) problema(s) e das inúmeras possibilidades de estudá-lo(s). 

 

De acordo com nossa análise, a interdisciplinaridade unificadora respondeu por 37% 

do tempo observado, correspondendo a situações como a descrita a seguir. 
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Linguagem Oral Visual Gestual 
A1: ((durante explicação de um grupo sobre a biomassa, uma 
aluna pergunta sobre a reação que produz o composto)) 
((23’00”)) “...tu pode explicar do comecinho... a... a reação...” 
A2: “pois é, a reação é de  trans... de transesterificação, uma 
reação que você pega...” 
A3:                                                                                                   
[desenha aí] 
 
P1: “bom enquanto ele está escrevendo eu vou dizer o 
seguinte...  os nomes estão parecendo estranhos pra vocês 
porque no segundo ano a gente não começou com a parte de 
química orgânica com vocês, certo? O professor deu Éster, 
ah... qual o outro que ele falou aí, é... a gente vai falar em 
carboidratos, vai falar em glicerídeos, então todos esses 
nomes que estão aparecendo pra vocês, vamos dizer, pela 
primeira vez, então vocês estão estranhando. Então o nome 
da reação é esteritificação natural, Ta? Então ele ta 
colocando ali a reação, ta certo? e lembrando pra vocês... 
que a pergunta que ele fez pra vocês... acho que vocês estão 
misturando um  pouco as palavras. O nome é diesel, o diesel 
é originário do petróleo, os combustíveis fósseis poluem com 
uma certa quantidade de poluentes. Se você coloca um 
percentual de biomassa, então você fica com o biodiesel, 
então  você vai ter uma poluição um pouco menor, certo? 
Por que? Porque você colocou aquele percentual de 
biomassa. E o que é biomassa? Então eu acho que vocês 
falaram muito depressa, ta? Então o que é biomassa? É 
justamente o que vem ligado a parte dos vegetais, ta? que 
pode ser extraído, como eles estavam ali dizendo, partindo 
dos... o que foi que vocês falaram mesmo...? glicerol, não, 
dos ácidos graxos, não foi isso? E foram utilizados de 
onde?”     
 
... (( a discussão sobre o tipo de reação prossegue, até que o 
outro professor em sala, pergunta)) 
 
P2: “em termos de energia pra movimentar o veiculo. Qual 
é a vantagem de você usar... em comparação...  você vai usar 
mais biodiesel pra rodar ou o diesel comum?” 

O quadro 
apresenta a 
seqüência da 
apresentação 
dos alunos. 
 
Aluno desenha 
o esquema da 
reação que 
produz a 
biomassa 

Os alunos 
gesticulam com as 
mãos e recorrem 
aos desenhos no 
quadro. 

Transcrição 5: Interdisciplinaridade unificadora. 

  

 A transcrição mostra que um conteúdo tradicionalmente trabalhado em aulas 

disciplinares pode emergir numa atividade interdisciplinar demandando compreensão dos 

alunos. E mesmo que estes alunos não tenham o conhecimento na sua forma disciplinar, como 

por exemplo saber sobre “esteretificação natural”, isto não os impede de compreender o 

contexto onde o mesmo está aplicado. A atividade acaba estimulando um aprofundamento 
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disciplinar e apresentando argumentos fortes que justificam a necessidade de estudar tal 

conhecimento nas disciplinas, facilitando o movimento entre disciplinaridade e 

interdisciplinaridade. 

 A transcrição também demonstra a preocupação do professor 2 em propor questões 

pertinentes ao tema estudado. Afinal, a distância percorrida por um veículo, com 1 litro de 

diesel comum, é a mesma, maior ou menor que a distância percorrida com 1 litro de 

biodiesel? Tal problema desencadeia uma série de hipóteses que precisam ser analisadas 

recorrendo-se ao conhecimento químico, físico, biológico e matemático. 

 Chamou nossa atenção o fato de, em atividades com caráter prioritariamente 

interdisciplinar, mais da metade do tempo (51%) seja gasto em ações sem essa característica, 

tais como, organização técnica da mostra de ciências, memorização de definições e situação 

de laboratório, tudo isso, sem um problema para agregar o que estava sendo feito.  

 É importante lembrar, como afirma Bachelard (1996), “todo conhecimento é resposta 

a uma pergunta (...) em primeiro lugar é preciso saber formular problemas” (1996, p.18). 

Portanto não há interdisciplinaridade se não houver um problema explícito e bem definido 

capaz de promover articulação de diferentes saberes disciplinares. É necessário ao professor 

que se lança numa atividade interdisciplinar, conhecer a pergunta que pretende responder 

junto com seus alunos. 

 

5. Planejamento  

Se a prática pedagógica interdisciplinar tem como eixo básico e norteador a resolução 

de um problema utilizando-se dos conhecimentos das diferentes disciplinas, então, o 

planejamento é uma condição imprescindível para a efetivação desse tipo de prática.  

É importante verificar se os elementos metodológicos previstos teoricamente estão 

presentes no planejamento dos docentes. 
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Os elementos, conforme já foram discutidos na fundamentação teórica do presente 

trabalho (ver pág. 17), são: 

a. Identificação do problema; 

b. Constituição de uma equipe; 

c. Consideração aos diferentes percursos teóricos; 

d. Estabelecimento de conceitos-chave; 

e. Repartição de tarefas; 

f. Colocação em comum. 

 

Buscamos identificar como os participantes deste estudo planejavam as atividades da 

PD, perguntando-os diretamente sobre o assunto, bem como em outros momentos da 

entrevista, características que pudessem identificar os elementos metodológicos do 

planejamento. Detivemos, também, nossa atenção nos trechos de entrevista onde o professor 

relatava suas experiências no desenvolvimento da PD. Neles, procuramos indícios da presença 

de cada elemento identificado em pesquisas anteriores, como etapas metodológicas do 

planejamento docente de práticas interdisciplinares. As respostas estão categorizadas no 

quadro 11. 

