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RESUMO 
 
 
 

A escola é um local privilegiado de reflexão pedagógica e, portanto, pode e deve ser 
o melhor lugar para o processo de formação continuada de professores. Esse 
processo pode ser muito produtivo se for executado com um grupo interdisciplinar, 
uma vez que a interdisciplinaridade permite o partilhar não só de diferentes 
disciplinas, mas também de diferentes histórias pessoais. Esse trabalho teve como 
objetivo a construção de um espaço de formação continuada permanente com um 
grupo interdisciplinar de professores a área das Ciências da Natureza, em uma 
escola privada da cidade do Natal – RN. Esse espaço foi construído utilizando como 
ferramenta a elaboração de aulas interdisciplinares denominadas aulas-diálogo. A 
metodologia foi estabelecida de acordo com os princípios da abordagem qualitativa 
da pesquisa-ação e o percurso metodológico consistiu em três etapas que 
procuraram atender os objetivos específicos: a definição de multidisciplinaridade e 
de interdisciplinaridade que tinham os professores da área das Ciências da Natureza; 
apresentar uma proposta que emergiu das discussões do grupo   e  elencar alguns 
elementos dos limites e possibilidades da atividade desenvolvida pelo grupo de 
professores da área das Ciências da Natureza. Os resultados demonstraram uma 
carência de estudos sobre o tema por parte dos professores e induziu a leitura e o 
estudo dos documentos legais da educação (LDB, PCNEM e OCNEM). O 
planejamento das aulas provocou a necessidade de reuniões que estabeleceram o 
processo de formação continuada em exercício na escola. A prática interdisciplinar 
possibilitou vários ganhos como, por exemplo, a coesão do grupo de professores, a 
percepção da necessidade de constante atualização e a utilização de unidades 
didáticas de planejamento. Mas foi possível também observar limites tais como: a 
dificuldade para se trabalhar com turmas grandes e o perigo de se ficar na 
superficialidade dos conteúdos. A experiência demonstrou que a formação 
continuada no espaço escolar é possível e que pode ser proveitosa a utilização de 
grupos interdisciplinares para esse fim, uma vez que permite a troca de experiências 
e a reflexão da prática docente no próprio exercício dessa docência. 

 
Palavras-chave: Ensino Médio; Formação continuada de professores; 

interdisciplinaridade. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 

 
The school is a privileged locus of pedagogical reflection and, therefore, can and must 
be the best place for the process of continuing graduation for teachers. This process can 
be very productive if executed with an interdisciplinary group, once interdisciplinarity 
enables sharing different disciplines and also different personal stories. This study 
aimed to build a continuing graduation opportunity with an interdisciplinary group of 
teachers to Natural Sciences area, in a private school in the city of Natal - RN.  This 
opportunity was build using as a tool the elaboration of interdisciplinary class called  
dialog-lesson. The methodology was in accordance with the principles of the qualitative 
approach of search-action, and the methodological way consisted of three stages that 
sought to meet the specific objectives: the definition of multidisciplinarity and 
interdisciplinarity, which had teachers in the Natural Sciences area; present a proposal 
that emerged from group discussions, identifying some elements of the limits and 
possibilities of the activity developed by the group of teachers from the Natural 
Sciences area. The results showed a studies lack on the subject by teachers and induced 
the reading and studing the Education legal documents (LDB, PCNEM and OCNEM). 
The planning of lessons led to the need for meetings that established the process of 
continuing graduation in exercising at the school. The interdisciplinary practice enable 
many gains, for example, the cohesion of the teachers, the perception need to constantly 
update and use of teaching units for planning. But it was also possible to observe limits, 
such as the difficulty of working with large classes and the danger of the content 
become superficial. The experience has shown that continuing graduation at school is 
possible and can be beneficial the use of interdisciplinary groups for this purpose, 
because it allows the exchange of experiences and pratice reflection of teaching in the 
itself exercise of this teaching. 

 
Keywords: High School; teacher’s continuing graduation; interdisciplinary 
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CAPÍTULO I 

 

 
 
 
 
 
1.1 - O COMEÇO DA CONSTRUÇÃO DOS ALICERCES 

 

Ao terminar o curso de graduação em Biologia pela UFRJ no ano de 1992, me 

percebia não preparada o suficiente para exercer a profissão a qual sonhara durante toda 

a minha graduação. Dúvidas e anseios me assaltavam em relação ao conhecimento que 

havia construído durante o processo de formação inicial.  

 No exercício profissional, reconstrui conhecimentos específicos do componente 

curricular (disciplina) e também pedagógicos, conhecimentos esses que pareciam não 

ser suficientes para explicar e fazer entender as complexas relações existentes no 

“mundo vivo”, o “mundo” que eu deveria lidar nas aulas de Ciências e de Biologia. 

Comecei a perceber a necessidade do dialogo com as outras áreas do conhecimento 

(tanto com relação ao conteúdo como com relação aos fazeres de professor); a 

necessidade de entender como o sujeito cognitivo se apropria do objeto do 

conhecimento e de saber utilizar os conteúdos de aprendizagem (o saber, o saber fazer e 

o ser) no auxilio para a melhoria da aprendizagem das classes que estavam sob minha 

responsabilidade profissional.  

 No ano de 2000, quando iniciei o exercício docente na rede pública estadual do 

Rio Grande do Norte, encontrei outro desafio, trabalhar com alunos muitas vezes 

desestimulados e cansados devido ao cumprimento de uma extenuante jornada de 

trabalho e sem auxílio do livro didático. Confesso que num primeiro momento cheguei 

a pensar em desistir. Como trabalhar com alunos que ainda não apresentavam o 

“Se teus sonhos estiverem nas nuvens, 
Não te preocupes, estão no lugar certo; 
Agora, começa a construir os alicerces!” 

Autor desconhecido 
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repertório desejado (na minha visão) sobre os temas que seriam estudados? Como 

estimulá-los já que pareciam estar “de costas” para o “futuro”?   

 Na tentativa de superar esses questionamentos, comecei, então, a procurar um 

curso de pós-graduação que me auxiliasse nesse intento, fazer a diferença sendo 

professora de Biologia e assim ajudar os alunos nessa busca pelo conhecimento. 

 Enquanto isso, na escola privada onde trabalho há oito anos, como professora de 

Biologia em turmas de 1º e 2º anos do Ensino Médio; um dos professores de Física do 

3º ano do Ensino Médio me pediu para que lhe “ensinasse” alguns aspectos biológicos 

da visão, uma vez que iria começar o conteúdo referente a lentes e sentiu a necessidade 

de complementar seus conhecimentos, para contextualizar melhor suas explicações. 

Nesse momento, percebi pela primeira vez, que o interesse do professor com relação a 

sua prática docente parte de uma necessidade,  isso gera o interesse, e o  leva a se 

envolver sem haver resistência. Entendi o porquê de as propostas “impostas” pela escola  

nunca serem vistas com bons olhos.  

Quando comecei a falar sobre o olho, com o professor, muito impaciente, ele 

disse que não iria lembrar tudo e sugeriu que fossemos juntos para sala de aula trabalhar 

o tema. Aceitei o convite, prontamente, e começamos, então, a preparar a aula cuja 

proposta era a integração, a conexão entre nossos saberes e que o espaço da aula fosse 

aberto para que os alunos pudessem falar também, e assim pudéssemos estabelecer um 

diálogo interdisciplinar (a partir das idéias de Ivani Fazenda). Começava então, um 

diálogo entre professores buscando o mesmo objetivo – tornar a aula mais atrativa para 

o aluno. O resultado dessa “ousadia” teve uma repercussão positiva, os alunos ficaram 

empolgados e, nós, ficamos surpresos com as mudanças que foram ocorrendo de uma 

aula para a outra e como fomos construindo os conceitos mais claramente, inclusive, 

para nós professores.  

 Essa experiência  recebeu a denominação aula-diálogo interdisciplinar e 

permitiu, devido ao seu êxito, a possibilidade da criação de um espaço de formação 

continuada na própria escola, pois  demandou  o compartilhamento de conhecimentos 

pedagógicos e disciplinares e demonstrou claramente, a possibilidade dessa troca ser  

partilhada por um grupo maior; assim, utilizando um espaço que a escola já dispunha 

para discussões e avisos - as reuniões semanais com duração de três horas nas quartas-

feiras à tarde, o grupo “interdisciplinar” foi sendo formado e se fortificando por meio do 

estudo e da troca de experiências e conhecimentos. Além disso, o grupo interdisciplinar   
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se reuniu e se reuni mais vezes, quando há a necessidade, para o planejamento dessas 

aulas.  

 Esse respeito pela necessidade do grupo só vem a corroborá com a idéia de 

Maldaner (2000), quando afirma a necessidade de atender às necessidades docentes 

como princípio básico da sua formação. 

 Esse histórico pareceu necessário para esclarecer os anseios e inquietações que 

foram fundamentais para cimentar o arcabouço desse trabalho, dessa dissertação; a 

intenção maior foi contar como os acontecimentos se desenrolaram e fazer com que o 

leitor pudesse perceber que o texto aqui escrito foi formado por muito mais que 

palavras; fez parte da reformulação de conceitos pessoais e profissionais de uma 

professora no aprendizado permitido pela convivência e diálogo com os colegas que 

partilharam inquietações e alegrias.  

Nesse contexto, as palavras de Fazenda (2006) respaldam ao que me refiro:   

 

A trilha interdisciplinar caminha do ator ao autor de uma 
história vivida, de uma ação conscientemente exercida a 
uma elaboração teórica árdua construída... tão 
importante quanto o produto de uma ação exercida é o 
processo, e, mais que o processo, é necessário pesquisar-
se o movimento desenhado pela ação exercida. 
(FAZENDA, 2006) 
 
 

Assim, o olhar de pesquisadora se desenvolveu tanto durante os encontros com 

o grupo de professores como em sala de aula, quando eu dialogava com os meus alunos 

– sempre os olhava fazendo mentalmente as seguintes perguntas: O que estão sabendo 

sobre o tema que estamos estudando? Como posso fazer para que os novos 

conhecimentos possam ser construídos? 

A partir desses questionamentos, buscando as respostas por meio das minhas 

observações e escutando o grupo, minha prática docente passou a fazer mais sentido, 

uma vez que percebi que essa estratégia gerava interesse dos envolvidos e os conceitos 

construídos passavam a fazer mais sentido para o grupo. Isto acontecia também pelo 

fato de a relação dos conhecimentos que já traziam de sua vivência serviam de base 

para a construção de conceitos. 
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1.2 - APRESENTAÇÃO 

 

Nas últimas décadas do século XX, ocorreram mudanças significativas na 

dinâmica do capitalismo. O processo de mundialização dos mercados, com a crescente 

integração aliada a um acirramento da competição internacional através da 

intensificação do uso de tecnologias. Ao mesmo tempo, surgem novas formas de gestão 

do trabalho, dinamizadas pelas tecnologias de comunicação de massa, contribuindo para 

que ocorressem modificações na forma das pessoas perceberam o mundo. Essas 

mudanças trouxeram profundas implicações para a educação (KUENZER, 2005). 

As demandas desse modelo capitalista criaram uma sociedade do conhecimento 

que exigem do trabalhador, habilidades intelectuais cada vez mais complexas, uma vez 

que segundo Kuenzer (1998) cada estágio de desenvolvimento das forças produtivas 

gesta um projeto pedagógico que corresponde às suas demandas de formação de 

intelectuais, tanto dirigentes quanto trabalhadores. Porém paradoxalmente, o 

conhecimento escolar no Brasil, que não pode ser considerado somente como uma 

transposição da produção científica, continua compartimentalizado e alijado da 

complexidade da realidade cotidiana.  

Segundo os PCNEM (Parâmetros Curriculares do Ensino Médio), as 

considerações gerais sobre a LDB 9.394/96 indicam a necessidade de construir novas 

alternativas de organização curricular comprometidas, de um lado, com o novo 

significado do trabalho no contexto da globalização econômica e, de outro, com o 

sujeito ativo que se apropriará dos conhecimentos, aprimorando-se, como tal, no mundo 

do trabalho e na prática social. 

“Alterar violentamente o curso dos fatos não é próprio de 
uma educação que abraça a interdisciplinaridade. Ela 
exige que se prove, aos poucos, o gosto que tem a paixão 
por formar até nos embebedarmos dela, porém o sentido 
que um trabalho interdisciplinar desperta, e para o qual 
não estamos preparados, é o da sabedoria, de aprender a 
intervir sem destruir o construído.”(FAZENDA, 2006)  
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A tarefa da escola não pode ser considerada fácil, uma vez que como instituição 

deve se inserir nessa sociedade. Ribeiro (2006), diz que a escola e o professor não 

podem tudo, mas ambos têm tarefas importantes e difíceis de realizar num mundo cheio 

de contradições e tomado pela rapidez dos avanços tecnológicos.  

Mas, apesar de muito se falar sobre essa tarefa da escola e do professor, e 

também de todos os documentos oficiais estimularem um novo fazer; a realidade do 

currículo escolar continua sendo compartimentalizado. Para Rangel (2009), as 

disciplinas escolares resultam de recortes e seleções arbitrários, historicamente 

constituídos, expressões de interesses e relações de poder que ressaltam, ocultam ou 

negam saberes. Segundo Morin, (2005), chegamos a uma reclusão disciplinar na qual 

cada um dos especialistas é o proprietário de um pequeno e magro território que 

compensa sua incapacidade nos outros territórios interditando seu pequeno pedaço a 

outros especialistas. Como resultado, temos alunos alienados e sem interesse pelas 

disciplinas escolares. 

Esse panorama ocorre por vários motivos, um deles é possível que seja a 

dificuldade das instituições formadoras em conseguir preparar devidamente os 

professores para a execução de sua atividade profissional diante dessa realidade que se 

reforma e transforma a cada instante. Segundo Morin (2005), na universidade o aluno 

sofre o que ele denomina imprinting (terríveis marcas originais irreversíveis que são 

impressas no cérebro), esse processo se caracteriza pela junção de uma massa de saber 

quantificável e tecnicamente utilizável que pode ser bastante útil, mas que se não sofrer 

reflexão não passará de veneno.  Assim, pode se dizer que o ofício de ser professor é 

construído a cada dia, ninguém se forma professor, vai se formando, dia a dia. Uma vez 

que, necessariamente, deve estar sempre aprendendo, construindo, buscando novos 

fazeres e refletindo durante todos esses processos na mediação pela busca e construção 

de conhecimentos. A ação de se fazer professor deve ser um ato constante de 

capacitação e reflexão como educador. Segundo Freire (2007), o formador se forma e 

reforma ao formar. E nesse caminhar dialógico, um sendo aprendiz do outro, o aprender 

pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais 

criador. 

O conhecimento, assim, é considerado um instrumento de preparação – 

adaptação – dos indivíduos à sociedade e, além disso, pode ser mediador da relação dos 

indivíduos com o mundo (TOZONI-REIS, 2004). O sujeito pode, pela apropriação de 

conhecimento, desenvolver-se plenamente como ser reflexivo, critico, autônomo e 
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cuidadoso e assim, construir uma nova sociedade. Essa nova sociedade precisa de 

pessoas (profissionais) que sejam maleáveis, inovadoras, que tenham compromisso e 

sejam humildes para entender que todos necessitam de solidariedade e de uma nova 

ordem no que temos denominado conhecimento escolar.  

Segundo os PCNEM  

 

O futuro está aberto para o aparecimento de muitas 
formas de organização do Ensino Médio, sob o princípio 
da flexibilidade e da autonomia consagrados pela LDB. 
Teremos de usar essa vantagem para estimular 
identidades escolares mais libertas da padronização 
burocrática, que formulem e implementem propostas 
pedagógicas próprias...(BRASIL,2000, págs 71-72). 

 
 

 

Para que seja possível esse desenvolvimento é preciso que os professores 

segundo Santomé (1998) tenham uma prática mais flexível, em relação ao currículo, e 

voltada à interdisciplinaridade, uma vez que esta aparece como uma possibilidade de 

superação e ainda pode dar uma perspectiva de totalidade, imprescindível para o 

entendimento do mundo. Embora saibamos que toda estratégia tem suas possibilidades 

e limitações, cabe ao professor conhecê-la e utilizá-la de acordo com o contexto que 

está vivenciando. E para que ocorra esta flexibilidade, faz-se necessário que o professor 

participe da construção do projeto político pedagógico da escola. 