Quadro 11: Elementos identificados pelos professores no planejamento das atividades 

Professores  

Categorias 

T
ir
za

 

W
al

te
r 

X
is

to
 

Y
ar

a 

Z
ay

ra
  

Identificação do problema      40% 

Constituição de uma equipe      100% 

Consideração aos diferentes percursos teóricos      60% 

Estabelecimento de conceitos-chave      60% 

Repartição de tarefas      100% 

Colocação em comum      100% 

 

É unanimidade entre os professores entrevistados, o planejamento em equipe, a 

repartição de tarefas entre eles e a comunhão do que está sendo desenvolvido. Embora com 
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dificuldade de tempo para reunirem-se, os professores parecem planejar juntos suas ações, 

como observamos na fala da professora Tirza e do professor Xisto. 

Tirza: “Então, assim. A gente fica conversando como é que vai ser a próxima 

semana e tal. Na próxima semana, a gente já quer dar alimentos industrializados, 

conservantes. Como é que a gente vai fazer pra tentar que essa aula seja 

motivada. (...) É uma loucura. Porque, pra bater o horário, eu e Zayra,  é 

‘bronca’. (...) Aí, eu tenho uma idéia e, no final de semana… ela tem… e na 

segunda, quando não tem prova, a gente fica: ‘Ah! É assim, assim, assim...’. 

Ainda bem que ta dando certo”.  

Xisto: “... nós temos um tempo não muito… assim… que seria desejável. É um 

tempo, na minha opinião… É um tempo curto, pra gente fazer esse planejamento. 

Então... Mas, a gente se reúne e, dentro do que cada professor pensou como 

projeto, a gente tenta viabilizar aquela realização”. 

Quanto a considerar os diferentes percursos teóricos e estabelecer conceitos-chave no 

planejamento, foi possível observar alguns traços característicos desses elementos em 60% 

das respostas dos professores, como exposto na fala da professora Zayra: 

Zayra: “... o tema geral ia ser energia. Aí, cada dupla pensou em como sua 

disciplina poderia colaborar. Como eu sou química e Tirza, biologia, aí, achamos 

por bem alimentos que têm muito a ver com as duas áreas. Aí, nesse caso, o 

objetivo foi esse; a razão foi essa, basicamente, né? E, aí, nós nos sentamos e 

vimos o que nós poderíamos colaborar, eu com química ela com a biologia, pra 

resultar no trabalho pra feira de ciências”.            
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Fica evidente na fala da professora Zayra, sua preocupação com a contribuição que 

sua disciplina poderia dar ao tema dos alimentos, que conceitos poderiam ser trabalhados e 

como seriam abordados. 

 Com relação à identificação do problema, apenas dois professores (40%) fizeram 

referência à presença deste elemento no planejamento da atividade. Mesmo assim, em um 

caso, a citação foi indireta, como na fala do professor Walter, e no outro, demonstrando não 

haver preocupação sistemática com a existência de um problema, como na fala da professora 

Zayra. 

Walter: “... A gente criou alguns caminhos. Por exemplo: como funciona um 

aparelho celular? Como medir o consumo de energia elétrica da sua casa? Como 

você evitar o desperdício de energia elétrica da sua casa? Então, a gente vem 

trabalhando isso com os alunos. Fazer uma maquete de como o consumo de 

energia… como evitar o desperdício. Eu acho que essa parte é fundamental. Eu 

acho que o aluno precisa saber. Então, nós preparamos: o planejamento foi feito 

em cima disso, voltado para os anseios dos alunos”. 

Zayra: “… A primeira  que eu participei (...) Foi muito interessante. A gente tava 

sem idéia, aí, de repente, veio à química- biologia, uma coisa atual, um problema 

na escola, aí, drogas. Aí, foi bem legal, a PD… A gente… Trabalho com 

interdisciplinar, convidando também outros professores pra participar. Uma 

visão interdisciplinar sobre as drogas, sobre a historia; a visão histórica, 

geografia etc e tal. Resultou no trabalho muito bom. Aí, essa, agora, foi um pouco 

diferente, surgiu da necessidade da feira de ciências, né…” 

 Novamente, apoiados em teóricos como Fourez (2003), Chassot (2006) e Cachapuz et. 

al. (2005), ressaltamos a importância do problema para a atividade interdisciplinar. 
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Acreditamos que sua identificação norteia todas as etapas do planejamento. Sua solução é a 

causa da escolha dos conteúdos, dos conceitos e tarefas a serem desenvolvidas durante toda 

atividade. 

 Apesar da detecção de metade dos elementos propostos para o planejamento no 

depoimento de todos os professores, notamos, no que se refere às tarefas desenvolvidas por 

cada professor na equipe, um forte comprometimento disciplinar, ou seja, o professor faz 

aquilo que a sua disciplina compreende. A ausência de um problema influencia neste tipo de 

ação dos professores. Assim, o professor escolhe o conteúdo de sua disciplina para ser 

desenvolvido, quando este deveria ser determinado pelo problema. 

 Mesmo presente nas respostas de 60% dos professores, o estabelecimento de conceitos 

chaves e a consideração aos diferentes percursos teóricos parecem, ao contrário do que 

deveriam, fortalecer a postura disciplinar dos professores quando não conjugam os conceitos 

de cada disciplina e as diferenças na construção de cada explicação fornecida por suas 

disciplinas para o tema estudado. É como se, após escolhida a temática, os professores 

organizassem atividades onde cada um tivesse a responsabilidade de trabalhar os conceitos de 

sua disciplina seguindo o percurso teórico já definido por ela, o que parece em desacordo com 

a proposta da interdisciplinaridade apresentada neste trabalho.  

 

6. Características da AI 

Na tentativa de identificar elementos que pudessem caracterizar os encontros da PD, 

dirigimos o olhar para a organização do espaço, a quantidade de alunos presentes, os recursos 

didáticos utilizados e a metodologia adotada pelos professores.  

 

Em cada um dos 7 (sete) encontros, os elementos descritos anteriormente foram 

observados, resultando no quadro 12. 
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Quadro 12: Características das atividades desenvolvidas pelos professores 

Encontros  
Categorias 

1 2 3 4 5 6 7  

Cadeiras em círculo        71% Organização do 
espaço Agrupamento de cadeiras        57% 

Quantidade de alunos 25 32 26 37 25 37 25 30 

Livros/textos        29% 

Tabelas         29% 

Transparências        29% 

Vídeos        14% 

Recursos didáticos 

Laboratório        14% 

Roteiro da atividade        43% 

Pesquisa        29% 

Jogo        14% 

Leitura-interpretação-discussão        29% 

Metodologia 

Grupos de trabalho        71% 

 

É possível constatar, em relação à organização do espaço da sala de aula, que as 

cadeiras estavam sempre dispostas em círculo ou agrupadas para formação de grupos. A 

quantidade média de alunos por encontro foi 30. Com respeito aos recursos didáticos, 

evidencia-se o uso variado de livros, textos, transparências, vídeos e laboratório. Já a 

metodologia configura-se predominantemente pela formação de grupos de trabalho para 

realização das atividades (71%). Em 43% dos encontros, o roteiro de atividades que seriam 

desenvolvidas naquele dia, é apresentado pelo professor. O método de pesquisa e leitura-

interpretação-discussão de texto aparece em 29% dos encontros observados. O jogo apareceu 

em 1 encontro (14%) como metodologia de trabalho dos professores. 

A organização do espaço em sala com cadeiras em círculo ou agrupadas parece 

favorecer a interação dos alunos e o desenvolvimento da metodologia fortemente baseada no 

trabalho em grupo com estímulo à pesquisa e leitura-interpretação-discussão de texto. A 

compreensão antecipada dos alunos sobre as etapas que serão vivenciadas, também parece 

relevante no desenrolar das atividades. 
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7. Avaliação 

Entender o que, e como, os professores avaliam no desempenho dos alunos em uma 

AI, contribui para o esclarecimento das alternativas adotadas por estes professores no 

processo de avaliar. Tanto as observações quanto as entrevistas nos conduziram a destacar 

três características da avaliação que os professores desenvolvem, o caráter diagnóstico, o 

caráter processual e o caráter conclusivo. 

Como caráter diagnóstico da avaliação consideramos a ação do professor em 

identificar o conhecimento prévio do aluno em situações cotidianas das quais pudessem 

emergir problemas para serem trabalhados na AI. 

Quanto ao caráter processual da avaliação, entendemos que se manifesta quando o 

professor realiza o registro da produção pelo aluno de materiais como painéis, gráficos, 

tabelas, além da sua capacidade de argumentar frente às situações que lhe são apresentadas.  

Já o caráter conclusivo, revela-se, em nossa compreensão, na consumação dos 

objetivos planejados para e/ou pelos alunos. Constitui-se no produto final do período de 

diversos encontros, que no caso de nossa análise, era aquilo que seria apresentado na feira de 

ciências. 

As observações e entrevistas permitiram identificar as características da avaliação 

conforme registrado no quadro 13. 

 

Quadro 13: Característica da avaliação desenvolvida pelos professores 

Professores  

Categorias 

T
ir
za

 

W
al

te
r 

X
is

to
 

Y
ar

a 

Z
ay

ra
  

Caráter diagnóstico      40% 

Caráter processual      100% 

Caráter conclusivo      100% 
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Embora tenha sido identificado precisamente em apenas dois professores (40%), o 

caráter diagnóstico da avaliação parece estar presente na prática dos demais professores, 

mesmo de forma preliminar, como podemos notar na fala da professora Yara. 

Yara: “... Ano passado quando a gente foi começar a PD, a gente fez um 

levantamento de que é que os alunos se interessariam para trabalhar numa 

disciplina diferente, da parte diversificada. Então, eles deram as sugestões. 

Então, a gente tinha uma parte imensa de sugestões que, daí, a gente pôde 

trabalhar o ano passado. No início desse ano, porque a gente sabia, mais ou 

menos, o que eles estavam pensando, o quê que eles estavam pensando em querer 

estudar… diferente, né, como a questão do meio ambiente, como a questão de 

sexologia, a questão dos próprios sonhos...” 

 

Já o professor Walter, como veremos na fala seguinte, demonstra sua preocupação em 

identificar situações do cotidiano dos alunos e o que eles sabiam acerca delas, para poder 

explorar questões de relevância social. 

Walter: “... Então, a avaliação é desde a participação, mesmo, de cada um, 

individual. A gente tá sempre fazendo algumas anotações com relação à 

participação; tem aquele que se sente mais à vontade de participar. Por exemplo: 

ganhou um celular dos pais… Então, tem um celular… e tem a curiosidade 

daquele celular. Então, isso estimula aqueles que, às vezes, não têm celular, mas 

tem interesse em ter um celular, também. Então, isso estimula. Ah! Tem aquele 

que em casa tem um computador. Então, vamos conversar sobre a história do 

computador. Há alunos que… Alguns pais têm carro… Quer dizer: o que causa a 

poluição do cano de escape do motor do carro do seu pai? Quantas árvores você 



68 

teria que plantar pra retribuir, aí… minimiza… retribuir, aí, essa questão? Tá 

poluindo, o quê que você pode plantar?...” 

 

 Na fala do professor Walter também percebemos o caráter processual da avaliação 

quando de sua observação à participação do aluno. Esta característica também está presente 

nas falas das professoras Zayra e Tirza, as quais evidenciam a produção do aluno. 

Zayra: “ ... a avaliação se dá pelo diálogo. Nós avaliamos o aluno pelo que ele 

produziu aquele semestre, pela participação dele. Não existe uma prova escrita; 

não é uma avaliação muito formal; é uma coisa mais informal;  participação e as 

produções no decorrer  do semestre, o envolvimento da turma”. 

Tirza: “... Todas as produções deles, né? Todo final de aula, eles têm que 

produzir alguma coisa, uma tabela, um cartaz ou uma discussão do que foi 

realizado”. 

 

 Embora mencionada a participação do aluno, não observamos concretamente o 

registro dessa avaliação pelos professores, senão pelo material produzido pelos alunos como 

painéis, relatórios, dentre outros. 