Segundo Etges (1993) apud Jantsch & Bianchetii a interdisciplinaridade é o 

princípio da máxima exploração das potencialidades de cada Ciência, da compreensão 

dos seus limites, mas acima de tudo, é o princípio da diversidade e da criatividade. 

Assim, a participação dos sujeitos (professores) pode ocorrer de modo a construir e 

reconstruir uma prática educativa baseada no diálogo entre os diferentes. Nesse 

processo de construção e reconstrução, os sujeitos criam e descobrem significações, 

elaboram conceitos e idéias; são capazes de se conhecerem no ato do conhecimento, ou 

seja, são capazes de uma reflexão mais consciente.  

A idéia de interdisciplinaridade pode também indicar a importância de uma 

dialogicidade entre diferentes disciplinas hierarquicamente iguais (todas têm a mesma 

importância na construção dos saberes do aluno). Cascino (1999) apud Tozoni-Reis 

(2004) trata a interdisciplinaridade como exigência teórico-política na educação 

ambiental por ser pautada pelo respeito à diversidade. Generalizando o que disse 
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Cascino, podemos afirmar que os educadores (especialistas) de qualquer área devem ter 

como pressuposto de sua práxis o diálogo, não só com professores de áreas (ou 

disciplinas) diversas, mas também com os alunos.  

O diálogo de vários especialistas de acordo com Fazenda (1993) pode provocar 

uma mudança de atitude em relação às suas práticas educativas, pois os desloca do lugar 

de destaque onde o discurso pedagógico, geralmente, os coloca. Isso faz de seus 

conhecimentos específicos apenas uma possibilidade dentre os outros conhecimentos 

acadêmicos e cotidianos que estão, ou deveriam estar, sendo usados como ferramentas 

para a construção de sujeitos sociais críticos, que se incluem no contexto social e podem 

agir como transformadores da realidade, sendo assim autônomos. Além disso, pode 

permitir a ocorrência da emancipação dos sujeitos envolvidos (professores) no momento 

em que, enquanto dialogam sobre um tema, ocorre uma abertura ou ampliação em 

relação aos outros conhecimentos, até mesmo os não formais, evitando assim que ocorra 

uma limitação de seus saberes dentro de sua disciplina ou área.  

Essa participação na elaboração da prática educativa interdisciplinar possibilita 

aos sujeitos ganhos do ponto de vista pessoal e coletivo, uma vez que eles atuam e 

sofrem a atuação de outros atores para a construção de um novo conhecimento que será 

usado na construção e reconstrução de práticas profissionais.  

A atuação de professores da área das ciências da natureza em grupos 

interdisciplinares pode se mostrar eficaz na discussão dos temas abordados pela área, 

uma vez que estes necessitam ser compartilhados e debatidos por indivíduos críticos 

que se sintam parte da sociedade, que saibam discutir e procurar soluções coletivas.  

Segundo Lipman (1998), a escola, desde as séries iniciais, deve constituir uma 

comunidade de investigação, cujo objetivo é o de formar cidadãos que pensem 

coletivamente. Ele julga ser importante o desenvolvimento de 3 pensamentos superiores 

nos alunos: o criativo, o crítico e o cidadão. Assim, educando na ética, provavelmente, 

estaremos formando sujeitos coerentes, ponderados e com pensamento coletivo, que 

possam considerar como seus os problemas do mundo. Dessa maneira, poderemos, 

talvez, edificar uma sociedade mais igualitária. 

Assim, sinalizado pelos documentos legais, é cada vez mais urgente a formação 

de grupos de estudos interdisciplinares que objetivem a compreensão desses temas 

complexos que evocam a participação de todos e induzem, assim, a diversidade e 

humildade para entender e participar da construção de um novo paradigma social. 
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Esses grupos podem ser “encarados” como oportunidades de estudo em 

exercício uma vez que o tempo para a preparação das aulas e discussão dos conteúdos 

pode ser também utilizado para a troca de idéias e conceitos que alicercem a prática 

reflexiva desse grupo interdisciplinar. E vale lembrar que a realidade profissional da 

maioria dos docentes se estende, muitas vezes, a três turnos, sem contar o tempo gasto 

com preparações e correções de atividades. Assim torna-se fundamental que esse grupo 

seja o responsável pela oportunização de momentos de aprendizagem e reflexão da 

prática docente. 

 

 ...durante esses momentos de compartilhamento de 
vivências entre o grupo, percebe-se “a necessidade da 
criação de espaços coletivos, no contexto escolar, para 
produção da pesquisa do e no ensino” (MALDANER, 
2000). 

 
 

A motivação dessa pesquisa ocorreu a partir das inquietações propiciadas pela 

exigência, cada vez maior, da instituição escolar, de que os professores conheçam e 

trabalhem novas perspectivas sendo uma delas a interdisciplinaridade, já que é 

apresentada como um dos eixos estruturadores no Ensino médio, de acordo com o 

PCNEM:  

 

É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe 
um eixo integrador, que pode ser o objeto de 
conhecimento, um projeto de investigação, um plano de 
intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade 
sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 
compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia 
uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um 
olhar, talvez vários. (BRAZIL, 2000,pág.77) 

 
 

 Diante dessa necessidade foi sugerido, ao grupo de professores da área das 

Ciências da Natureza, a formação de um grupo interdisciplinar para estudos com a 

proposta de compartilhar não só conhecimentos científicos, mas também histórias e 

experiências de vida que pudessem fazer o grupo se fortalecer enquanto trabalha em 

conjunto.  

Embora, a necessidade tenha surgido de exigências da Escola, esses momentos 

de encontro permitiram aos professores compartilharem as suas inquietações no 
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cotidiano escolar, elaborar estratégias para auxiliar em suas atividades em sala de aula e 

propor às suas reais necessidades docentes. 

 Segundo Maldaner (2000), as mudanças na prática pedagógica não ocorrem por 

imposição ou apenas porque se deseja. Tornar-se reflexivo/pesquisador requer 

explicitar, desconstruir e reconstruir concepções, e isso demanda tempo e condições. 

 Os encontros mensais com a participação da pesquisadora viabilizaram a 

construção da confiança no grupo. E, assim, a determinação da instituição deixa de ser 

prioridade para o grupo, pois o mesmo torna-se coeso e forte, possibilitando-o a propor 

sugestões que atendessem as suas necessidades de sala de aula.  

 Nesse contexto, o que foi iniciado por uma imposição, ganha uma nova 

conotação; e as idéias dos professores passam a ser atendidas, pois os mesmos se 

organizam junto com a pesquisadora e utilizam esse momento de planejamento para 

estudos que são de seu interesse; o que caracteriza a formação continuada no espaço 

escolar de acordo com as idéias de Maldaner (2000), quando as necessidades docentes 

passam a ser respeitadas e postas em prática pela escola. 

As exigências ficam em segundo plano e os professores agora mais confiantes 

percebem a importância de parcerias que venham a colaborar para a sua formação, 

desde que se respeitem às suas necessidades de sala de aula. Corroborando com 

Maldaner (2000), quando afirma sobre a constituição de parcerias colaborativas entre 

professores e formadores de professores na produção de pesquisa. 

 Esse trabalho, portanto, apóia-se na experiência com esse grupo de estudos 

interdisciplinar de professores da área das Ciências da Natureza, a partir das suas 

necessidades no cotidiano escolar. E tem como objetivo apresentar uma proposta 

sugerida e trabalhada pelo grupo. 

 Assim, a pesquisa foi elaborada de acordo com os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar as concepções dos professores da área das Ciências da Natureza, 

Matemática e suas tecnologias sobre multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade. 

b) Desenvolver e apresentar uma proposta que emergiu das discussões do 

grupo. 

c) Elencar alguns elementos dos limites e possibilidades das atividades 

desenvolvidas pelo grupo de professores da área das Ciências da Natureza. 
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O trabalho se apresenta da seguinte forma: o primeiro capítulo, intitulado o 

início da construção dos alicerces, proporciona ao leitor compreender a motivação para 

a produção do trabalho e faz a apresentação contextualizando a relevância da utilização 

da prática interdisciplinar e da formação continuada na escola. No segundo capítulo a 

busca da fundamentação teórica em que se sustenta a pesquisa. O capítulo traz um 

histórico sobre a disciplinarização do conhecimento, para que fique mais compreensível 

o nível de disciplinaridade em que vivemos; a situação atual do ensino em nossas 

escolas a partir da percepção apresentada pelos documentos oficiais; a apresentação da 

interdisciplinaridade como uma das possibilidades para a construção de uma nova 

identidade para o Ensino Médio; e Além disso, uma fundamentação sobre a formação 

continuada de professores que embasa os trabalhos do grupo interdisciplinar formado 

pelos professores do Ensino Médio. No capítulo seguinte o trabalho é apresentado e 

discutido através da metodologia dos resultados e da discussão que foram descritos de 

maneira contínua e integrada. E no último capítulo são apresentadas as considerações 

finais da pesquisa. 
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CAPÍTULOII 

 

 

 

 
EM BUSCA DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esse capítulo buscará fazer o leitor compreender como o conhecimento foi sendo 

fragmentado (disciplinarizado) ao longo do tempo. O resultado dessa fragmentação 

pode nos ajudar a compreender a situação  muitas de nossas instituições formadoras, 

tanto no ensino básico como no superior. Depois, procurará apoio nos documentos 

legais para justificar a importância de mudanças, especificamente, no Ensino Médio; 

que com a LDBEN 9394/96 passou a ter uma nova identidade. Apresentará a utilização 

de práticas interdisciplinares como uma das possibilidades de mudança no sentido de se 

conquistar essa nova identidade do Ensino Médio na escola. Por fim, Abordará a 

importância da formação continuada no próprio espaço escolar e a possibilidade de 

formação de um grupo multidisciplinar de professores para estudos e planejamento de 

atividades interdisciplinares. 

 

 

 

2. 1 – A DISCIPLINARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NO OCIDENTE 

 

Há milhares de anos, nosso primitivo ancestral já utilizava objetos determinantes 

para as conquistas posteriores, as técnicas de utilização desses objetos faziam parte do 

 
 

“A consciência do mundo e a consciência de si 
como ser inacabado necessariamente inscrevem o 
ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca.” (FREIRE, 2007) 



  

23 
 

que podemos chamar o conhecimento, construído a partir da observação e da 

transmissão desses, por meio da oralidade ou de danças rituais. O conhecimento era 

mitificado, de inspiração divina. O acesso ao que acreditavam ser a “verdade” era 

desencadeado por meio de ritos ordenados por alguns poucos iniciados A população e 

os próprios iniciados, acreditavam que tinham o poder de contato com os deuses. 

Segundo Cardoso, (1995) foi nesta era que a humanidade construiu seu primeiro 

paradigma da ciência, no qual acreditavam serem capazes de “explicar e organizar” a 

natureza, a vida social e o mundo psíquico, tendo como bases paradigmáticas à 

existência de dois mundos: o mundo real e outro sobrenatural. 

Na Grécia Antiga, período histórico que compreende o Período Homérico (1150 

a 800 a.C.) ao Perído Helenístico (348 a 146 a.C.) ocorreu o início do que viria a se 

tornar o berço da cultura ocidental, se desenvolveram a filosofia, a matemática, a 

ciência, a política, a arte e outros campos do conhecimento e do agir humano. Nesse 

período, se deu  a descoberta da razão, do “logos”, que decorria do reconhecimento 

pelos gregos de que a razão, a alma racional, pode ser usada como instrumento de 

conhecimento do mundo, das coisas e da natureza (MORIN, 2001). Os gregos 

colocaram a razão acima dos seus mitos e a utilizaram como instrumento a serviço do 

próprio homem. Assim, o conhecimento científico, na época, caracterizava-se pela 

abordagem racional, discursiva e demonstrativa. Instituiu-se com isso uma forma de 

conhecer o mundo, uma forma tida como correta e aceitável e que só seria valida se 

pudesse ser comprovada. 

Na Idade Média, termo utilizado pela historiografia para referir-se a um período 

da história compreendida entre a desintegração do Império Romano do Ocidente, no 

século V, até a expansão marítima européia no século XV. O conhecimento era 

traduzido como a verdade da fé e a igreja católica detinha o monopólio da cultura 

denominada de erudita. Neste período, o conhecimento clássico sobreviveu confinado, 

quase que exclusivamente, nos mosteiros religiosos, onde os monges copistas eram 

responsáveis pela conservação e sistematização do conhecimento clássico. Sob a 

influência da Igreja Católica, as investigações se concentraram em questões filosófico-

teológicas, numa tentativa de conciliar a fé e a razão. Segundo Capra (1982) a visão do 

mundo predominante na Europa, nessa época, era orgânica, caracterizada pela relação 

de interdependência e não de dominação como ocorre na estrutura científica 

contemporânea. Essa visão de mundo assentava-se em duas autoridades: Aristóteles e a 

Igreja Católica A religião era o valor fundamental onde o Deus cristão era o centro e 
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também a fonte do conhecimento (teocentrismo). Essa concepção contribuiu para 

influenciar todos os aspectos da sociedade medieval como as formas de sentir, ver e 

também pensar durante todo o período medieval. 

Com o advento do movimento cultural e cientifico denominado de 

Renascimento (entre fins do séc. XIII e meados do séc.XVII), as formas de pensar sobre 

o mundo e o Universo ganham novos rumos. A definição de conhecimento deixa de ser 

religiosa para entrar num âmbito racional e científico. O teocentrismo é deixado de lado 

e entra em cena o antropocentrismo. A grande vazão dos conhecimentos filosóficos 

nesse período, aliados à elaboração de métodos, como o cartesiano, conduziram o saber 

científico a um processo de produção cada vez mais especializado, fragmentado. Neste 

contexto, René Descartes elabora a sua teoria que posteriormente foi denominada de 

cartesianismo, em virtude do seu nome em Latim, Renatus Cartesius. A teoria 

cartesiana privilegia a razão e considerando-a  base de todo conhecimento.  Para 

Descartes, a construção do conhecimento somente poderia ser confiável se o ponto de 

partida fosse constituído por "idéias claras e distintas”(DICKER, 1993) Assim, diante 

de uma tarefa complexa, em termos cognitivos, o método, ou o caminho, era um só: 

decompor, analisar, reduzir o complexo a idéias simples. Entretanto, essa concepção 

filosófica contribuiu para que o objeto do conhecimento fosse reduzido a fragmentos, 

esvaindo-se seu significado. Diante disso, Descartes considerava que o caminho era um 

só: reconstituir o objeto por meio de uma enumeração exaustiva de suas partes simples, 

seguida de um encadeamento lógico entre as mesmas, tendo como elos fundamentais 

proposições do tipo "se A, então B" (MACHADO, 2001). Assim, o conjunto de 

pequenas resoluções seria a resolução do todo. A experiência, a razão e o método 

científico passaram a ser as únicas formas de obtenção do conhecimento. Este, a única 

forma de tirar o homem das trevas da ignorância. 

Quase toda a moldura do conhecimento científico ocidental foi resultado dessa 

matriz do pensamento cartesiano.  

 

A crença na certeza do conhecimento científico está na 
própria base da filosofia cartesiana e na visão de mundo 
dela derivada, e foi aí, nessa premissa fundamental, que 
Descartes errou... O método de pensamento analítico de 
Descartes e sua concepção mecanicista da natureza 
influenciaram todos os ramos da ciência moderna e 
podem ainda hoje ser muito úteis. Mas só serão 
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verdadeiramente úteis se suas limitações forem 
reconhecidas (...).  (CAPRA, 1982, p. 53) 

 

A fragmentação do conhecimento em áreas específicas surgiu com o 

cartesianismo e ganhou força no século XIX, com a Revolução Tecnológica, que teve 

como base o Taylorismo e o Fordismo. Esse período teve como produto o aparecimento 

da filosofia positivista que opunha às abstrações da teologia e da metafísica ao método 

experimental e objetivo da ciência. O objetivo básico da filosofia positivista era a 

ordenação e a sistematização das ciências.  

O aparecimento das disciplinas, segundo Morin (2005), foi uma tentativa de 

organizar o conteúdo que se tornava maior e mais complexo. Essas disciplinas para 

serem consideradas autônomas deveriam ter sua metalinguagem e metodologia próprias, 

além de, também, ter suas teorias próprias. Enfim, todas teriam suas próprias 

idiossincrasias, ou seja, seu paradigma próprio.   