Quanto ao caráter conclusivo da avaliação, fica evidente no trabalho de todos os 

professores, o objetivo de apresentar algum produto ao final do semestre, seja a análise de um 

tipo de energia alternativa ou mesmo a análise nutricional de uma dieta, todos pretendiam 

culminar seus trabalhos na feira de ciências. Isto pode ser observado na fala do professor 

Xisto. 
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Xisto: “... No meu caso, como a gente priorizou a feira de conhecimentos, então, 

a gente tá trabalhando um tema que é energia, que eu tento dar uma visão pra 

eles na parte de energia, as fontes alternativas de energia e, dentro desse 

trabalho, a gente tenta discutir o que foi objetivo do nosso projeto, eu e a 

professora Yara, que é aprofundar algumas questões como da energia 

economicamente, a questão do social da energia, a utilização social da energia e 

outras discussões que a gente puxa”. 

 

 Embora as características, evidenciadas na avaliação praticada pelos professores, 

sejam relevantes num trabalho interdisciplinar, reconhecemos a ausência de alguns detalhes 

que julgamos importantes. De início parece não haver diagnóstico sobre os elementos que 

estruturam os esquemas de ação que os alunos adotam na situação real em que foram 

colocados. Como afirmamos anteriormente, apoiados em Vergnaud (1997), os esquemas são 

os responsáveis pela organização conceitual. Um esquema é uma combinação de diferentes 

tipos de elementos: metas, expectativas, regras, invariantes operatórios e possibilidades de 

inferência, todos mobilizados para uma classe de situações. E concordando com Moreira 

(2002), é tarefa do ensino, promover a reorganização dos esquemas de tal forma a permitir a 

construção de conceitos e teoremas explícitos. Portanto, entendemos também que durante o 

andamento das atividades, a avaliação permita compreender como o aluno está refazendo seus 

esquemas. Ao final, o produto deve servir como representação de uma resposta aos 

questionamentos iniciais. É a partir dessa resposta que a avaliação apontará o tamanho do 

crescimento da rede conceitual do aluno. 

Portanto, após análise, pareceu-nos que os professores não listam os conceitos de sua 

disciplina, implicados na situação a ser estudada durante um ou mais encontros da PD. Isto os 



70 

impede de avaliar quais e como os conceitos estão sendo operacionalizados durante a 

realização das atividades. 

       

8. Obstáculos  

Identificar as dificuldades referidas pelos professores na execução da AI, nos dá 

elementos para avaliar o tamanho do desafio que é a implementação da interdisciplinaridade 

na educação. 

Nos relatos dos professores e professoras aparecem como obstáculos, perfil pessoal 

inadequado, tempo curto para planejamento e avaliação das atividades, descompasso entre 

disciplinaridade e interdisciplinaridade, ausência de coordenação da equipe, insuficiência de 

recursos financeiros e diminuição da razão professor/aluno. 

A partir das entrevistas, consolidamos, no quadro 14, os obstáculos, relatados pelos 

professores e professoras, ao desenvolvimento da AI.  

Quadro 14: Obstáculos relatados pelos professores na realização das atividades 

Professores  

Categorias 

T
ir
za

 

W
al

te
r 

X
ist

o 

Y
ar

a 

Z
ay

ra
 

 

Perfil pessoal inadequado      60% 

Tempo curto para planejamento e avaliação      100% 
Descompasso entre disciplinaridade e interdisciplinaridade      40% 

Ausência de coordenação      20% 

Insuficiência de recursos financeiros      40% 

Diminuição da razão professor/aluno      20% 

 

Referindo-se a categoria perfil pessoal inadequado, recolhemos, nos depoimentos 

dos professores, indicativo de características pessoais do professor que não favorecem o 

trabalho em equipe e a abertura para novas aprendizagens. A humildade, transparência, 

afetividade são algumas características mencionadas. Muitos professores vêem na sua área de 

conhecimento, um refúgio seguro para realização da atividade docente, mas a forte 

centralização na disciplina pode acabar produzindo uma espécie de egoísmo didático e 



71 

metodológico que dificulta o relacionamento produtivo com outras áreas do saber. O perfil 

pessoal inadequado foi referido como obstáculo por 60% dos professores entrevistados. Como 

podemos notar na fala da professora Zayra e do professor Xisto, a falta de humildade para 

reconhecer os limites do conhecimento pessoal, bem como a ausência de afetividade nas 

relações, são destacadas dentro desse perfil. 

Zayra: “... tem que ter humildade. Humildade pra chegar, assim, no outro e 

dizer: ‘eu não sei e quero aprender com você’. (...) ‘Agora, nem todo mundo é 

assim, vamos supor, assim, muito dono da verdade, né; muito cheio de si. Aí, é 

meio complicado”. 

Xisto: “... Assim, quando a gente começa a trabalhar com a área que não é a 

nossa, a grande dificuldade é, exatamente, essa. A gente só fica centrado 

naquela... na nossa parte: ‘essa é minha parte e essa é a sua’. Eu acho que a 

grande dificuldade é quebrar essa barreira” (...) “ Eu acho que a gente tem que 

entrar, procurar aprender de alguma forma... vencer essa dificuldade na 

realidade da outra disciplina e, em contra-partida, também, o outro professor. 

Isso é favorecido pela questão da amizade. Eu acho que o lado afetivo entre os 

professores, ele é muito importante pra quebrar essa... você fica um pouco 

receoso de mostrar essa fragilidade pro outro; tem essa questão do 

relacionamento profissional também né? ...”    

 
A categoria tempo curto de planejamento e avaliação, se refere a insuficiência de 

um tempo de qualidade que permita o encontro dos professores exclusivamente para pensar e 

desenvolver as etapas da AI. A dificuldade de tempo para planejar e avaliar, juntos, as 

atividades, foi apresentada por todos os professores entrevistados (100%). O relato da 

professora Yara exemplifica bem este obstáculo. 
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Yara: “... Como eu já disse, antes a gente tinha um tempo maior pra se reunir e 

discutir essa parte. Agora, só, que não tem”. (...) “As reuniões e os encontros 

para uma avaliação, para uma retomada, para um reajuste, ele é fundamental e o 

tempo de carga horária teria que ser maior pra cada professor ter tempo pra 

dedicar-se a isso. Esse é o ponto em que escola mais coloca em que não dá pra 

trabalhar nessa parte interdisciplinar...” 