O conceito de paradigma adotado neste trabalho está coerente com o de Kuhn: 

Considero ‘paradigmas’ as realizações científicas 
universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 
fornecem problemas e soluções modelares para uma 
comunidade de praticantes de uma ciência. (KUHN, 
2006, pág. 13) 

 

É ele, o paradigma, quem privilegia determinadas operações lógicas e atribui, 

segundo Morin (2005), validade e universalidade à lógica que ele mesmo elegeu. Seu 

poder é imperativo e determina alguns estereótipos cognitivos, crenças não são 

contestadas e, assim, faz reinar em toda parte os conformismos cognitivos e intelectuais.  

 

O grande paradigma do ocidente, formulado por 
Descartes e imposto pelo desdobramento da história 
européia a partir do séc. XVII - O paradigma Cartesiano 
-  separa o sujeito e o objeto, cada qual na esfera 
própria, a filosofia e a pesquisa reflexiva, de um lado, a 
ciência e a pesquisa objetiva, de outro. Esta dissociação 
atravessa o universo de um estremo ao outro. (MORIN, 
2005, pág.26) 

 

Assim, o homem, na “simplicidade” de raciocínio proposta pelo cartesianismo, 

pôde transformar o complexo conjunto de interações em elementos disciplinares para 

melhor entender e buscar resolver problemas.  

 



  

26 
 

 Essa fragmentação levou a divisões, cada vez mais, extremas e gerou uma visão, 

cada vez mais, estreita da realidade. Quanto mais a especialização avançou, mais se 

passou a ver a realidade pelo prisma de uma tradição especifica, e isso provocou um 

isolamento das demais realidades, uma falsa consciência, uma ideologia inerente a 

corrente de cientistas de determinada área. Instaura-se, assim, a visão disciplinar. A 

utilização desse substantivo latino segundo Coimbra (2000) se traduz em conhecimento 

vivenciado, independentemente dos agentes ou processos de transmissão desse mesmo 

conhecimento. 

 

O substantivo disciplina procede do conceito latino de 
aprender. Este é o significado do verbo díscere, cujo 
particípio presente em uma das formas declinadas é 
discente, o que aprende. Da mesma raiz aparecem as 
palavras discípulo (o seguidor que aprende com quem 
ensina – o docente), e disciplina, objeto do conhecimento 
assimilado, aquilo que se aprende e passa a fazer parte 
da vida. Disciplina, por conseguinte, não é o mero 
conhecimento ou informação recebida; é o conhecimento 
assimilado que informa a vida do discípulo. Tanto é 
assim que a palavra estendeu seu sentido para além de 
ensino, instrução, educação. Vem a ser a relação de 
submissão de quem é ensinado, a observância de 
preceitos (escolares e outros), obediência à autoridade, 
procedimento correto. (COIMBRA 2000 p.55)  

 

A apropriação do vocábulo disciplina para a elaboração de currículos escolares, 

mesmo que integrados, reduziu a força do significado radical da palavra - objeto do 

conhecimento assimilado, aquilo que se aprende e passa a fazer parte da vida. 

(COIMBRA, 2000). Esse esvaziamento parcial do sentido de aprender agravou se com 

a fragmentação da cultura e do ensino escolar. 

 

 

 

2. 2 -  A EDUCAÇÃO NO BRASIL E OS NOVOS TEMPOS  

 

No Brasil, desde a expulsão dos jesuítas em 1759, até 1930 houve longo período 

de estagnação na educação.  É a partir de 1930 que o esforço nacional pela educação 

começa a ganhar índices significativos. A criação do Ministério da Educação e Saúde 

(1930), as reformas do Ministro Francisco Campos (1931), o manifesto dos Pioneiros da 
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Educação Nova (1932), a fundação da Universidade de São Paulo (1934) e da 

Universidade do Distrito Federal (1935) são os primeiros marcos de um processo de 

estruturação orgânica do ensino nacional (CARVALHO, 2001). 

 No ano de 1934 o ministério da Educação e Saúde é assumido por Gustavo 

Capanema que busca para o Ensino Secundário, na Itália, o modelo para um currículo 

enciclopedista, centralizado e convencional, baseado na aprendizagem formal e abstrata 

das ciências e das letras, que consolidava a natureza elitista e classista da educação, e 

uma pedagogia “de fora para dentro”, e não a partir da vivência do mundo (BENTO, 

2009). 

Quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN- 

4.024) em 1961 foram feitas muitas tentativas para revolucionar a educação brasileira 

em vários estados, mas todos esses esforços foram, literalmente, derrubados pela 

tomada do poder pelos militares em 1964.  

Em 1971, durante Ditadura Militar (1964-1985) foi promulgada uma nova 

LDBEN– Lei nº 5.692, de orientação tecnicista; em que, a técnica pela técnica era a 

linha mestra que delineava todos os objetivos da escola brasileira – que passou a ter um 

pretenso caráter profissionalizante. O enfoque educacional não estava mais centrado no 

professor como na pedagogia tradicional (até a década de 1960), nem centrado no aluno, 

como na pedagogia nova (década de 1960); e  sim centrado nos instrumentos e técnicas 

de ensino aprendizagem, dentro dos princípios do behaviorismo, sendo o currículo 

organizado por temas cuidadosamente organizado em seqüências pré-estabelecidas;   e 

nos pressupostos da orientação tecnicista, cuja proposta consiste em: planejamento e 

organização racional da atividade pedagógica. Essas concepções levaram a construção 

de um currículo, compartimentalizado e academicista, com ênfase no escrito em 

oposição ao oral. Tais características geraram um ensino altamente literário, 

individualista e descontextualizado.  

Esse currículo extenso e simplista foi responsável por tornar o conhecimento 

cada vez  mais abstrato e desconectado da sociedade atual.  

Sobre essa organização curricular diz Fazenda: 

Os currículos organizados pelas disciplinas tradicionais 
conduzem o aluno apenas a um acúmulo de informações 
que de pouco ou nada valerão na sua vida profissional, 
principalmente porque o desenvolvimento tecnológico 
atual é a de ordem tão variada que fica impossível 
processar-se com a velocidade adequada a esperada 
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sistematização que a escola requer. (FAZENDA, 1993, 
pág.16) 

 

Com fim da ditadura militar se iniciou um processo de redemocratização da 

política brasileira; e na esteira deste processo, a educação nacional sofreu fortes 

mudanças, alavancadas pela nova LDBEN que foi apresentada com o objetivo de 

atender às novas demandas do mundo globalizado. Em 1996, depois de 8 anos de 

encaminhada a câmara federal e com algumas mudanças, foi instituída a Lei nº 9.394/96 

e elaboradas as  novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(Resolução CEB, n. 3/98). As mudanças propostas pela nova lei exigiram um repensar e 

uma reestruturação da educação no Brasil, pautada em novos enfoques. Na tentativa de 

auxiliar esse processo transitório foram produzidos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental (PCNEF) e posteriormente para o Ensino Médio 

(PCNEM), tendo como objetivo principal padronizar o ensino no país, estabelecendo 

pilares fundamentais para guiar a educação formal e a própria relação escola-sociedade 

no cotidiano. Estruturalmente, pode-se apontar que uma das principais mudanças 

introduzidas pela LDBEN foi à definição de uma nova identidade para o Ensino Médio 

como sendo a última etapa da educação básica, a consolidação da formação iniciada no 

ensino fundamental.  Essa identidade é explicitada no artigo 35 da lei: 

 

O Ensino Médio passa a ter a característica da 
terminalidade, o que significa assegurar a todos os 
cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os 
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; 
aprimorar o educando como pessoa humana; possibilitar 
o prosseguimento de estudos; garantir a preparação 
básica para o trabalho e a cidadania; dotar o educando 
dos instrumentos que o permitam “continuar 
aprendendo”, tendo em vista o desenvolvimento da 
compreensão dos “fundamentos científicos e tecnológicos 
dos processos produtivos. (LDB, 1996- Art.35, incisos I a 
IV). 

 
E são re-interados pelo PCNEM: 

 

O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma 
educação de caráter geral, afinada com a 
contemporaneidade, com a construção de competências 
básicas, que situem o educando como sujeito produtor de 
conhecimento e participante do mundo do trabalho, e 
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com o desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em 
situação” – cidadão.  (BRASIL, 2000, págs.9-10) 

 

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais propuseram a formação de 

um currículo centrado nas competências básicas necessárias a continuidade dos estudos 

ou a inserção no mundo do trabalho. E dentre outras coisas, propõem a organização 

curricular por área de conhecimento rompendo com o paradigma disciplinar centrado 

nos conteúdos e descontextualizado, que não proporciona nenhuma relação entre a 

realidade do aluno e o conhecimento, impedindo assim aprendizagens significativas. 

Para Ausubel aprendizagem significativa é aquela em que o aluno faz conexão entre o 

novo conceito e suas idéias prévias. Assim para o autor: 

 

A essência do processo de aprendizagem significativa é 
que idéias simbolicamente expressas sejam relacionadas 
de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária ao 
que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua 
estrutura cognitiva especificamente relevante para a 
aprendizagem dessas idéias. Este aspecto especificamente 
relevante pode ser, por exemplo, uma imagem , um 
símbolo, um conceito, uma proposição, já significativo. 
(AUSUBEL 1982,pág.41),  

 
 

Apesar de não estar expresso nos PCNEM, o autor  seguido para o conceito de 

aprendizagem significativa, as idéias expressam concordância com os pressupostos de 

Ausubel. Isto pode ser demonstrado no seguinte trecho do documento: 

 
...é possível... tornar a aprendizagem significativa ao 
associá-la com experiências da vida cotidiana ou com os 
conhecimentos adquiridos espontaneamente. É preciso, 
no entanto, cuidar para que essa generalização não 
induza à banalização, com o risco de perder o essencial 
da aprendizagem escolar que é seu caráter sistemático, 
consciente e deliberado. (BRASIL, 2000, pág. 82) 

 

A nova concepção para o Ensino Médio partiu da percepção que a educação 

básica deve estar em consonância com o novo contexto educacional, uma vez que, 

segundo a LDB; o Ensino Médio tem como objetivo consolidar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos na educação fundamental, desenvolver a compreensão e o 
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domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos que, e não apenas, vão preparar 

para o ingresso no ensino superior. 

Segundo a LDBEN (no 9.394/1996), a educação tem por finalidade, o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, isso pode ser comprovado pela leitura do Art.igo 35: 

 

O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com 
duração mínima de três anos, terá como finalidade : 
I - a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania 
do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
III - a compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
(LDBEN,1996 - art.35) 

  

A educação escolar, então, precisa se transformar para atender as reais 

necessidades de formação do educando, indispensáveis para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir nos estudos posteriores ou no mundo do trabalho. 

Essas mudanças são propostas pelos PCNEM, porém, na época , e ainda hoje, não são 

bem entendidas, o que gerou muitos conflitos dentro da escola. Numa tentativa de 

amenizar essas dúvidas e inquietações, foram então formulados novos documentos, que 

ficaram conhecidos como PCN+ ( Parâmetros em ação), que justifica com exemplos as 

sugestões propostas pelos PCNEM. 

Sobre a formação do educando diz o PCN+: 

 

A intenção de completar a formação geral do estudante 
nessa fase implica ,entretanto, uma ação articulada, no 
interior de cada área e no conjunto das áreas. Essa ação 
articulada não é compatível com um trabalho solitário, 
definido independentemente no interior de cada 
disciplina, como acontecia no antigo ensino de segundo 
grau – no qual se pressupunha outra etapa formativa na 
qual os saberes se interligariam e, eventualmente, 
ganhariam sentido. Agora, a articulação e o sentido dos 
conhecimentos devem ser garantidos já no ensino médio. 
(BRASIL, 2002 – Parte III - Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias, pág.6) 
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A maneira disciplinar, onde cada coisa é vista sob um único prisma contribuiu 

para afastar as temáticas de sala de aula da realidade vivida pelos estudantes, 

provocando, talvez, o crescimento do desinteresse dos alunos pela aprendizagem do 

conhecimento que foi historicamente acumulado. Atualmente a escola é uma instituição 

anacrônica, pois prepara os alunos para a sociedade de um mundo que já não existe.  Ao 

não levar em consideração as profundas transformações pela quais passaram o sistema 

capitalista, a escola está voltada para uma educação do passado, produzindo indivíduos 

incapazes de se reconhecerem, como fonte criadora e gestora de sua própria vida, como 

autores de sua própria história.  

 Em virtude dessa falta de vinculação, a seleção de conteúdos continua 

obedecendo aos critérios fundados na lógica positivista e tecnicista, na qual cada objeto 

do conhecimento origina uma especialidade que desenvolve e privilegia instrumentos e 

técnicas de aprendizagem.  

 

O que permeia o processo de disciplinarização não é 
simples nem inconseqüente: é a visão de mundo 
fragmentada, é o esfarelamento da existência, é a perda 
da unidade universal. Surge, dessa forma, a Ciência 
como tal multiplicada em reinos... cada qual seguindo 
seu caminho, desencontrados, antagônicos, muitas vezes, 
retalhando o mundo e a integridade humana. 
(FAZENDA, 1993, pág.21) 

 

O próprio MEC reconhece o que tem caracterizado o Ensino Médio e diz nos 

PCN+ que: 

(...)o ensino médio tem se caracterizado por uma ênfase 
na estrita divisão disciplinar do aprendizado. Seus 
objetivos educacionais se expressavam e, usualmente, 
ainda se expressam em termos de listas de tópicos que a 
escola média deveria tratar, a partir da premissa de que 
o domínio de cada disciplina era requisito necessário e 
suficiente para o prosseguimento dos estudos. (BRASIL, 
2002 – Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e 
suas Tecnologias , pág.8) 

 
 Essa situação continua após tanto tempo depois de promulgada a lei e de 

produzidos os PCNEM e PCN+  e isso é  partilhado nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCNEM): 
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A proposição das Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Médio (DCNEM) não foi suficiente para definir uma 
nova organização desse nível de ensino. Houve tal 
distanciamento entre o ensino médio idealizado pelas 
DCNEM e o ensino real praticado efetivamente nas 
escolas que poucas se viram refletidas naquelas 
propostas, que terminaram por parecer inatingíveis e 
impraticáveis. (BRASIL, 2006, vol2, pág.16 – grifo 
nosso) 

 

Esse denominado “ensino real” pode ser entendido como o ensino propedêutico 

enciclopédico  que é descontextualizado  da realidade, esse é o ensino praticado 

efetivamente nas escolas. Os PCN+ já atentavam para essa situação 

   

As características de nossa tradição escolar diferem muito 
do que seria necessário para a nova escola. De um lado, 
essa tradição compartimenta disciplinas em ementas 
estanques, em atividades padronizadas, não referidas a 
contextos reais. De outro lado, ela impõe ao conjunto dos 
alunos uma atitude de passividade, tanto em função dos 
métodos adotados quanto da configuração física dos 
espaços e das condições de aprendizado. Estas, em parte, 
refletem a pouca participação do estudante, ou mesmo do 
professor, na definição das atividades formativas. As 
perspectivas profissional, social ou pessoal dos alunos 
não fazem parte das preocupações escolares... (BRASIL, 
2002 – Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e 
suas Tecnologias, pág.9) 

 
 

A nova proposta difundida pelos PCNEM, PCN+ e OCNEM é que a escola de 

Ensino Médio não deve preocupar-se apenas com as funções propedêuticas, mas sim 

propiciar ao educando uma sólida formação geral capaz de garantir uma visão ampla 

sobre o complexo processo que envolve as relações na sociedade contemporânea. Onde 

o indivíduo deve ser capaz de reconhecer-se no outro e ser solidário e não 

individualista, pensar em grupo, coletivamente e não individualmente. Diz os PCN+: 

 

O novo ensino médio, nos termos da lei, de sua 
regulamentação e de seu encaminhamento, deixa de ser, 
portanto, simplesmente preparatório para o ensino 
superior ou estritamente profissionalizante, para assumir 
necessariamente a responsabilidade de completar a 
educação básica. Em qualquer de suas modalidades, isso 
significa preparar para a vida, qualificar para a 
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cidadania e capacitar para o aprendizado permanente, em 
eventual prosseguimento dos estudos ou diretamente no 
mundo do trabalho. (BRASIL, 2002 – Parte III - Ciências 
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, pág.5) 

 

É preciso, portanto, identificar os pontos de partida para se construir uma nova 

escola. Uma escola que tenha como característica a formação integral do educando e 

que possa estar articulada e inserida dentro da realidade do mundo globalizado. 