Quanto a categoria descompasso entre disciplinaridade e interdisciplinaridade 

agrupamos evidências da dificuldade em articular o trabalho das disciplinas isoladamente com 

o trabalho de integração das mesmas em um projeto temático. Decidir por qual trabalho 

começar, onde e em que momentos dar maior ênfase, são questões sempre presentes que 

precisam ser respondidas pelos professores. O descompasso entre disciplinaridade e 

interdisciplinaridade foi mencionado como obstáculo pelo professor Xisto e a professora 

Zayra (40%). No relato do professor Xisto, fica clara sua preocupação em articular o ensino 

disciplinar, que favoreceria o vestibular, com a PD, que corresponderia à prática da 

interdisciplinaridade. 

 

Xisto: “... Quanto mais a gente se aproxima do vestibular, a gente tem menos 

tempo pra PD e mais tempo pra o terceiro ano. Então, a PD ficaria um pouco, 

assim, vamos dizer, em segundo plano. Então, isso é uma dificuldade...” 

Para a categoria insuficiência de recursos financeiros, reunimos indicadores, nos 

depoimentos dos professores, de que a prática interdisciplinar exija um aporte financeiro por 

aluno, um pouco maior que o tradicionalmente investido no modelo de ensino unicamente 

disciplinar. A necessidade de um maior número de aulas de campo e a utilização, pelo aluno, 

de materiais e equipamentos que representam bem mais do que caderno e livro didático, 

justificam um investimento maior, o que nem sempre acontece. A insuficiência de recursos 
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financeiros aparece como obstáculo na resposta de 40% dos professores entrevistados. Na fala 

do professor Walter percebemos seu reconhecimento de que a prática interdisciplinar 

demanda um investimento financeiro maior.  

Walter: “...e a parte financeira, ela é um problema. A questão dos equipamentos, 

também dos materiais, equipamentos, que você precisa. Tá fazendo a educação 

nesse sentido, de uma qualidade cada vez melhor, com equipamentos, com 

viagens, quer dizer, o aluno inserido no meio, mesmo, buscando conhecimentos 

através de diversas fontes, de diversas formas, custa um pouco caro, né?...” 

É importante destacar que o Centro investe por aluno, ao longo dos três anos de ensino 

médio, o equivalente a US$ 4.717,007, ou seja, R$ 7.500,00, segundo relato de sua diretora, o 

que está bem acima da média brasileira que é de US$ 801,00, ou seja, R$ 1.274,008, mas 

ainda abaixo da média de investimento dos países desenvolvidos, neste nível de educação, que 

corresponde a US$ 7.275,00, ou seja, R$ 11.567,009 (OCDE, 2004).  

Para a categoria ausência de coordenação, identificamos sinalização à falta de um 

coordenador da área de ciências que estimule o diálogo entre as disciplinas, colaborando 

diretamente na elaboração dos projetos. A falta deste coordenador ou coordenadora parece 

comprometer o fiel cumprimento das etapas propostas para uma AI. A ausência de 

coordenação foi apresentada como obstáculo pela professora Tirza (20%). Na fala da 

professora identificamos sua comparação entre o momento anterior com a presença do 

coordenador de área e o momento presente onde não existe mais esta pessoa. 

Tirza: “... a gente tinha um coordenador, né, que nos dava textos, que fazia a 

gente... cada um... ‘o que é que essa disciplina ta pensando nesse texto? O que ta 

                                            
7 Taxa de câmbio verificada em 16/07/2008 
8 Taxa de câmbio verificada em 16/07/2008 
9 Taxa de câmbio verificada em 16/07/2008 
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querendo? Qual o projeto que ta querendo fazer?’ (...) ‘A gente aprendeu muito 

com esses coordenadores. Muito, mesmo. A gente tem que ter esse tempo. A gente 

não só pode ta lá, preparar uma aula de uma hora pra outra, conversar com o 

colega pra poder fazer qualquer tipo de interdisciplinaridade, em dez minutos, 

num intervalo, não dá...” 

Por fim, quanto à categoria diminuição da razão professor/aluno, reunimos 

evidências da dificuldade relacionada ao elevado número de alunos para uma pequena 

quantidade de professores. A atividade interdisciplinar exige a presença, em sala, de mais de 

um professor, visto que demanda uma elevada quantidade de perguntas nos alunos na 

tentativa de resolver os problemas identificados. O suporte de um professor a pequenos 

grupos de alunos é fundamental para eles avançarem na elaboração e testagem de hipóteses. 

Quando o crescimento do número de professores não acompanha o crescimento do número de 

alunos, a prática interdisciplinar fica comprometida. A diminuição da razão professor/aluno 

foi apontada pela professora Yara (20%) como obstáculo à prática da interdisciplinaridade. 

Em seu relato a professora afirma que para o trabalho atual se aproximar do que eram as 

Oficinas Pedagógicas Interdisciplinares (OPI), seria necessário aumentar o número de 

professores. 

Yara: “... E pr’aqui, pra escola, pra poder acontecer um resgate mais próximo 

ainda das OPI’s teria que, primeiramente, aumentar o numero de professores”. 

 

Sobre a razão professor/aluno, em entrevista, a coordenadora pedagógica, informou 

que o Centro tinha, em 2004, 25 professores para atender 320 alunos, ou seja, 1 professor para 

quase 13 alunos. Já em 2007, o número de estudantes havia subido para 820, enquanto o 

número de professores era de 34, ou seja, 1 professor para cada grupo de 24 alunos.  
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6 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Não sabemos ao certo definir o tempo em que vivemos, se ainda moderno com 

contornos de pós-modernidade (GUIDDENS, 1991), hipermoderno (CHARLES, 2004) ou 

alternando elementos de modernidade e pós-modernidade (HARVEY, 2002). Temos, 

contudo, como certo, o sentimento de que aquilo que conhecemos e como conhecemos parece 

ser cada vez mais transitório, impelindo-nos à verificação e ampliação contínua de nosso 

espectro de saberes. O impacto dessa constatação é notado, na educação, através dos 

documentos oficiais que orientam uma formação contínua para os profissionais da área, bem 

como uma ação pedagógica baseada na contextualização e na interdisciplinaridade (BRASIL, 

2000). A ação interdisciplinar parece minimizar o impacto da transitoriedade do 

conhecimento na medida em que amplia nossa visão de mundo, fazendo-nos perceber a 

influência que o nosso contexto provoca e recebe de outros. Assim somos capazes de 

assimilar melhor as transformações produzidas na interação dos diferentes. Sejam diferentes 

sociedades, culturas, tecnologias ou ciências. 

Como vimos neste trabalho, um dos grandes desafios da educação neste tempo, mas 

especificamente do ensino de ciências naturais, é o de trocar teorias prontas, acabadas, por 

teorias em construção, sujeitas a revisões. O exercício da dúvida desperta o sentimento de que 

não sabemos tudo, há sempre algo por descobrir, e neste sentido as teorias estão sempre em 

aberto, para novos acréscimos, refutações e reformulações. Portanto deve ser este, o espírito 

científico dominante nas aulas de ciências. 

Neste contexto, a interdisciplinaridade tem sido a meta de muitas experiências 

espalhadas pelo país. Afinal, uma teoria não se sustenta a partir, apenas, de uma visão 

disciplinar, é necessário o confronto com vários e diferentes pontos de vista (BACHELARD, 

1996). Ainda que a habitação de uma teoria seja o mundo disciplinar, seu nascimento 

acontece em meio a um pluralismo de visões e idéias, como afirma Bachelard (1996). Neste 
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sentido, a interdisciplinaridade se apresenta como recurso para o movimento de retorno a 

origem de uma teoria para sua compreensão, análise, crítica, refutação ou até reformulação.  

Encontramos uma dessas experiências em Pernambuco, num Centro de Ensino 

Experimental, e nele desenvolvemos uma pesquisa que, em termos gerais, buscou investigar 

na prática dos professores de ciências, como é a operacionalização da atividade 

interdisciplinar, na tentativa de estabelecer relações de uma realidade com o ideal teórico. 

O Centro de Ensino apresenta mudança na maneira de praticar a interdisciplinaridade 

hoje, se comparado àquela que foi planejada nos documentos oficiais e implantada nos anos 

de 2004 e 2005. Destacamos na pesquisa três aspectos centrais dessa mudança. O primeiro 

relacionado à estrutura da gestão do Centro com a unificação da direção administrativa e 

pedagógica e o fim das coordenações de área, o que em nossa análise comprometeu a prática 

interdisciplinar uma vez que a figura do coordenador de área responderia pela vigilância 

pedagógica no cumprimento da AI. O segundo e terceiro aspecto, correspondendo à 

metodologia e currículo respectivamente, atingiu diretamente a interdisciplinaridade escolar 

quando as OPI deixam de existir, desarticulando um planejamento didático mais integrado, e 

o currículo do Centro passa a ser fortemente dirigido para o vestibular, perdendo o foco da 

integração. 

O primeiro resultado da pesquisa apontou um perfil de professor de ciências 

diferenciado, com formação específica na área que leciona, com tempo de docência médio de 

18 anos, interessado pela interdisciplinaridade e que busca atualização de seus conhecimentos. 

Tal perfil torna favorável a realização de experiências interdisciplinares uma vez que esse 

professor conhece bem a disciplina que leciona e conta com um repertório de situações 

vividas na carreira que pode ser revertido para promoção do diálogo com outras áreas de 

conhecimento. A preocupação com sua formação continuada contribui para uma prática 

docente reflexiva e a manutenção de uma atividade interdisciplinar bem sucedida. 
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A pesquisa também permitiu conhecer o entendimento dos professores quanto à 

finalidade do ensino de ciências e o que era prioritário ao ensinar. Embora todos admitissem a 

alfabetização científica e tecnológica como a principal finalidade, quase 40% do tempo 

observado nas atividades programadas para este fim, foi marcado por situações que 

evidenciavam a preocupação com uma formação propedêutica e de cientistas. Já quanto o que 

era prioritário ao ensinar ciências, 60% dos professores afirmam que situações do cotidiano, 

envolvendo problemas sociais, devem dirigir as ações pedagógicas, enquanto 40% acreditam 

que situações de laboratório deveriam ser o ponto de partida. Mas na observação das 

atividades desenvolvidas, 25% do tempo total foi ocupado com o ensino de definições, regras 

e fórmulas, desarticulado de situações do cotidiano, o que nos parece contradizer o que foi 

dito em relação ao cotidiano e problemas sociais como norteadores das ações pedagógicas. 

Quando mencionamos a formação de cientistas e o uso do laboratório não fazemos com 

demérito. É importante lembrar, como afirmou Cachapuz et. al. (2005), que a melhor 

formação que um cientista pode ter é no conjunto de cidadãos, fazendo referência a uma 

perspectiva de alfabetização científica. Apenas entendemos que a ênfase na formação de 

cientistas deva ser característica do ensino superior, cabendo ao ensino médio, no caso 

específico das ciências naturais, provocar uma postura crítica e reflexiva sobre a ciência, a 

tecnologia e suas implicações na sociedade. Quanto ao laboratório, deve ser utilizado não com 

um fim em si mesmo, mas como ferramenta que pode ajudar a responder questões do nosso 

cotidiano. 

Quanto ao tipo de interdisciplinaridade escolar desenvolvida, a interdisciplinaridade 

unificadora, que busca, prioritariamente, resposta para um problema articulando as diferentes 

visões disciplinares, respondeu por 37% do tempo das atividades observadas. Mas o que 

chamou nossa atenção foi o fato de, em atividades com caráter prioritariamente 

interdisciplinar, mais da metade do tempo (51%) tenha sido gasto em ações sem essa 
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característica. Como apresentado nesta pesquisa, não há interdisciplinaridade se não existir 

um problema explícito e bem definido capaz de promover articulação de diferentes saberes 

disciplinares. É necessário ao professor que se lança numa atividade interdisciplinar, conhecer 

a pergunta que pretende responder junto com seus alunos. 

 Identificamos também na pesquisa que, ao planejarem as atividades, somente 40% dos 

professores fazem referência à existência de um problema que articule o trabalho, 

contrariando a expectativa de uma atividade interdisciplinar estruturada no princípio de que 

todo conhecimento é resposta a uma pergunta, a um problema (BACHELARD, 1996). Um 

outro aspecto importante no planejamento é que no estabelecimento de conceitos chaves e na 

consideração aos diferentes percursos teóricos, os professores parecem continuar 

entrincheirados em seu campo disciplinar, confrontando, muito timidamente, suas diferenças 

em tarefas que articulem, de fato, diferentes disciplinas.  