 

 

 

2. 2(1) - O PAPEL DA INTERDISCIPLINARIDADE NO NOVO ENSINO 

MÉDIO 

 

A interdisciplinaridade tem demonstrado ter um mérito próprio na tentativa de 

transformar ou melhorar o espaço escola  em formativo e não só informativo.  

A construção de um novo conhecimento escolar perpassa, segundo Santomé 

(1998), pelo desenvolvimento de um pensamento interdisciplinar, voltado para a 

descoberta de uma nova maneira de se aprender e ensinar; com atividades que priorizem 

a capacidade de pensar e tentar resolver problemas do cotidiano, que se apresentam de 

maneira intrincada e com muitas variáveis; e não de maneira disciplinar, sem levar em 

conta as inúmeras relações necessárias à sua compreensão total. Essa construção pode 

ser difícil, uma vez que, historicamente, os conceitos são transmitidos através de 

disciplinas, ficando até difícil trabalhar fora desse paradigma. Mas, isso não deve 

impedir a criação de mecanismos de integração disciplinar através da articulação de 

disciplinas de uma mesma área ou de áreas distintas. 

Segundo o PCNEM, 

A interdisciplinaridade supõe um eixo, que pode ser o 
objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um 
plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da 
necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos 
de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo 
que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de 
mais de um olhar, talvez vários. (BRASIL, 2000, pág.76) 

 
 Idéia da interdisciplinaridade como um dos eixos estruturadores (sendo o outro 

eixo a contextualização), foi exposta de maneira não muito clara para o professor que 

não estava habituado a trabalhar sob esse prisma. A leitura dos PCNEM fez com que 
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muitos educadores pensassem que trabalhar com interdisciplinaridade só seria possível 

dentro de um projeto que respondesse a necessidades do espaço escolar. Isso pode ser 

observado e comprovado quando os projetos governamentais como o ALVORADA ou 

PROMED enviam recursos para a produção de projetos  interdisciplinares, na maioria 

das vezes os projetos que chegam à secretaria de educação são aqueles com intenções 

claras de manutenção e limpeza do espaço físico da escola. 

Com o PCN+, o conceito de interdisciplinaridade defendido na nova proposta 

curricular lançada pelo PCNEM ficou mais claro, uma vez que ele propunha o trabalho 

em unidades temáticas e explicitava que essa nova proposta  para o Ensino Médio 

orienta a organização pedagógica da escola em torno de três princípios orientadores: a 

contextualização, a interdisciplinaridade e as competências e habilidades. Além disso o 

documento deu exemplos de como trabalhar alguns temas. Ficou mais claro, a partir dos 

PCN+, que o conceito de interdisciplinaridade sugerido assume como elemento ou eixo 

de integração a prática docente comum voltada para o desenvolvimento de 

competências e habilidades por parte dos alunos.  

 

(...)nessa nova compreensão do ensino médio e da 
educação básica, a organização do aprendizado não 
seria conduzida de forma solitária pelo professor de cada 
disciplina, pois as escolhas pedagógicas feitas numa 
disciplina não seriam independentes do tratamento dado 
às demais, uma vez que é uma ação de cunho 
interdisciplinar que articula o trabalho das disciplinas, 
no sentido de promover competências. (Brasil, 2002 – 
Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias, pág.13)   

 

Essa proposta é interessante, pois pode promover a mobilização da comunidade 

escolar em torno de objetivos educacionais mais amplos, que estão acima de quaisquer 

conteúdos disciplinares. 

São incontáveis as propostas de articulação interdisciplinar no 
interior de cada área, ou cruzando fronteiras entre as três, a 
serviço do desenvolvimento de competências mais gerais. Os 
exemplos aqui evocados são umas poucas sugestões de como 
começar a construir essa articulação, que é só uma das 
dimensões em que é preciso atuar para subsidiar a reforma 
educacional iniciada há alguns anos, e que ainda tem um longo 
caminho a percorrer para mudar a realidade das escolas 
brasileiras. (Brasil, 2002 – Parte III - Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias, pág.21)   
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Assim, temos como proposta nos documentos oficiais, a mobilização da 

comunidade escolar que pode ser conseguida, dentre algumas maneiras, com a 

interdisciplinaridade segundo Fazenda (1993) que a define como atitude. Atitude de 

conhecer mais e melhor para que possa ocorrer reciprocidade que impele à troca, ao 

diálogo com pares ou consigo mesmo; atitude de humildade frente a limitação do 

próprio saber; de perplexidade frente à possibilidade de descortinar novos saberes; 

atitude de desafio ao redimensionamento do velho frente ao novo; de compromisso em 

construir sempre da melhor maneira possível; de responsabilidade; de alegria; de 

encontro; de revelação. 

Ao se adotar a interdisciplinaridade como  um eixo norteador da prática docente, 

não se exclui as disciplinas, uma vez que o professor para utilizar essa metodologia 

necessita de uma vasta e forte base conceitual científica de sua área ou disciplina 

específica para melhor vivenciar os conceitos interdisciplinares. A importância da 

disciplinaridade é explicitada nos PCN+ da área das Ciências da Natureza e Matemática 

no seguinte trecho: 

 

Note-se que a interdisciplinaridade do aprendizado científico e 
matemático não dissolve nem cancela a indiscutível 
disciplinaridade do conhecimento. O grau de especificidade 
efetivamente presente nas distintas ciências, em parte também 
nas tecnologias associadas, seria difícil de aprender no Ensino 
Fundamental, estando naturalmente reservado ao Ensino 
Médio. Além disso, o conhecimento científico disciplinar é 
parte tão essencial da cultura contemporânea que sua 
presença na Educação Básica e, conseqüentemente, no Ensino 
Médio, é indiscutível. (Brasil 2002 – Parte III - Ciências da 
Natureza, Matemática e suas Tecnologias, pág.6) 

 

As OCNEM complementam, 

  

Idealmente, a interdisciplinaridade deve ser construída no 
contexto do projeto pedagógico da escola. No entanto, mesmo 
iniciativas isoladas, embora limitadas e não tão efetivas, 
podem facilitar a aprendizagem dos alunos.  
Um primeiro passo, que pode ser produtivo e conduzir 
posteriormente à interdisciplinaridade sistêmica, é a 
abordagem simultânea de um mesmo assunto por diferentes 
disciplinas. Isso exige um acerto de planos de aula e de 
cronogramas entre os professores, respeitando-se as 
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especificidades de cada disciplina. Nessa ação, professores de 
diferentes disciplinas e áreas podem descobrir conteúdos que 
permitam um trabalho conjunto. Podem, também, verificar 
como um mesmo conceito, processo ou fenômeno, é abordado 
nas diferentes disciplinas e investigar pontos em comum que 
podem ser explorados nas aulas. (Brasil, 2006, vol2, p.36-37) 

 

Diante do que foi exposto pelos documentos oficiais, fica perceptível que a nova 

proposta para o ensino não é a descaracterização das disciplinas, nem a perda da 

autonomia de seus especialistas. A tarefa fundamental dos professores, a nós parece ser, 

a de socializar o conhecimento específico, disseminando informações e culturas, e não 

só transmitindo, mas reconstruindo. É a prática do diálogo entre áreas do conhecimento 

que leva às relações e às conexões de idéias, fazendo-nos perceber, sentir e pensar de 

uma nova forma - a interdisciplinar; uma vez que, esta propõe a mudança do “status” 

das disciplinas, que então são tomadas como um meio de alcançar o conhecimento e não 

um fim como crêem alguns especialistas. 

 

 

 

2.3 – O QUE É, AFINAL, INTERDISCIPLINARIDADE? 

 

 Embora o termo interdisciplinaridade possa gerar diferentes interpretações, em 

todas elas está subentendia uma mudança de atitude em busca da unidade do 

pensamento. 

 No Brasil, os autores mais citados são Fazenda e Japiassú, sobre os autores e 

suas idéias diz Alves (2004) 

 

Japiassú e Ivani Fazenda são considerados responsáveis 
pela veiculação do tema (interdisciplinaridade) no Brasil, 
sendo o fulcro temático de Japiassú epistemológico, e o 
de Fazenda, pedagógico; entretanto, os dois autores têm 
como base de suas teses a filosofia do sujeito. De acordo 
com eles, a interdisciplinaridade é apontada como saída 
para o problema da disciplinaridade, que é 
contextualizada como doença, devendo, portanto, ser 
superada/curada, através da prática interdisciplinar. 
(ALVES, 2004, pág.141) 
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 Antes de definir o conceito de interdisciplinaridade adotado neste trabalho são 

necessárias algumas observações referentes à terminologia, no sentido de evitar 

equívocos ou imprecisões. Quatro são os termos que freqüentemente são confundidos 

nesta discussão, Japiassu (1976) esclarece os termos: disciplina, multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. O quadro abaixo resume o pensamento do 

autor. 

 

 

DISCIPLINA constitui um corpo específico de 

conhecimento ensinável, com seus 

próprios antecedentes de educação, 

treinamento, procedimentos, métodos e 

áreas de conteúdo 

MULTIDISCIPLINARIDADE  estudo de um objeto sob diversos 

ângulos, mas sem pressupor um acordo ou 

um rompimento de fronteiras entre as 

disciplinas 

INTERDISCIPLINARIDADE recorre a uma conexão entre disciplinas, 

engendrando uma integração real e uma 

troca de conhecimentos baseada em um 

conjunto de axiomas,  coordenados por 

um nível superior às próprias disciplinas 

TRANSDISCIPLINARIDADE não se restringe a interações ou 

reciprocidade das disciplinas, mas q vai 

além e derruba as fronteiras das 

disciplinas e interdisciplinas, formatando 

um sistema de múltiplos níveis. 

 

  

Nesse trabalho foi assumido o conceito de interdisciplinaridade segundo 

Fazenda que pressupõe não só uma conexão entre diversas disciplinas engendrando uma 

integração e uma troca de conhecimentos, mas uma atitude em relação ao mundo e ao 

fazer. Foram utilizados como referência diversos títulos de Ivany Fazenda, não só como 

autora, mas também como organizadora. 
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 Segundo Fazenda (1994), a Interdisciplinaridade supõe uma relação de 

reciprocidade, um regime de propriedade que irá possibilitar o diálogo entre os 

interessados. Sendo assim, não é uma categoria de conhecimento, mas de ação, e, 

portanto, muito mais do que uma simples integração de conteúdos. 

Afirma Assumpção (1993), 

 
A interdisciplinaridade nomeia um encontro que pode 
ocorrer entre seres – inter – num certo fazer – dade – a 
partir da direcionalidade da consciência, pretendendo 
compreender o objeto, com ele relacionar-se, comunicar-
se. Assim interpretada, esta supõe um momento que a 
antecede, qual seja a disposição da subjetividade, 
atributo exclusivamente humano, de perceber-se e 
presentificar-se, realizando nessa opção um encontro 
com-o-outro, a intersubjetividade. (ASSUMPÇÃO, 1993, 
pág. 24) 

 
Nesse contexto a interdisciplinaridade possibilita a revitalização das relações 

interpessoais nas instituições de educação, o que segundo Fazenda (2002), exerce um 

papel decisivo para dar corpo ao sonho de fundar uma obra de educação à luz da 

sabedoria, da coragem e da humildade. 

A revitalização das relações facilita a prática do diálogo; não só com outros,  

mas também com outras áreas do conhecimento.  

  

Hoje, mais do que nunca, reafirmamos a importância do 
diálogo, única condição possível de eliminação das 
barreiras entre as disciplinas. Disciplinas dialogam 
quando as pessoas se dispõem a isto (...) (FAZENDA, 
2003, pág.50). 

 

Segundo a mesma autora, isso nos leva às relações e às conexões de idéias, 

fazendo-nos perceber, sentir e pensar de forma interdisciplinar, exigindo a necessidade 

de transpor barreiras e a ousadia para inovar. (FAZENDA, 1993) 

 
  

 

2.4 – UM POUCO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A formação de professores não se esgota no curso da sua formação inicial uma 

vez que segundo Freire (2007) os saberes indispensáveis a prática docente são 
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demandados pela prática educativa em si mesma. Segundo o PCN+ o ambiente de 

formação superior, nem sempre se caracteriza como rico culturalmente, até mesmo pela 

ausência de debates, participação em movimentos sociais, espetáculos, exposições, ao 

lado da tão prejudicial separação entre aquilo que o professor aprendeu em sala de aula 

ou nos estágios que fez e o que de fato necessitaria para seu trabalho efetivo. Para esse 

referido documento é necessário que a formação do professor se construa no cotidiano 

escolar de forma constante e contínua. Segundo Caldeira (1993), essa formação é um 

processo, que como tal, não se esgota também em um curso de atualização, mesmo que 

este aconteça na escola em que o professor trabalha, pois seria um ato pontual não 

contínuo.  

A formação continuada de professores é mecanismo essencial no 

desencadeamento de mudanças, uma vez que, por sua própria condição profissional, na 

sociedade contemporânea, o professor não tem encontrado possibilidades para ampliar 

seus conhecimentos e, portanto, superar, ao que podemos denominar a semiformação 

acadêmica. Segundo Cunha & Krasilchik (1999), a atrofia dos fundamentos teóricos dos 

cursos de formação de professores e a conseqüente atomização e fragmentação dos 

currículos é uma realidade. Portanto, a formação continuada tem o papel não só de 

garantir a atualização dos professores, como também de suprir deficiências dos cursos 

de formação.  

Essa semi-formação mantém relação clara com o paradigma da disciplinaridade 

e a cultura do semi-saber, na qual segundo Adorno (1986) apud Pucci, Zuin & Oliveira 

(1997), a pessoa se julga sábia, e então, se fecha às possibilidades da sabedoria. É neste 

contexto contraditório, que se encontra o professor especialista, que segundo Morin 

(2005), se acredita proprietário de seu magro território de conhecimento e compensa sua 

incapacidade de refletir sobre outros territórios, impedindo outros de participarem de 

seu intitulado pedaço de conhecimento ou semiconhecimento. 

A mudança de postura diante do conhecimento é condição para o processo de 

formação, pois segundo Cunha & Krasilchik (1999) é importante que o professor tenha 

consciência de que seu conhecimento é limitado e que seu papel é muito mais de levar o 

aluno a refletir sobre as informações obtidas, do que simplesmente incorporá-las, tendo 

como ponto de apoio o conhecimento da realidade em que encontram-se inseridos. 

Assim, a formação não se faz antes da mudança de postura do docente, mas 

durante o processo: o professor deve estar preparado para admitir que não domina todas 

as informações e que continuará sendo um aprendiz na arte de compartilhar seus 
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conhecimentos de especialista. Krasilchik (1987) aponta algumas condições que podem 

aumentar a possibilidade de êxito dos cursos de aperfeiçoamento de professores. São 

elas: participação voluntária; existência de material de apoio; coerência e integração 

conteúdo-metodologia. 

A partir dessa vontade intrínseca, pode-se afirmar que a formação continuada de 

professores de Ciências e conseqüente enriquecimento de sua ação docente deslocam-se 

a partir de duas necessidades básicas: num pólo encontra-se a necessidade de atualizar e 

ampliar os conhecimentos científicos específicos, pois é profissional num mundo em 

constante e rápida transformação científico-tecnológica e que exige cada vez mais o 

saber; no outro pólo, situa-se a necessidade de informação e envolvimento na discussão 

sobre as questões educacionais, uma vez que não é possível conceber um ensino de 

Ciências isolado do contexto educacional e segundo Freire (2007), ensinar inexiste sem 

aprender e vice-versa. Segundo Nóvoa (1997) 

 
A troca de experiências e a partilha de saberes 
consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada 
professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o 
papel de formador e de formando. (NÓVOA 1997, p. 26) 

 

 

 O que deve o professor saber sobre o novo Ensino médio para o ensino-

aprendizagem ser aperfeiçoado? 

 O PCNEM e OCN indicam uma visão integradora das disciplinas em áreas de 

conhecimento no novo Ensino Médio e reúnem os objetivos específicos de cada área em 

torno de competências gerais. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (PCNEM), em complementação às DCNEM, 
fazem referência explícita às disciplinas, vinculadas às 
três áreas do conhecimento, propondo, entretanto, uma 
visão integradora das disciplinas de modo a se 
reconhecer a relação entre aquelas de uma mesma área e 
entre as de áreas diversas. (Brasil, 2006, vol. 2, p.16) 

 

Pode-se complementar com o PCN+  

 

Num mundo como o atual, de tão rápidas transformações 
e de tão difíceis contradições, estar formado para a vida 
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significa mais do que reproduzir dados, denominar 
classificações ou identificar símbolos. Significa: 
• saber se informar, comunicar-se, argumentar, 
compreender e agir; 
• enfrentar problemas de diferentes naturezas; 
• participar socialmente, de forma prática e solidária; 
• ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, 
• especialmente, adquirir uma atitude de permanente 
aprendizado. (Brasil,2002-Parte III - Ciências da 
Natureza, Matemática e suas Tecnologias, p.6) 

 

 Isso significa que o  Ensino Médio deve ser estruturado a partir de competências 

gerais que os alunos devem alcançar e isso impõe ao professor um desafio que é 

organizar o conhecimento a partir não da lógica que estrutura a ciência, mas de 

situações de aprendizagem que tenham sentido para o aluno, que lhe permitam adquirir 

um instrumental para agir em diferentes contextos e, principalmente, em situações 

inéditas de vida e colocar essa ciência como “meio” para ampliar a compreensão sobre a 

realidade.  

Segundo Barros (2008), Essa reorganização do Ensino Médio requer dos 

educadores uma verdadeira revolução em seu fazer pedagógico, exigindo uma constante 

reflexão sobre novas concepções do processo ensino-aprendizagem. Com essa 

revolução, ainda segundo a autora, surgem novas exigências quanto a atuação dos 

professores, novas competências, que fazem emergir novas necessidades que precisam 

ser repensadas e viabilizadas, como estratégias de formação continuada, que possam 

repercutir significativamente na mudança da prática pedagógica, tornando-a mais 

efetiva. 

Sobre isso o PCN+ diz que: 

 

(...) se há algo de realmente importante que o professor 
possa fazer para seus alunos é ensiná-los a aprender e 
isto significa dar exemplo da necessidade e da 
possibilidade do permanente aprendizado e dar 
testemunho de que este aprendizado é 
prazeroso.(Brasil,2002-Parte III - Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias, p.139) 

 

Mas sobre o que deverá saber e saber fazer o professor da área das Ciências da 

Natureza, Matemática e suas tecnologias? 



  

42 
 

Para Carvalho & Gil Perez (1993) os elementos fundamentais para o saber e o 

saber fazer de um professor são: conhecer a matéria a ser ensinada (conhecimentos dos 

conteúdos, de seus processos de construção e de suas relações com a Tecnologia e 

Sociedade); conhecer e questionar o pensamento docente espontâneo (visões relativas 

ao senso comum, que envolvem concepções simplistas sobre a Ciência e sobre o seu 

ensino); adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem e especificamente sobre 

a aprendizagem de Ciências; saber analisar criticamente o ensino habitual; saber 

preparar atividades; saber dirigir a atividade dos alunos; saber avaliar, aprender a 

pesquisar e utilizar resultados de pesquisas.  

 Esses elementos do saber e do saber fazer requerem dos educadores uma 

atualização constante em relação, não só ao contexto pedagógico, mas também às 

tecnologias e aos sistemas de informação e comunicação que os auxiliam nas diversas 

formas de ensinar.  

Torna-se assim, claro, que, a competência docente é sem dúvida um eterno 

desenvolvimento, um exercício diário e consciente da prática pedagógica. Isso significa 

que no seu dia a dia o educador deve rever e analisar, criticamente, o seu proceder. 

Assim é capaz de, paulatinamente, orientar e reorientar seu fazer. Pode-se assim alijar a 

idéia de que competência docente é congênita (por muitos denominada “dom”) ou que 

trata-se de uma “profissão sem saberes”, reduzida a uma mera ocupação e passível de 

ser exercida por qualquer pessoa com um pouco mais de conhecimento específico. Para 

Nuñez (2004) a profissionalização da docência pode romper o “círculo vicioso” que  

parece vincular baixos salários com a formação inicial e continuada deficientes, 

apresadas, facilmente conquistadas por qualquer um. Esse entendimento pode estimular, 

nos educadores, uma atitude de busca contínua de aperfeiçoamento profissional. 

Esse aperfeiçoamento contínuo, contudo, é uma tarefa difícil, já que não existe 

uma tradição de trabalho coletivo e reflexivo entre a maioria dos professores, e segundo 

Menezes (2001) as condições vigentes de trabalho  do profissional da educação não 

levam em conta a necessidade de trabalho coletivo como parte essencial da tarefa 

docente. Esse trabalho coletivo é fundamental para o estabelecimento de uma estrutura 

efetiva de formação continuada dos professores. 

 A escola em que o professor trabalha é um local privilegiado de reflexão 

pedagógica, portando deve ser utilizada no processo de formação permanente dos 

professores. Para Freire (2007), quanto mais o docente se assume como está sendo e 

percebe a ou as razões do por que está sendo assim, mas ele se torna capaz de mudar e 
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de promover-se. Assim no exercício do seu fazer e refletir está a oportunidade de se 

reconstruir, permanentemente, como profissional. 

 A reflexão da prática docente, segundo Schön (2000) permite que o professor 

construa seu conhecimento na ação. O autor destaca que uma característica fundamental 

da profissão de ensinar é que a própria prática profissional conduz necessariamente à 

criação de um conhecimento especifico e ligado à ação. Para ele esse conhecimento só 

pode ser adquirido através do contato com a prática, uma vez que se trata de um 

conhecimento implícito, pessoal e não sistemático. 

 Sendo assim, não pode haver melhor local para o pensar e o refletir da prática 

profissional do que no seu lugar de trabalho: a escola. 

 Para Nuñez (2004) a escola tem um papel importante na profissionalização da 

docência, uma vez que é na escola que se promove a cultura desse trabalho. 

  

Uma nova cultura escolar deve promover ações de 
colaboração dos professores como profissionais, e 
consequentemente romper com o isolamento da atividade 
do professor, limitada por vezes à sala de aula. (NUÑEZ, 
2004, pág.190) 

   

 Diz o PCN+ sobre a escola como espaço de formação permanente: 

  

(...)nos cursos de formação não se discutem a contento 
propostas curriculares e projetos educativos, assim como 
a distância das condições reais de trabalho dificulta, por 
exemplo, um tratamento adequado dos conteúdos. O 
professor não aprende a criar situações didáticas 
eficazes nas quais sua área de conhecimento surja em 
contextos de interesse efetivo de seus estudantes. Sendo 
essa herança histórica, não há dúvida de que tais 
deficiências estão hoje dificultando o trabalho escolar e, 
portanto, demandam ações no próprio âmbito escolar, já 
que há consenso de que a formação é mais eficaz quando 
inserida na realidade em que o professor atua 
cotidianamente, como prática diária, e não à distância, 
em caráter eventual. (Brasil,2002, pág.139) 

 
 

Nesta perspectiva, as escolas devem ser entendidas como lócus de formação 

continuada, onde o desenvolvimento profissional dos professores deve ser promovido.  

Este desenvolvimento deve levar em consideração não só os aspectos técnicos e 

pedagógicos da profissão, mas também dimensões pessoais e culturais, uma vez que o 
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processo de formação não deve ser entendido como um acúmulo de cursos e palestras. 

Mas sim um procedimento que possibilite efetivamente o avanço na qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem. 

A partir desta premissa, a formação continuada tem como objetivo primordial 

amparar o fazer pedagógico do professor no conhecimento teórico, ou seja, subsidiar o 

fazer pratico na teoria. Para Libâneo (2002) 

 
O professor deve ser visto, numa perspectiva que 
considera sua capacidade de decidir e de, confrontando 
suas ações cotidianas com as produções teóricas, rever 
suas práticas e as teorias que as informam, pesquisando a 
prática e produzindo novos conhecimentos para a teoria e 
a prática de ensinar. (LIBÂNEO, 2002, pág. 42) 

 
 
 Assim, a formação continuada deve está implicada ao refletir das práticas 

profissionais no cotidiano das ações, haja vista o trabalho docente ser reconhecidamente 

complexo e permeado por indeterminações que desafiam o profissional a construir e 

reconstruir, a cada dia, o seu saber, o seu saber-fazer e o  seu saber-ser. 

 

 

 

2.5 – INTERDISCIPLINARIDADE E FORMAÇÃO CONTINUADA 

  

Introduzir mudanças na escola parece ser hoje referência obrigatória para 

qualquer discurso sobre a problemática da educação. Segundo Correia (1991) essa 

referência sedutora  valoriza o discurso, mas ao mesmo tempo escamoteia a necessidade 

de uma reflexão mais aprofundada sobre o sentido da mudança. 

O primeiro passo, para a garantia da mudança na educação, está, com certeza, na 

possibilidade de permitir ao professor a continuidade de seu desenvolvimento como 

profissional e isso deve ocorrer em seu próprio local de trabalho, juntamente com seus 

companheiros de ofício; em um partilhar de conhecimentos e ações.  

 Segundo Nóvoa (1995) o aprender do professor deve ser contínuo e deve se 

concentrar em dois pilares: ele próprio, como agente, e a escola, como lugar de 

crescimento profissional permanente. Para o autor a formação continuada se dá de 

maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão como instrumentos contínuos 

de análise.   
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Santomé (1998) lembra que é preciso existir negociação entre as pessoas que 

compõem a equipe de trabalho. Todos devem estar dispostos a proporcionar todo tipo 

de esclarecimentos, debater questões conceituais, metodológicas e até ideológicas. 

Assim, não pode haver imposição de marcos teóricos, conceituais e metodológicos com 

os quais obrigatoriamente todos devam partilhar, deve sim existir uma pluralidade 

pautada no respeito. 

Para Schön (2000) o conhecimento está implícito na ação e reflexão, uma vez qu 

este é sempre o resultado da nossa prática e a interpretação que fazemos dela. Essa 

reflexão está relacionada a um trabalho coletivo, onde há um espaço de produção e 

conhecimento. 

Tomando como base esses conceitos de interdisciplinaridade, a construção 

coletiva e o compartilhamento de ações e reflexões na própria escola; pode-se perceber 

que eles se conciliam, perfeitamente, com a idéia de formação continuada e a prática 

interdisciplinar, uma vez que permitem um diálogo do professor com sua prática 

pedagógica e com os demais profissionais docentes; os quais se reúnem para trocar 

idéias e experiências; e elaborar estratégias viáveis que possam auxiliá-los em sua  

práxis. 

 A interdisciplinaridade e a formação continuada possibilitam a ocorrência de um 

espaço de relações pedagógicas como ambiente de cooperação, ampliação, produção, 

humildade, realização, reflexão e autonomia. Isso porque os professores trocam idéias, 

dialogam de forma a contribuir com os demais colegas dando sugestões, criticando 

positivamente e refletindo sobre o que pode ser melhorado em sua prática de sala de 

aula. Há um refletir “antes”, “durante” e “depois” de sua prática escolar. 

 Nesse sentido, percebe-se que esse agir pedagógico do professor que assume 

essa prática – a interdisciplinaridade - como estratégia para auxiliar no processo de 

ensino aprendizagem dos alunos, deve revelar um profissional competente nos domínios 

teóricos e práticos de sua disciplina; que reflete sempre sobre a necessidade de 

ultrapassar ou superar as fronteiras disciplinares, para então ter segurança ao dialogar 

com as outras áreas de conhecimento. Deve também ser capaz de se apropriar de 

avanços e inovações pedagógicas, buscando estabelecer relação entre os conhecimentos 

pedagógicos e científicos, além de desenvolver a capacidade de elaborar projetos 

interdisciplinares, a partir de situações-problema, com temas ou tarefas que garantam a 

articulação das contribuições oriundas das diversas disciplinas.  
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CAPÍTULO III 

 

 

  

O CAMINHO E O CAMINHAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse capítulo será exposto o percurso metodológico, os resultados e as 

discussões sobre os resultados encontrados através do percurso metodológico proposto. 

Esse percurso foi dividido em 3 etapas. Levando em conta o estudo, foram elaborados 

os seguintes instrumentos de pesquisa: 1ª etapa: Questionário com perguntas abertas; 2ª 

etapa: Observação; 3ª etapa Questionários e observação das aulas e reuniões. Além 

disso, será apresentada a descrição das duas aulas-diálogo e a discussão de avaliação 

posterior do grupo de estudos interdisciplinar. 

 

3.1 –  CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada em uma escola da rede particular, localizada na cidade 

do Natal/RN, que trabalha com alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. A 

investigação foi realizada no Ensino Médio, que compreende da 1ª a 3ª série. A escola 

tem nesse nível de ensino, cerca de 740 alunos matriculados; distribuídos em 6 turmas 

de 1ª série, 6 turmas de 2ª série e 5 turmas de 3ª série com uma média de 40 alunos por 

sala de aula nas 1ª e 2ª séries e 50 alunos nas salas de 3ª séries. O horário de 

funcionamento de todo o Ensino Médio é matutino. 

 A equipe docente conta com professores que possuem, em sua maioria, 

formação específica em sua disciplina de atuação e grande parte possui especialização 

“A investigação qualitativa que defendemos substitui 
a resposta pela construção, a verificação pela 
elaboração e a neutralidade pela participação.” 

(GONZÁLEZ REY, 1998, p.42) 
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ou mestrado. A equipe de coordenação é formada por quatro coordenadores, sendo um 

geral e um para cada uma das séries, além de uma auxiliar de coordenação.  

 O Ensino Médio conta com um espaço para planejamento e avisos da 

coordenação – as 3 reuniões realizadas as quartas-feiras a tarde, das 14:30h as 17:30h. 

Esse espaço foi ampliado durante a pesquisa para 4 reuniões mensais, sendo um deles 

para a reunião da equipe interdisciplinar de estudos. 

 

 

3.2 - SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Os participantes da pesquisa foram professores do Ensino Médio das 

disciplinas da área das Ciências da Natureza Matemática e suas tecnologias, num 

total de 16 professores – quatro de cada uma das disciplinas da área. O tempo de 

trabalho docente varia entre 6 e 20 anos e possuem carga horária na escola que 

varia de 10 a 30 horas semanal. 

 

 

3.3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O caminho metodológico foi estabelecido tendo como paradigma os 

pressupostos da abordagem qualitativa. A pesquisa foi concebida e realizada de modo 

cooperativo com os participantes envolvidos. Isto porque quando se trata de formação 

continuada de professores a negociação se faz necessária e deve ser feita utilizando-se o 

diálogo. Para ventura: 

Negociar é aceitar que o outro está a priori com razão, 
que sua causa é justa e válida e que não é possível 
modificar o sistema de valores e as ideologias morais do 
outro. (...) Negociar é reconhecer a necessidade de 
contar com o outro e a impossibilidade de viver sem 
trocas com o outro, na pluralidade e na tolerância. Esta 
necessidade de troca não supõe que se esteja de acordo e 
que se tenha uma filosofia comum. Negociar é estar de 
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acordo para agir junto. (VENTURA, 2001 apud MION, 
2004) 

 

 Esse envolvimento individual e coletivo, necessário para a efetivação da 

proposta metodológica, vem ao encontro com uma característica vislumbrada por Demo 

(2005) que identifica na pesquisa qualitativa uma diferença na relação que se estabelece 

entre o pesquisador e o pesquisado, ele afirma que esta não se dá como mera observação 

do primeiro pelo segundo, como acontece nas Ciências Naturais, mas ambos acabam 

por se identificar.  

 

Sobre o envolvimento do pesquisador na pesquisa diz Barbier: 

 Ele (o pesquisador) percebe como está implicado pela 
estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo de 
desejos e de interesses de outros. Ele também implica os 
outros por meio do seu olhar e de sua ação singular no 
mundo. (BARBIER, 2002, pág. 14). 

   

 O envolvimento do pesquisador com o pesquisado é segundo  González Rey 

(1999) é um dos pressupostos da pesquisa qualitativa. Esse autor enfatiza que as 

relações investigador-investigado são condição para o desenvolvimento das 

investigações nas ciências humanas o que torna o interativo, uma dimensão essencial do 

processo de produção de conhecimentos, uma vez que é um atributo constitutivo deste 

processo no estudo dos fenômenos humanos. 

 André Morin (2004 apud Pereira, 2008) também aponta a implicação de todos 

que estão envolvidos no processo da pesquisa, ele observa que durante o processo da 

pesquisa, cada um quer aumentar seu saber prático, aquele saber cotidiano, a fim 

aperfeiçoar seus atos profissionais sempre e torna-se um profissional que reflete a sua 

própria ação.  