Mesmo identificando na avaliação praticada pelos professores, um caráter diagnóstico, 

processual e conclusivo, não encontramos evidencias que os mesmos listam os conceitos de 

sua disciplina, implicados na situação a ser estudada durante um ou mais encontros da PD, o 

que os impede de avaliar quais e como os conceitos estão sendo operacionalizados durante a 

realização das atividades. Partindo da noção de esquema proposto por Vergnaud (1997) 

entendemos que a avaliação deve fornecer pistas para o professor, de como o aluno está 

refazendo seus esquemas enquanto lida com uma classe de situações demandadas por um 

problema. Assim a avaliação poderá contribuir na tarefa do ensino que consiste, segundo 

Moreira (2002), em promover a reorganização dos esquemas de tal forma a permitir a 

construção de conceitos e teoremas explícitos. 

Por fim, os obstáculos ao trabalho interdisciplinar, identificados na pesquisa, estão 

ligados diretamente ao professor, como o perfil pessoal inadequado e o descompasso entre 

disciplinaridade e interdisciplinaridade, e à gestão do ensino, como tempo curto de 
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planejamento e avaliação, ausência de coordenação, insuficiência de recursos financeiros e 

diminuição da razão professor/aluno. É importante ressaltar que o investimento financeiro por 

aluno no Centro, é hoje 6 (seis) vezes maior que a média do que se investe no aluno de escola 

pública no país e a escola alcançou no último ENEM uma média geral 27% maior que a 

média geral das escolas públicas brasileiras10 (veja ANEXO 3), o que pode ainda ser 

melhorado se observarmos o tamanho do investimento. 

Fazer interdisciplinaridade requer um investimento maior que o tradicional, mas 

parece, pelo que propõe, garantir um retorno inúmeras vezes maior que os registrados hoje na 

educação brasileira. Educar para cidadania, formar cidadãos críticos, preparar para vida, são 

alguns lemas pronunciados nestes últimos anos por aqueles que fazem a educação brasileira. 

Mas como torna-los uma realidade se continuamos a super-valorizar o raciocínio lógico-

matemático em detrimento de outros tipos de inteligência na apreensão do conhecimento, se 

não estimulamos o confronto de diferentes pontos de vista na construção de nossos modelos 

explicativos, se a ciência continua a parecer-nos, como diria Chassot (2006), hermética e 

asséptica. A interdisciplinaridade é reconhecida como caminho para inverter esta lógica, na 

medida em que promove o diálogo produtivo de diferentes áreas de conhecimento sobre 

problemas comuns, quando amplia nossa visão de mundo considerando outras realidades, 

quando estimula e organiza o trabalho em equipe, quando nos faz perceber uma ciência 

inserida em nosso cotidiano e repleta de possibilidades a explorar, quando nos ensina outras 

formas de representar a realidade fazendo uso de diferentes linguagens.  

 

  

 

 

                                            
10 Valor calculado a partir do resultado do ENEM 2007 tomando como parâmetro a média total com correção de participação. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados apresentados, trazemos sugestões que, acreditamos poder ajudar 

no encaminhamento de ações que venham melhorar ainda mais o modelo de ensino deste 

Centro pesquisado, bem como de outros que se assemelhem neste processo. 

1. Instituir programa de formação continuada para os professores, contemplando 

momentos, para as disciplinas, para as áreas de conhecimento e para o universo da 

escola e suas interfaces com a sociedade. Lembrando sempre de reservar um espaço 

para discussão sistemática sobre a interdisciplinaridade; 

2. Definir a interdisciplinaridade como elemento metodológico norteador da Parte 

Diversificada do currículo, exercendo, a partir daí, uma vigilância pedagógica através 

de coordenadores de área afinados com a proposta, de modo a alcançar o tipo de 

interdisciplinaridade unificadora; 

3. Introduzir estudo preliminar sobre a teoria dos campos conceituais, no sentido de 

ajudar os professores na elaboração das atividades interdisciplinares, no tocante a 

escolha e articulação de conceitos-chave, e avaliação diagnóstica, processual e 

conclusiva;  

4. Informatizar acervo de produções da Parte Diversificada do currículo (PD) para ajudar 

professores no movimento entre a disciplinaridade e a interdisciplinaridade. 

Facilitando nas aulas disciplinares a exploração de realidades envolvendo o conteúdo 

estudado; 

5. Ampliar investimentos, viabilizando a interdisciplinaridade, vinculando metas 

quantitativas e qualitativas de desempenho, tendo em vista a grande distância entre o 
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investimento do Centro por aluno e o valor médio investido por aluno em países 

desenvolvidos. 

6. Elaborar estudo para se chegar a razão ideal professor/aluno de modo a otimizar ao 

máximo a relação custo/benefício, ou seja, garantir o crescimento de qualidade 

racionalizando investimento. 
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ANEXO 1 – TABELA PARA SUPORTE DE ANÁLISE 
 
 
 
 
 

 Educação Eletrônica 
20070911 

Educação Eletrônica 
20070918 

Finalidade do ensino de ciências Responder a problemas sociais 
(descarte do lixo eletrônico 2:30) 

Responder questões do 
cotidiano. 

Prioritário ensinar Lidar com situações do 
cotidiano 11:00 

 

Tipo de interdisciplinaridade   
Planejamento   

Características da AI 

Uma questão ligada ao 
problema do descarte provoca 
discussão 12:00 até 13:15 
Boas idéias como a tabela de 
emissão de CO2 foram 
exploradas despertando o 
interesse dos alunos 26:00 a 
33:00 
Predomínio da exposição. 
Em 47:00 um posicionamento 
crítico de uma aluna destaca-se 
na discussão (propaganda de 
carro). 

Proposta de temas para 
trabalhos em grupo, que devem 
culminar numa mostra de 
ciência; 
A organização das cadeiras 
parece não favorecer o trabalho 
do professor (exposição); 
Destaca-se o desejo de 
manifestar a criatividade na 
produção das camisas 22:30 a 
24:00 
A medição da rua (53:47) é 
coordenada e assumida, no 
registro das medidas, pelo 
professor (só havia uma trena). 

Avaliação 
Parece basear-se na 
participação dos alunos na 
discussão do assunto. 

 

Obstáculos 
Desinteresse aparente pelo 
assunto por parte de alguns 
alunos. 

Falta de envolvimento dos 
alunos 14:00 a 15:20 
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ANEXO 2 – DIÁRIO DA PESQUISA 

  
 
 

Exemplo do diário da pesquisa: 
11.09.2007  -  Filmagem do 4º encontro da PD Educação eletrônica 

Professores de Física e Matemática 
O professor de Matemática não estava presente. 
São 26 alunos do 2º ano do EM de diversas turmas 
Início com leitura de dois textos (leitura individual): metais pesados e florestas do futuro. Um 
roteiro do encontro é apresentado no quadro: 1.Metais pesados, 2.Florestas do futuro, 3. Filme: 
energia, 4.Mostra de informação científica. 
Após leitura, o prof conduz uma análise e conclusão sobre o texto de metais pesados. A seguir 
o prof. passa a explorar as tabelas do texto “Florestas do futuro”. Ele fala sobre.... e pouco 
problematiza. 
Não houve aprofundamento disciplinar ou interdisciplinar. 
A orientação do trabalho é para um projeto na mostra científica da escola. 
Durante atividade no máximo 6 alunos manifestam opinião ou dúvida sobre o que esta sendo 
discutido, os demais demonstram apatia.  
O argumento científico pouco aparece nas discussões. 
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ANEXO 3 – RESULTADO ENEM 2007 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - PROFESSOR 
 
Nome: ______________________________________________________________ 
 
Área de formação:  

� Física 

� Química 

� Biologia 

� Matemática 
 
Tempo de graduado: _______________ 

 
Tempo de docência: ________________ 
 
Participou desde a implantação do 
CEEGP?  

� Sim 

� Não 
 
Teve formação específica para 
trabalhar no CEE? 

� Sim 

� Não 
 
Tem conhecimento sobre 
interdisciplinaridade através de: 

� Experiência em formação de 
pós-graduação 

� Leitura em formação de pós-
graduação 

� Leitura e experiência em 
formação de pós-graduação 

� Leitura por iniciativa própria 

� Leitura e experiência por 
iniciativa própria 

� Experiência intuitiva 

� Não tem conhecimento 
 
No seu entendimento, qual a finalidade 
do ensino de ciências? 
 
 
Para você, o que é prioritário ensinar 
em ciências? 
 
 

 
Atualmente, como você planeja uma 
PD? 
 
 
 
 
 
Para iniciar uma atividade 
interdisciplinar, qual nível de 
conhecimento você espera do aluno na 
sua disciplina? 

� Nenhum necessariamente, 
pois o conhecimento 
disciplinar vai sendo 
construído ao longo da 
atividade. 

� O mínimo necessário para 
permitir ao aluno estabelecer 
os vínculos da disciplina com 
o problema estudado. 

� Um bom conhecimento ... 

� Um grande conhecimento ... 
 
 
Você considera sua prática pedagógica 
interdisciplinar? 
 
 
 
 
 
 
 
Qual ou quais maiores dificuldades 
encontradas pelo professor no 
desenvolvimento de uma prática 
interdisciplinar? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - COORDENADORA 
 
 

Nome: ______________________________________________________________ 
 
Área de formação: 
____________________________________________________________________ 
 
 
Tempo de graduada: ________________ 

 
 
Tempo de docência: _________________ 
 
 
Tempo de coordenação: _____________ 
 
 
Participou desde a implantação do CEEGP?  

� Sim 

� Não 
 
 
Teve formação específica para trabalhar no CEE? 

� Sim 

� Não 
 
 
A qual ou à quais fontes você atribui seu conhecimento sobre interdisciplinaridade? 
 
 
 
Como você analisa o funcionamento do CEEGP desde sua fundação até hoje, no 
aspecto da prática pedagógica? 
 
 
 
Como você explica a “incapacidade de dialogar com as disciplinas”, apontada como 
um dos motivos para supressão das OPI? 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - FORMADORA 
 

Qual foi sua participação na implantação do CEE-GP? 
 
Elaborou e executou proposta de formação? Que princípios nortearam seu trabalho? 
....  
Como foi tratado o currículo na proposta? Existia articulação dos professores? 
.... 
 
O que você considerava determinante, naquele momento, para o 
sucesso do trabalho? 
.... 
 
Houve acompanhamento subseqüente ao trabalho inicial? 
... 
 
Como você avaliou este trabalho? 
... 
 
Sobre disciplinaridade e interdisciplinaridade, qual, você acredita, deve 
vir primeiro na atividade escolar? E por que? 
... 
 
Na sua opinião, por que a proposta de interdisciplinaridade contida nos 
documentos oficiais, não conseguiu se efetivar na educação brasileira?  
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APÊNDICE D – TEXTO SOBRE ENERGIA 
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APÊNDICE E – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  PERNAMBUCO 
CENTRO  DE  EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 
 
 
 
  
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

     
 

Solicitamos desta instituição de ensino, autorização para realização da 

pesquisa sobre atividade interdisciplinar no ensino de ciências, junto à coordenação 

pedagógica e professores de Física, Biologia e Química do ensino médio. A referida 

pesquisa (ver cópia do projeto em anexo) é parte dos requisitos para obtenção do 

título de mestre do Programa de Mestrado em Educação da UFPE, na linha de 

didática de conteúdos específicos, e conta com a orientação da Prof. Dra. Francimar 

Martins Teixeira. 

Solicitamos também cópia do projeto político-pedagógico da instituição bem 

como o currículo de ciências da natureza para o ensino médio, documentos os quais 

subsidiarão a pesquisa. 

Desde já asseguramos o caráter confidencial das informações que 

obtivermos, o sigilo em relação ao nome dos participantes da pesquisa e da 

instituição e a divulgação em primeira mão dos resultados deste estudo.   

Agradecemos a atenção dispensada e o empenho em atender-nos e nos 

colocamos a disposição da Instituição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários.  

 

Atenciosamente, 