 Segundo Pereira (2008) essa busca em prol de um aperfeiçoamento profissional 

tendo como meio a reflexão da prática educativa, se faz partindo da compreensão que o 

campo profissional da educação é complexo, pois é composto por um conjunto de 

variáveis em interação, e pode ser percebido como um sistema vivo.  
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 O percurso metodológico utilizado procurou atender os objetivos específicos 

estabelecidos e foi dividido em 3 etapas, como pode ser conferido no fluxograma a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira etapa, o instrumento, de coleta de dados da pesquisa, utilizado foi o 

questionário (apêndice A). Segundo Gomes (2006), o questionário permite ao 

pesquisador fazer uma apreciação à análise posterior do conteúdo, enriquecendo a 

leitura e conduzindo a uma ampliação de sua compreensão a respeito dos fatos 

encontrados. Para Gil Perez (2007), sua utilização apresenta vantagens como: a garantia 

10 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Identificar as concepções dos 
professores sobre 

multidisciplinaridade e 
interdisciplinaridade 

1a ETAPA 
Fase Exploratória 

APROXIMAÇÃO 
DO OBJETO DE ESTUDO 

ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

REUNIÕES SEMANAIS DE 
PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO  

2a ETAPA 
 

20 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Elaborar e apresentar uma proposta 
que emergiu das discussões do grupo 

REUNIÕES MENSAIS 
REMUNERADAS PARA ESTUDO 
A PARTIR DAS NECESSIDADES 

DOS PROFESSORES 

3a ETAPA 
 

ELABORAÇÃO DAS 
AULAS-DIÁLOGO 

AVALIAÇÃO POR MEIO DE 
QUESTIONÁRIO E DISCUSSÕES 

NO GRUPO 

30 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Elaborar e discutir alguns elementos 
dos limites e possibilidades das 

atividades desenvolvida pelo grupo de 
professores 
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do anonimato das respostas, possibilita atingir um bom número de pessoas com um 

gasto de tempo menor e também não expõe os pesquisados à influencia das opiniões e 

do aspecto pessoal do entrevistado.  Este instrumento, em contra partida, segundo 

Laville & Dione (1999) apresenta o inconveniente de algumas vezes as respostas 

fornecidas não estarem de acordo com as expectativas do pesquisador ou porque o 

pesquisado não as compreendeu ou porque não se sentiu capaz de respondê-la. Uma 

outra limitação para Gil (2007)  é que este proporciona resultados bastante críticos em 

relação a objetividade, pois os itens podem ter significado diferente para cada sujeito 

pesquisado. 

A técnica de coleta de dados foi dividida em duas partes: A primeira tinha como 

objetivo caracterizar melhor os sujeitos quanto à sua formação profissional, verificando 

sua titulação, experiência na área, disciplina que leciona e carga horária semanal. A 

segunda era composta por duas questões abertas, o que segundo Triviños (2007) é 

determinante para uma pesquisa qualitativa. Para Gil Perez (2007), as questões abertas 

oferecem a vantagem de não forçar o respondente a enquadrar sua percepção em 

alternativas preestabelecidas, por outro lado, ainda segundo o mesmo autor, questões 

abertas requerem maior esforço para serem respondidas e podem voltar em branco – não 

respondidas. Essas duas questões tinham como objetivo averiguar as concepções dos 

professores em relação ao tema interdisciplinaridade para posterior construção de um 

único conceito a ser seguido durante a pesquisa.  

 A segunda etapa utilizou como instrumento de coleta a observação classificada  

in Minayo (1994) como uma observação participante; uma vez que se realiza através do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre 

a realidade dos autores sociais e de seus próprios contextos. Além disso, podemos dizer 

que é caracterizada como não estruturada ou livre segundo Triviños (2007), 

considerando que não foi pontuado previamente o que seria observado. 

  

A observação livre, ao contrário da observação 
padronizada, satisfaz as necessidades principais da 
pesquisa qualitativa, como, por exemplo, a relevância do 
sujeito, neste caso, da prática manifesta do mesmo e 
ausência total ou parcial, de estabelecimento de pré-
categorias para compreender o fenômeno que se observa. 
(TRIVIÑOS, 2007, pág. 154) 
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  Gil Perez (2007) distingue essa observação como natural, pois ela permite a 

participação real do conhecimento na vida do grupo, uma vez que o pesquisador- 

observador é membro do grupo que investiga. Para esse autor esse tipo de observação 

apresenta algumas vantagens em relação a outras modalidades; pois, facilita o rápido 

acesso a dados sobre situações habituais em que os membros do grupo se encontram 

envolvidos; além de possibilitar captar as palavras de esclarecimento que acompanham 

o comportamento dos observados.  

 Para Viana (2002) esta é uma técnica bastante flexível que possibilita ao 

pesquisador fixar-se em fatores que julgue importantes para o objetivo do seu trabalho e 

permite sua participação efetiva. Minayo (1994) ressalta que o observador, enquanto 

parte do contexto de observação, estabelece uma relação face a face com o observado e 

pode captar uma variedade de situações ou fenômenos diretamente na própria realidade, 

uma vez que é também partícipe. Porém Laville & Dionne (1999) encontram algumas 

limitações para esse instrumento, uma delas é que esse tipo de ferramenta pode ser 

questionada por alguns, uma vez que está muito ligada a maneira pela qual o 

pesquisador consegue integrar-se com o grupo, à qualidade de sua memória, ao que ele 

vincula como valores, concepções e representações, fatores que podem influenciar o que 

é selecionado em suas observações; Já Gil Perez adverte para uma outra desvantagem 

que é o pesquisador tender a assumir uma posição dentro do grupo, uma vez que é 

membro deste, o que implica uma restrição da amplitude de sua experiência.  

 Mesmo levando em consideração esses limites, para Richardson (1999), a 

observação quando adequadamente conduzida, pode revelar inesperados e 

surpreendentes resultados que, possivelmente, não seriam examinados em estudos que 

utilizassem outras técnicas. 

O exercício da observação natural se realizava durante os encontros para estudo. 

Nesses encontros o diálogo foi o componente que norteou todas as discussões do grupo 

e foi nesse exercício que se tornou possível a desconstrução e reconstrução de valores e 

conceitos. Para Freire (2005) o diálogo é compreendido e tem como fim, o 

pronunciamento dos sujeitos, por uso da palavra aliada à reflexão-ação, na perspectiva 

de mudanças. Esses constituintes do diálogo (palavra / reflexão-ação) não podem 

segundo o autor ser separados, uma vez que não há palavra verdadeira que não seja 

práxis e que, portanto, não possa mudar o mundo. Assim, a palavra verdadeira deve ser 

usada para pronunciar o mundo e pode ser entendida como o movimento dinâmico do 



  

52 
 

ser humano existir neste espaço-tempo. Ainda para o mesmo autor, diálogo é um ato de 

criação e recriação e só é possível se houver um profundo amor ao mundo e aos 

homens.  Mas o amor não é o suficiente para que ocorra o diálogo, esse pode ser 

rompido ou não ocorrer caso não haja também a humildade para se perceber como 

igual. 

 Sobre isso disse Freire: 

Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a 
vejo sempre no outro, nunca em mim? 
Como posso dialogar, se me admito como um homem 
diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros 
“isto”, em quem não reconheço outros eu? 
Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos 
outros, que jamais reconheço, e até me sinto ofendido 
com ela? (FREIRE, 2005 – pág. 93) 

 

 O exercício do diálogo permitiu a ocorrência da ferramenta de coleta de dados 

observação. Já o registro da observação foi feito tanto nos encontros como nas aulas, 

mas, muitas vezes, esse foi feito em um momento posterior num resgate das idéias ou 

conceitos chaves do que tinha ocorrido, isto segundo Carvalho (2008) evita 

constrangimentos tanto com os professores envolvidos (nos grupos de estudo) como dos 

estudantes (na aula). Ainda segundo Carvalho (2008) esse tipo de instrumento pode 

encontrar dentre vários limites a influencia do observador sobre a situação e as pessoas 

observadas, pois sua presença pode afetar o comportamento dos atores envolvidos. 

 Porém, sendo toda pesquisa uma atividade humana, e também social, segundo 

André & Lüdke (1986), ela traz consigo os valores, interesses e princípios que orientam 

o pesquisador, uma vez que os pressupostos que orientam seu pensamento vão nortear 

sua abordagem de pesquisa.  

 A terceira etapa visava responder a terceira questão de estudo e teve como 

instrumentos de coletada de dados a observação e questionários abertos aplicados com 

os professores logo após a aula-diálogo (apêndices B e C) 
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 3.4 - AS ETAPAS DO PERCURSO:  

(1). O 1º OBJETIVO ESPECÍFICO: 

• Identificar as concepções dos professores sobre multidisciplinaridade e 
interdisciplinaridade 

 

A fase inicial de todo o processo foi a de conversas informais com os 

professores durante as reuniões pedagógicas, nesses pequenos colóquios ficou claro 

que os professores não tinham autores referenciais em interdisciplinaridade e nem 

tinham também leitura efetiva em relação a esse tema. Eles relatavam trabalhos 

realizados, mas não identificavam autores ou propostas que haviam sido seguidas 

durante esses trabalhos. 

 Diante disso, o primeiro passo foi à utilização de um questionário com o intuito 

de registrar os diversos conceitos de interdisciplinaridade do grupo para posterior 

construção de um único conceito a ser seguido. O questionário consistia em duas 

perguntas abertas: A primeira Pedia para que os professores escrevessem os conceitos 

de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. A segunda que descrevessem as 

características de um professor interdisciplinar (apêndice A). 

 A primeira pergunta foi uma tentativa de saber se os professores reconheciam a 

diferença entre esses conceitos que são tidos, muitas vezes, como sinônimos. A segunda 

pergunta teve a intenção de fazer com que os professores pensassem se suas práticas 

poderiam ser consideradas condizentes com a interdisciplinaridade. 

 As respostas são apresentadas abaixo e foram classificadas segundo a disciplina 

lecionada pelo professor. 

Primeira pergunta: 

• Qual a sua concepção de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade? 

 

RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

PROFESSOR 1 

• Multidisciplinaridade: não sei. Interdisciplinaridade: consiste em trabalhos 

em determinado tema abordando vários pontos sem que haja individualização.  
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PROFESSOR 2 

• Multidisplinaridade ocorre quando um tema é trabalhado por várias disciplinas 

diferentes, cada uma especificamente. Interdisciplinaridade ocorre quando um 

tema pode ser discutido e trabalhado ao mesmo tempo por várias disciplinas.  

 

PROFESSOR 3 

• Multidisciplinaridade é quando cada disciplina estudada separadamente sem 

haver relação. Interdisciplinaridade é quando há relação entre os conhecimentos 

ou fundamentos metodológicos e filosóficos entre todas as áreas do 

conhecimento.  

 

PROFESSOR 4 

• Multidisciplinaridade é a utilização de vários conhecimentos para explicar 

determinado assunto da Biologia, por exemplo. Interdisciplinaridade é o uso 

dos conhecimentos, por exemplo, de Geografia na Biologia ou vice-versa.  

 

PROFESSOR 5 

• Multidisciplinaridade: representa a junção de várias disciplinas na abordagem 

de um conteúdo, não necessitando que essas disciplinas tenham uma relação com 

seus conteúdos. Interdisciplinaridade: conexão entre diversas disciplinas na 

abordagem de um conteúdo, interligando todos os conceitos estabelecidos por 

cada disciplina, formando um conceito geral.  

 

PROFESSOR 6 

• Vejo esses conceitos (Interdisciplinaridade e Multidisciplinaridade) relacionados 

com atividades que reúnem duas, três ou mais disciplinas em um único propósito. 
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PROFESSOR 7 

• Multidisciplinaridade: focalização do conhecimento para cada disciplina. 

Interdisciplinaridade: quando relacionamos o mesmo tema a todas as 

disciplinas.  

 

PROFESSOR 8 

• Multidisciplinaridade: não respondeu. Interdisciplinaridade: é o trabalho 

realizado entre os professores de diferentes áreas utilizando-as em suas 

respectivas aulas com a finalidade de diversificar o conteúdo trabalhado e 

interligá-lo com as outras áreas.  

 

PROFESSOR 9 

• Multidisciplinaridade: estudo feito em cada disciplina sem relação afim com os 

conteúdos de outras disciplinas. Interdisciplinaridade: interação entre os 

conteúdos das várias formas que se complementam, didaticamente e 

filosoficamente.  

 

PROFESSOR 10 

• Multidisciplinaridade: mais ou menos a mesma coisa que interdisciplinaridade. 

Interdisciplinaridade: a visão de um determinado tema por várias disciplinas.  

 

PROFESSOR 11 

• Multidisciplinaridade: todas as disciplinas falando do um mesmo tema sem 

haver relação entre elas. Interdisciplinaridade: A relação existente entre as 

disciplinas em um determinado conteúdo.  

 

PROFESSOR 12 

• Multidisciplinaridade: é o conjunto de disciplinas trabalhadas simultaneamente, 

sem fazer aparecer as relações que possam existir entre elas. A 
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multidisciplinaridade corresponde à estrutura tradicional de currículo nas escolas. 

Interdisciplinaridade é a tentativa de estabelecer relações entre as disciplinas. 

 

PROFESSOR 13 

• Multidisciplinaridade: as disciplinas são trabalhadas individualmente 

procurando relações entre elas. Interdisciplinaridade: as diversas disciplinas são 

trabalhadas ao mesmo tempo. Não há identificação em separado de cada 

disciplina.  

PROFESSOR 14 

• Multidisciplinar: utilização da matéria no dia a dia, focalizando a importância 

da mesma. Interdisciplinaridade: Associar uma matéria com outra matéria afim.  

 

PROFESSOR 15 

• Multidisciplinaridade se refere ao estudo de várias disciplinas juntas, mas 

independentes entre si como nos colégios. Interdisciplinaridade se refere ao 

estudo de disciplinas que se relacionam e neste caso tornam-se dependentes onde 

os alunos conseguem compreender melhor os conceitos estudados.  

 

PROFESSOR 16 

• Multidisciplinar: especificação do conhecimento para cada disciplina. 

Interdisciplinaridade: quando trabalhamos e relacionamos um mesmo tema 

envolvendo as disciplinas.  

 

A análise dos resultados dessa primeira pergunta do questionário demonstrou que 

a idéia de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade não era clara, isso se deveu talvez  

não só a carência de estudos sobre essa prática, mas pode também ser explicado pelo fato 

de interdisciplinaridade ser uma palavra polissêmica e, portanto poder ser conceituada 

segundo o ideário de determinado autor. Segundo Carvalho (2008) ter a compreensão de 

interdisciplinaridade do ponto de vista da sua fundamentação e significado real ainda é 

um ponto que merece discussão. Sobre isso diz Garcia (2006): 
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Ainda precisamos conhecer melhor as variedades de 
interdisciplinaridade que são exercidas no Brasil. 
Precisamos investigar e publicar mais as experiências de 
interdisciplinaridade que estão sendo realizadas, ou que 
se querem exercer em nossas escolas. O reconhecimento 
desses professores e dessas escolas invisíveis muito pode 
contribuir para o avanço da interdisciplinaridade. Creio 
que isso ajudaria a destacar, e de algum modo poderia 
formar, o tipo de espírito que desejamos ver nos 
professores em gerações futuras. (GARCIA, 2006 pág. 
67)     

 

O fato de não existir por parte do grupo de professores um direcionamento em 

relação a autores utilizados como referência, dificultou ainda mais a conceituação das 

palavras multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Não houve distinção entre os 

professores que só davam aulas em escolas privadas dos que também davam aula em 

instituições da rede pública (Estadual, Municipal ou Federal).  Enfim, a maioria 

apresentava uma idéia pouco clara da diferença conceitual e prática de 

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade; e que importância essa ferramenta- a 

interdisciplinaridade - pode ter em nossa prática docente ou como pode auxiliar na 

aprendizagem, não só dos alunos, mas também, na vivência do professor em sala de aula 

e no seu crescimento não só profissional, mas também como pessoa. 

   

Segunda pergunta: 

• Para você, que características deve ter um professor para utilizar práticas  

interdisciplinares? 

 

RESPOSTA DOS PROFESSORES 

 

PROFESSOR 1 

• Até compreendo, mas não consigo explicar. 
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PROFESSOR 2 

• O professor deve estar constantemente se atualizando e buscando ligações de 

temas que possam ser trabalhados e uma maneira integrada por várias disciplinas. 

PROFESSOR 3 

• Deve realizar atividades dinâmicas e estimulantes.  

 Ser estimulador dos pensamentos hipotético-dedutivos dos alunos. 

 

PROFESSOR 4 

• O professor deve ter:  

 Domínio das áreas do conhecimento. 

 Conhecimento de mundo. 

 Atitude e humildade para trocar idéias e experiências com os demais 

 professores que fazem parte do corpo docente. 

 Além disso, deve ser reflexivo e crítico quanto a sua prática em sala; não ser 

 resistente a mudanças e ser um pesquisador. 

 

PROFESSOR 5 

• O professor interdisciplinar é aquele que principalmente está aberto a novos 

conhecimentos, pois estes servirão para que ele tenha a capacidade de estudar 

outras disciplinas que estejam interligadas com a sua, de forma que possa abordá-

las durante a sua explanação em sala de aula. A interdisciplinaridade não é uma 

tarefa fácil. O professor deverá ter a sensibilidade de saber onde e como aplicar 

essa ferramenta educacional. Nem todas as matérias podem ser interdisciplinares. 

 

PROFESSOR 6 

• Possui um amplo conhecimento de várias áreas e está sempre atualizado com as 

constantes mudanças da sociedade, política e economia. 
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PROFESSOR 7 

• Professor que procura relacionar em suas aulas o cotidiano, envolvendo-o com  

as demais disciplinas afins.  

 

PROFESSOR 8 

• Um professor interdisciplinar é aquele que busca estar atualizado com sua 

disciplina e com as áreas ao seu redor. Está sempre pesquisando sobre novas 

publicações, teorias e etc. 

 

PROFESSOR 9 

• Sempre fazer uma relação do conteúdo ministrado em sala com as outras 

disciplinas. Relacionar também esses alunos com o cotidiano. 

 

PROFESSOR 10 

• O professor deve sempre procurar contextualizar o conteúdo com outras 

disciplinas. 

 

PROFESSOR 11 

• Para ser considerado interdisciplinar o professor deve estar preparado para 

estudar outros conteúdos que não só o seu específico. 

 

PROFESSOR 12 

• Não foi respondido. 

 

PROFESSOR 13 

• Um professor polivalente. Aquele que adquire e domina os conteúdos de várias 

disciplinas comumente. 
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PROFESSOR 14 

• O professor procura trabalhar com outras disciplinas, fazendo um contexto da 

importância da utilização da sua matéria com as outras disciplinas. 

 

PROFESSOR 15 

• Discute os assuntos estudados procurando relacionar várias disciplinas. Procura 

usar o “dia a dia”, como maneira de prender os alunos para o assunto estudado. 

 

PROFESSOR 16 

• Professor que busca relacionar o cotidiano em suas aulas levando em 

consideração as demais disciplinas (quando possível). 

 

 A segunda questão também apresentou respostas confusas do ponto de vista das 

competências de um professor interdisciplinar e isso se deveu talvez à falta de clareza em 

relação aos conceitos de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. 

 Segundo Fazenda (1994) um professor com atitudes interdisciplinares deve 

apresentar: 

 

 (...) atitude diante de alternativas para conhecer mais e 
melhor, atitude de espera ante os atos consumados, atitude 
de reciprocidade que impele à troca, que impele ao 
diálogo... atitude de humildade diante da limitação do 
próprio saber, atitude de perplexidade ante a 
possibilidade de desvendar novos saberes, atitude de 
desafio... atitude de envolvimento e comprometimento com 
os projetos e com as pessoas neles envolvidas... atitude de 

responsabilidade, mas sobretudo de alegria, de revelação, 
de encontro, de vida. (FAZENDA, 1994 – pág. 82, grifo 
nosso)  

 
 

 Assim, esse professor é capaz de planejar, em conjunto, um currículo que explore 

elos e possibilidades de trocas e diálogos entre as disciplinas.  

 Segundo a OCN: 
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Um primeiro passo, que pode ser produtivo e conduzir 
posteriormente à interdisciplinaridade sistêmica, é a 
abordagem simultânea de um mesmo assunto por 
diferentes disciplinas. Isso exige um acerto de planos de 
aula e de cronogramas entre os professores, respeitando-
se as especificidades de cada disciplina. Nessa ação, 
professores de diferentes disciplinas e áreas podem 
descobrir conteúdos que permitam um trabalho conjunto. 
Podem, também, verificar como um mesmo conceito, 
processo ou fenômeno, é abordado nas diferentes 
disciplinas e investigar pontos em comum que podem ser 
explorados nas aulas (BRASIL, 2006 –vol2, pág. 37) 

 
 

 Além disso, ele recorre está sempre em busca de novas e diferentes fontes de 

conhecimento e experiência. 

 Partindo do resultado das investigações desta primeira etapa, buscou-se 

encontrar meios que esclarecessem o que é interdisciplinaridade e que motivassem a 

equipe das Ciências da Natureza a trabalhar sob essa perspectiva . 

 Trabalhar sob a perspectiva interdisciplinar exigia, primeiramente, uma 

definição de autor a ser seguido e isso foi proporcionado pela leitura de vários textos 

sobre interdisciplinaridade, trazidos pelos próprios professores, como posterior partilha 

e discussão para a definição de um conceito único de interdisciplinaridade a ser seguido 

pelo grupo. 

 Textos utilizados:  

Texto 1. UM ENTENDIMENTO DA INTERDISCIPLINARIDADE COMO PRÁTICA 

EDUCATIVA ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO. Encontrado no seguinte endereço 

eletrônico - www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/1361_946.pdf 

Texto 2: INTERDISCIPLINARIDADE: POR UMA PEDAGOGIA NÃO 

FRAGMENTADA. Encontrada no seguinte endereço eletrônico - 

www.ichs.ufop.br/memorial/trab/e3_3.doc 

Texto 3: INTERDISCIPLINARIDADE: UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO. 

Encontrado no endereço eletrônico - 

www.ilea.ufrgs.br/episteme/portal/pdf/numero19/episteme19_artigo_alves_brasileiro_b

rito.pdf 
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Texto 4: INTERDISCIPLINARIDADE: O QUE É ISSO? Encontrado no endereço 

eletrônico - www.unb.br/ppgec/dissertacoes/.../proposicao_jairocarlos.pdf 

 Durante a leitura dos textos e posterior discussão, surgiram diálogos desse tipo: 

Prof. 1: Creio ser complicado definir 
interdisciplinaridade... as vezes acho que tudo é 
(interdisciplinaridade) , outras vezes acho que nada é 
(interdisciplinaridade). 

Prof. 10: Gostei do texto na parte que fala das atitudes de 
um professor interdisciplinar...  

Prof. 3: Eu achei isso de ver o lado antropológico da 
interdisciplinaridade é muito interessante, pois faz com 
que as pessoas repensem suas relações não só com o 
conhecimento científico... 

Prof. 1:  Gostei também. 

Prof. 12: Diante dos textos que li, gostei muito da autora 
Ivani Fazenda. Achei interessante trabalhar sob o prisma 
da solidariedade. 

Prof. 6: Fiquei confuso em relação ao diversos tipos de 
interdisciplinaridade. 

Prof. 4: Também fiquei confuso, mas confesso que achei  
legal trabalhar a interdisciplinaridade levando em 
consideração a afetividade... Esse negócio de encontro 
entre pessoas.”Num” fazer. Achei ótimo. 

Prof.10: Ela não é uma das precursoras em relação a 
interdisciplinaridade no Brasil? 

Prof. 1: Acho que o negócio é começar, durante o 
processo a gente vai aprendendo mais... 

Prof.7: Não acho que exista certo ou errado, existe 
diferente. Gostei da Ivani. 

 

 Este diálogo demonstrou, claramente, que o tema trazia muitas dúvidas, mas 

indicava uma afinidade pela utilização de interdisciplinaridade, mais pedagógica dada 

por Ivani Fazenda. E também a disponibilidade do grupo em, durante o processo, 

aprender um pouco mais sobre este tema. 

 A partir dos questionamentos e dificuldades encontradas ficou estabelecido que 

o grupo seguisse a proposta de interdisciplinaridade de Ivani Fazenda, que assume a 

idéia que o trabalho interdisciplinar é um encontro entre pessoas em um determinado 

fazer. Interdisciplinaridade, segundo a autora é uma troca de idéias e de experiências, 

que surge a partir do querer se envolver. (...) que se fundamenta na afetividade, na 
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compreensão e na linguagem, como existências básicas e próprias do ser humano que 

convive socialmente. (Fazenda, 1993)  

Adotando a idéia de interdisciplinaridade de Ivani Fazenda (1993) foi proposta 

ao grupo a ocorrência de reuniões para estudo e reuniões específicas para planejamento 

de atividades interdisciplinares. Vale ressaltar que essas reuniões específicas também 

são consideradas reuniões de estudo, porém estão relacionadas a temas concretos da 

vida cotidiana ou acadêmicos; e nas reuniões de estudo o grupo tem a liberdade de 

propor questões concernentes aos mais diversos campos do saber, acadêmico ou 

popular, que possam auxiliar nas práticas pedagógicas e apoiadas no diálogo que é 

gerado pela proposta de interdisciplinaridade defendida por Fazenda em seus diversos 

títulos. 

 

 

(2). O 2º OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

• Elaboração e apresentação de uma proposta para trabalhar sob o prisma da 

interdisciplinaridade 

 

Diante da responsabilidade da construção de um grupo de estudo em formação, 

percebemos as dificuldades encontradas pelos professores em relação à proposta de 

trabalho sugerida pelos documentos oficiais. Isso foi discutido com o grupo de 

professores, e prontamente alguns sugeriram o estudo dos novos documentos; na época, 

as novas Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCNEM). Esses documentos 

reforçam as sugestões trazidas pelos Parâmetros curriculares Nacionais (PCNEM) em 

relação às mudanças que possibilitem a construção de uma nova identidade para o 

Ensino Médio que deve ser voltado a preparação para o mundo.  

As indagações do grupo para o estudo desses documentos foram: 1. Será que 

elas seriam mais fáceis de entender que os PCNEM? 2. Existe alguma novidade que 

possa facilitar o ensino-aprendizagem? E 3. Os documentos sugerem como o professor 

pode fazer seu trabalho de maneira mais proveitosa e prazerosa?  Foi agendado 

previamente, por meio de sorteio, o dia dos grupos para a apresentação. Cada equipe 
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disciplinar ficou responsável pela leitura de sua parte e posterior apresentação para o 

grande grupo com discussão posterior. Mais uma vez os professores estudaram e se 

empenharam para apresentar as reflexões e idéias contidas nas OCNEM. As discussões 

permitiram a percepção de angústias que os professores apresentavam a respeito de 

algumas metodologias de aprendizagem.  

Prof. 4: Será que o que faço em sala é o que chamam de 
método tradicional? 

Prof. 2: Como não ser tradicional? O vestibular é 
tradicional. 

Prof 11: Eu aprendi assim e agora ninguém aprende 
nada. 

Prof. 7: Acho que o mundo é diferente, então, o ensino 
também deve ser diferente. Não sei como... Mas acho que 
deve ser diferente. 

Prof. 1: Acho que não sei dar uma aula diferente... 

 

A partir dessas inquietações, foi decidido, pelo grupo, que o próximo assunto 

para estudo deveria estar relacionado às práticas pedagógicas. A decisão pôde ser vista 

como a confirmação que o espaço dado pelo colégio estava sendo usado para a 

formação continuada, pois um dos pré-requisitos para que se considere formação 

continuada é que esta deve privilegiar as necessidades apresentadas pelos professores. 

Segundo Schnetzler (2002 apud Carvalho, 2008), a formação continuada é um processo 

de aprendizagem, de natureza voluntária, informal e pouco previsível que se centra na 

relação interativa entre colegas e problemas compartilhados, sobretudo com relação as 

suas práticas docentes. 

 No próximo encontro, foi discutindo o texto: O Ensino Tradicional e o 

condicionamento operante de Nuñez e Faria (2004), que conceitua e discute a 

metodologia tradicional. Durante a discussão pudemos perceber que, apesar de ter 

receio de dizer, a maioria dos professores é tradicionalista, uma vez que estes foram 

formados utilizando essa metodologia e que a sua realidade, professores de ensino 

propedêutico, exige essa postura. Mas, também, ficou claro que não são contra as 

inovações e que sempre colocam um “quê” de novas metodologias em seu dia a dia em 

sala de aula. A discussão posterior ao texto fez com que alguns verbalizassem:  
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Prof. 1: Acho que o mais importante é que saibamos o 
que estamos fazendo e qual o nosso objetivo em relação 
aquela prática. 

Prof. 9: É, muitas vezes começamos a fazer alguma 
coisa”diferente” e depois não conseguimos avaliar se foi 
produtivo do ponto de vista da aprendizagem. 

 

 Partindo do que os professores expressaram sobre o fazer pedagógico, foi 

discutida a validade de se usar uma metodologia nova, mas avaliar da maneira 

tradicional... Que sentido teria isso? Valeria a pena usar novos métodos se não há 

convicção, por parte do professor, quanto ao resultado que pode ser obtido utilizando-se 

esse método? Como fazer diferente sendo, ainda, tradicional?! É possível ser 

tradicional, e mesmo assim ter uma aula interessante, produtiva e envolvente? As 

angústias em relação ao assunto não foram sanadas, mas o consenso expressado pelo 

grupo foi de que o método tradicional tem sua importância e que se for usado dentro de 

suas possibilidades e limites, e se forem incorporadas algumas novidades ao que já vem 

sendo feito, ele pode ser eficaz. 

A possibilidade, de “mesclar” o tradicional a algo novo, veio coadunar à idéia de 

se trabalhar sob o prisma da interdisciplinaridade, e foi então sugerido ao grupo planejar 

e dar aulas com mais de um professor. O objetivo seria planejar e partilhar um 

determinado tema tendo diferentes interpretações, sob diferentes referências, de maneira 

integrada e utilizando o diálogo, que supõe uma igualdade hierárquica entre as 

diferentes disciplinas.  

A primeira tentativa foi uma aula com todas as disciplinas da área das Ciências 

da Natureza utilizando o tema gerador daquele ano na escola (Ecologia, vivenciando 

esse conceito). A aula seria apresentada para todo o grupo de professores e 

coordenadores, depois para os alunos. Assim poderia ser demonstrada a interação que 

pode existir entre um grupo interdisciplinar e seria um teste sem o comprometimento da 

“exposição” aos alunos. 

Para que fosse possível planejar e executar a aula, foi preciso, primeiramente se 

elaborar uma justificativa para a utilização da aula diálogo como estratégia para a 

formação de um grupo interdisciplinar de formação continuada. (apêndice E)  

Na reunião seguinte foram apresentados a proposta da formação do grupo e o 

conceito de aula-diálogo, elaborado a partir da fundamentação do conceito de 
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interdisciplinaridade assumido pelo grupo no qual a integração não acontece somente 

entre as disciplinas, mas também entre pessoas em um determinado fazer. 

A aula-diálogo foi conceituada como uma estratégia pedagógica, na qual, 

professores de diferentes componentes curriculares, e alunos, partilham conhecimentos 

durante uma aula. O planejamento da aula é executado pelo grupo de professores e pode 

ser feito a partir de sugestões do grupo ou dos próprios alunos. 

 

 

(2.1). A organização da 1ª aula-diálogo 

 O grupo resolveu abordar um problema da cidade do Natal. Depois de muitas 

idéias e discussões, foi escolhido o  estuário do rio Potengí. A escolha do rio se deu 

devido a vários fatores, dentre eles: a facilidade de se fazer uma excursão com todos os 

professores e equipe técnica no barco-escola chama-maré que é mantido pelo estado do 

Rio Grande do Norte. Outro fator preponderante para a escolha foi que esse rio vem 

apresentando vários problemas em relação à poluição de suas águas devido ao 

lançamento em suas águas dos esgotos da cidade in natura ; e ser utilizado como fonte 

de renda e lazer por muitas comunidades ribeirinhas. 

 A excursão foi marcada e todo o corpo docente do Ensino Médio, compareceu e 

pôde observar e fotografar durante todo o percurso, enquanto os monitores e professores 

do barco passavam informações históricas e sociais que confirmavam a importância do 

rio Potengi para a cidade do Natal. 

 Após a excursão foram realizadas três reuniões com os professores da área das 

Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias que tiveram como objetivo estudar 

a cerca do assunto e combinar como seria organizada a aula interdisciplinar sobre o rio 

Potengi. Nesses três encontros, somente os professores de Física e Química 

compareceram e acabamos assumindo a responsabilidade de participar como professora 

de Biologia, devido ausência dos outros. É necessário esclarecer que esses encontros 

ocorriam sempre as quartas feiras, num horário já utilizado para reuniões, e os 

professores que compareciam eram remunerados pelas horas de planejamento. 

 Os professores da área das Ciências Sociais se entusiasmaram com a idéia e 

quiseram participar também, e então, acabamos fazendo um grupo com professores de 
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Física, Biologia, História, Geografia e Química. Durante as reuniões fomos juntando 

informações consideradas importantes e acabamos decidindo usar como ferramenta 

tecnológica a internet através do Google Earth para iniciarmos a aula mostrando os 

pontos cardeais e situando o rio e sua localização. Usaríamos também, como fonte de 

ilustração, diversas fotos do passeio no barco e outras relacionadas à situação do rio 

quanto à degradação do mangue provocada pelas fazendas de camarão, a poluição pelo 

lançamento de dejetos e lixo, a pesca e o turismo. Tudo isso permeado pelos fatos 

históricos e sociais que foram presenciados pelo encontro das águas tranqüilas do rio 

com o mar.  

 Nas três reuniões, buscamos uma interação entre os componentes disciplinares e 

se procurou estabelecer que a aula não fosse um monólogo em série, ou um jogral, com 

cada um falando a parte que lhe cabia. Tentaríamos praticar um diálogo, ou algo mais 

próximo possível. Os  professores estariam a todo tempo articulando os conceitos de 

cada área de conhecimento. 

 

 

(2.2) - A 1ª aula-diálogo para professores do Ensino Médio e Equipe Pedagógica: 

No dia marcado para a aula-diálogo toda a equipe docente do Ensino Médio foi 

reunida para participar da aula. A aula começou mostrando através de imagens a 

proporção entre a nossa estrela, o sol, e outras estrelas bem maiores que ela, depois, o 

tamanho do sol foi comparado ao do nosso planeta, e a partir da imagem do planeta, se 

buscou o nosso lugar (Brasil) e já no Brasil o Rio grande do Norte; tudo isso usando a 

internet através da ferramenta Google Earth. A intenção foi demonstrar a importância de 

nossas ações sobre o ambiente, sendo elas danosas ou sadias, apesar de parecermos tão 

ínfimos frente ao universo. Uma breve discussão foi começada nesse momento pelos 

professores sobre os cuidados com nosso ambiente mais próximo, ou seja, aquele que 

ocupamos todos os dias e isso levou a discussão ao rio Potengi. Ao chegarmos ao 

Potengi, pelas fotos de satélite, vimos a história de nosso país ser contada através da 

Fortaleza dos Reis Magos e foi possível perceber como ela foi importante para o 

começo da povoação do nosso estado, além de um ponto importante de defesa do litoral 

uma vez que os barcos de nações inimigas ou piratas podiam entrar no rio e ficarem 

escondidos, protegidos não só da turbulência do mar, mas também dos Portugueses que 
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podiam chegar em navios ou por terra. O diálogo lembrou a forma da Fortaleza e como 

ela foi construída de maneira a defender a costa e resistir a uma possível invasão por 

terra. Os professores que assistiam começaram uma discussão sobre a nomenclatura da 

construção; se deveria ser Fortaleza ou Forte e na resolução foram lembrados as 

formações de arrecifes e a comunidade bentônica existente ali. Foi Lembrada a 

importância religiosa da Pedra do Rosário devido ao ocorrido Na manhã do dia 21 de 

novembro de 1753, quando Segundo Câmara Cascudo (1999) um caixote contendo a 

imagem de Nossa Senhora do Rosário com o menino Jesus em seus braços foi 

encontrado e na imagem havia uma faixa envolta que dizia: "Onde esta imagem parar, 

nenhuma desgraça acontecerá". As histórias da segunda guerra animaram os professores 

da área de Códigos e Linguagens que começaram a lembrar músicas, poemas e livros 

que abordam o rio e sua participação na história dos natalenses. A equipe foi incisiva 

em relação ao descaso político e social quando mencionou a comunidade que vive às 

margens do rio e que por isso convive, mais fortemente, com o lançamento do esgoto 

nas águas que são usadas por todos para consumo, lazer e também esgoto. Essa fala foi 

ilustrada com fotos feitas na excursão no barco-escola Chama-maré. O diálogo 

prosseguiu adiante abordando o crescimento histórico, social e econômico ocorrido ao 

longo das margens do Potengi. 

  É bom ressaltar que nada foi anteriormente combinado, tínhamos uma idéia das 

intenções de cada um, o que cada um poderia falar abordando o rio sobre o prisma da 

sua disciplina; e assim, fomos uns nos “metendo” nas áreas do outro, e, se acontecia 

alguma impropriedade, ela era resolvida com a palavra do especialista. 

 Foi programada uma aula de aproximadamente 90 min. Porém, quando o tempo 

acabou tínhamos ainda muita coisa para ser falada e um grupo de professores 

entusiasmados com a idéia de participar de aulas tão estimulantes e ricas em termos de 

aprendizado para todos os participantes. A aula conseguiu sensibilizar muitos 

professores que chegaram a se emocionar com a qualidade do trabalho apresentado. A 

iniciativa do pequeno grupo interdisciplinar estimulou-os e provou que é possível 

formar um grupo com esse perfil na escola e também que trabalhar de maneira integrada 

pode ser fácil e muito prazeroso.  

Torna-se fundamental esclarecer alguns pontos relativos as aulas: 1. a equipe de 

matemática não se envolveu muito na preparação e elaboração das aulas, apesar de fazer 

parte do grupo de estudos, assim como todos os outros professores. 2. A equipe de 
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Ciências Humanas apostou na proposta e esta foi levada aos alunos do 1º e 2º anos do 

Ensino Médio em aulas menores com 2 e as vezes 3 professores da área, com 2 turmas 

por vez. Os professores são sempre remunerados (planejamento, aula e avaliação 

posterior). 

 

 

(2.4) Estudos Posteriores a primeira aula: 

 Com a continuidade das reuniões de estudo, o grupo começou a discutir a 

necessidade de um planejamento que fosse mais eficaz, uma vez que, todos os anos 

muito do que se discutia e planejava durante a semana pedagógica, no início de ano, não 

era executado. Isso ocasionava uma tensão constante no grupo que se via pressionado 

pela equipe pedagógica a executar o que havia sido previsto.  

 Diante da situação, foi proposto o estudo e a utilização de formas de 

planejamento mais eficazes e que não fossem mais uma carga sem utilidade para o 

professor. 

 Mais uma vez o grupo se empenhou em buscar títulos e textos que abordassem o 

assunto.  

 O estudo levou a elaboração de uma apresentação em Power-point sobre o 

planejamento utilizando a unidade didática. Essa proposta agradou os professores e a 

equipe pedagógica que apoiou a elaboração de planejamentos por temas ou mensais que 

seriam elaborados pela equipe de professores da disciplina sempre na primeira reunião 

mensal e seriam retomados na próxima reunião de planejamento para os ajustes 

necessários. 

 As unidades didáticas passaram a ser usadas por todos os professores e eram 

corrigidas pelos coordenadores de área, auxiliados por uma especialista no assunto. 

 

 

(2.5)  – A preparação da 2ª aula-diálogo – para alunos do 3º ano do Ensino Médio. 

Nas reuniões mensais de estudo o grupo interdisciplinar preparou a primeira aula 

diálogo para as turmas do 3º ano do Ensino Médio no primeiro semestre do ano de 
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2008. Para facilitar a logística da aula o grupo decidiu por um aulão (esse termo aqui 

significará uma aula com o grupo interdisciplinar no auditório do colégio para todos os 

alunos do 3º ano do Ensino Médio que se interessassem). 

O tema proposto foi a água. O assunto estava em evidência nas discussões em sala 

de aula, uma vez que muitas áreas do nordeste sofriam, nessa época, com enchentes e 

alguns estados do sudeste e do sul amargavam uma grande seca. 

 A aula, portanto, teria como objetivo primário discutir os acontecimentos e 

conhecer mais sobre a água e sua importância na manutenção da vida e no 

desenvolvimento das sociedades humanas. 

Foram utilizados, além da reunião mensal de estudo, 2 encontros extras para agilizar 

os estudos e permitir que o assunto abordado na aula estivesse ainda sendo comentado 

pela mídia. Nesses encontros foram partilhadas várias idéias, vídeos e sites, além de 

conceitos e maneiras de abordagens do conteúdo feitas em sala de aula. Os encontros 

eram sempre bastante alegres e produtivos do ponto de vista pedagógico. Nesses 

momentos foi possível perceber que a interação entre os profissionais das diversas 

especialidades foi crescendo e a parceria foi ficando mais evidente. 

 Segundo Menéndez (2002a – pág 157) parceria é quando um grupo de trabalho tem, 

incorporada a primícia de que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma 

exclusiva. Isso significa que valorizar o conhecimento do outro é imprescindível e para 

isso, é preciso uma boa dose de humildade e diálogo com outras fontes de saber. 

Segundo Dalla Justina (2002a pág.161) podemos por meio das parcerias, gerar um 

movimento em busca da compreensão da totalidade da realidade, onde a construção de 

conhecimentos ocorre num contínuo ir e vir, onde o indivíduo aprende consigo, com 

seus pares e com o meio. Aprender, assim, passa a ser produto de parceria num processo 

sem fim. 

Como resultado dos encontros foi listado os tópicos que seriam usados como 

possível enredo da aula (isso significa que teriam alguns temas já estabelecidos, mas 

deixariam espaço para o inesperado, para a ocorrência de surpresas advindas do diálogo 

durante a aula). Foram elencados os seguintes tópicos para abordagem na aula-diálogo: 

Constante dielétrica. Tensão superficial, capilaridade, força e coesão, moléculas polares 

e apolares, movimentos sísmicos, barragens do estado do RN, efeito social e econômico 

das enchentes nas cidades, e no campo, estados físicos da matéria, força eletromagnética 
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e gravitacional, hidrólise e desidratação, regulamentação do uso da água e sua 

disponibilidade. 

Para facilitar o planejamento foi elaborada uma unidade didática (apêndice E) que 

foi entregue também aos alunos. A partir da elaboração da unidade didática, o trabalho 

do grupo foi ilustrar possível seqüência a ser seguida. É bom lembrar que essa 

seqüência poderia ser desordenada a partir do momento que o diálogo levasse a aula por 

outro caminho, por isso todos os participantes deveriam estar preparados para o 

imprevisto. Segundo Fazenda (2002b) nas questões de interdisciplinaridade é tão 

necessário e possível planejar quanto imaginar, o que impede a previsão do que será 

produzido. A autora segue esse pensamento dizendo que o processo de interação 

permite gerar entidades novas e mais fortes, poderes novos, energias diferentes. Assim, 

podemos entender que a unidade didática é o que o grupo planejou para começar ou 

permear o diálogo, mas esse tem a liberdade de seguir diferente do planejado. 

 Como recursos didáticos seriam utilizados o projetor – data show – vídeos da 

internet mostrando construção de barragens e funcionamento de hidrelétricas, fotos de 

cidades nordestinas cobertas pela água e cidades do sul e sudeste castigadas pela falta 

desse recurso natural. Também foi planejada a utilização de materiais experimentais de 

Física e modelos de química, além de fotos e vídeos de seres vivos relacionados a 

doenças provocadas por enchentes. 

 

 

(2.6) - A 2ª aula-diálogo  

  

Aproximadamente 200 alunos se inscreveram e participaram da aula-diálogo no 

dia 26 de abril de 2008. Essa aula foi planejada para 3 horas ininterruptas e teve a 

participação de 10 professores do grupo interdisciplinar, sendo que 2 deles participaram 

dando apoio logístico ao restante do grupo (montagem e manejo de equipamento, 

suprimento de água, fotografia, filmagem etc.). Além dos professores a coordenação 

também se fez presente a auxiliou. 

 Para auxiliar na avaliação posterior da aula, foi feito um roteiro de observação e 

a filmagem, para posterior transcrição. A intenção era que os professores pudessem 
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avaliar os pontos negativos que deveriam ser evitados futuramente e os pontos positivos 

que deveriam ser seguidos.  

OBS: Na transcrição da aula os nomes dos professores foram trocado por letras. 

 

(2.6-1) Transcrição da aula-diálogo 

 

Tema: Água 

 

A aula começou com a apresentação de fotos aéreas dos locais cobertos pelas 

águas das enchentes que estavam assolando o estado do Rio Grande do Norte como o 

vale do Açú. Isso fez com que o professor “AM” interviesse e falasse sobre os estudos 

geofísicos da região para a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves no 

curso do rio Piranhas. “AM” explicou que os abalos sísmicos na região podem ser 

provocados pela formação do lago da barragem. segundo informação do professor 

“AM”, mais de 60 mil pequenos abalos ocorreram nos últimos 20 anos. Partindo desse 

diálogo, o professor “JC” explicou o motivo da construção da barragem e descreveu uma 

enchente ocorrida na Cidade do Assú na década de 1970 e de como o governo justificou 

a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves como uma maneira de minimizar 

problemas de enchentes não só no vale do assú como também na foz do rio piranhas-assú 

que deságua na cidade de Macau, e lembrou dos prejuízos em caso de enchentes nessa 

região que tem grande importância econômica para o estado devido a intensa produção 

salineira..Naquele momento passaram a ser abordados os prejuízos econômicos devidos 

às cheias ainda utilizando as fotos aéreas como ilustração. Durante toda a explanação os 

professores se sentiram a vontade para comentar, entrar na discussão – gerando um 

diálogo interdisciplinar. Voltando ao contexto da aula... Já havia sido falado e mostrado 

os estragos provocados por essa grande quantidade de chuvas, então os professores “JC” 

e “PF” começaram a explicar o porquê desse grande volume de chuvas na região que, 

normalmente tem um baixo índice pluviométrico uma fez que está localizada na região 

do semi-árido brasileiro Aproveitando dessa explicação, o professor “ES” começou a 

instigar os alunos a pensarem na importância da água e de onde ela pode ter vindo – 

como “apareceu” a água na Terra?! Ela se formou a partir da interação de átomos de 

hidrogênio e oxigênio aqui mesmo na Terra ou isso aconteceu fora da Terra? – A água 
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pode ter surgido a partir da formação de vapores produzidos pelos vulcões e então, 

rochas que formam a maior parte da Terra ou pode ter chegado como parte das capas 

exteriores de meteoritos ricos em água e também cometas. O professor “JS” começou 

então a falar sobre o modelo da molécula da água e das propriedades advindas dessa 

conformação. Ele chama a atenção dos alunos para o fato de que na região de Macau – 

região do estado do RN conhecida por seu caráter salineiro - vários tanques de 

salinização terem sido destruídos com a enchente e isso provocou a salinização do solo 

nas proximidades das salinas. Nesse momento o professor “PF” lembra que isso aumenta 

o potencial osmótico, o que ocasiona a morte dos vegetais dessa região afetada. “ES” 

começou, então, a falar de uma importante propriedade da água, a tensão superficial e de 

como ela é importante para a ocorrência de vários mecanismos biológicos. “JS” lembrou 

que na inauguração da Ponte Nilton Navarro que liga o centro de Natal a Zona norte da 

cidade, um menino se jogou e morreu ao cair na água; isso porque, devido a forte tensão 

superficial e a altura do vão central da ponte, fez parecer que era concreto, o lugar onde 

ele caiu, ao invés de água. “ES” então perguntou o porquê da tensão superficial da água 

ser 5 vezes maior que a da gasolina e uma aluna prontamente respondeu que é devido as 

ligações inter-moleculares. “AM” perguntou:  

Há interação eletrostática entre esses dois líquidos? 

 Não, respondeu a aluna.  

 

“EL” entrou no diálogo relembrando a tensão superficial e mostrou que alguns 

seres vivos utilizam essa propriedade da água – mostrou um vídeo de um lagarto que 

caminha sobre a água. “EL” aproveitou também e comentou como as plantas utilizam a 

tensão-coesão para levar a seiva bruta, por capilaridade, até o topo das altas árvores. “PJ” 

lembrou, também, uma inusitada relação entre “a epidemia de dengue e a tensão 

superficial”. Ele disse:  

“Os mosquitos se “utilizam” dessa propriedade que 
manter os ovos na superfície. O pó colocado pelos 
agentes de saúde tem como objetivo a quebra da tensão 
superficial”.  

Eles são espertos, completou um aluno. 

 

“AM” colocou então um vídeo que demonstrava a quebra da tensão superficial e 

comentou sobre a diferença de tensão existente entre o leite e a água, o que justifica o 
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leite subir quando ferve e a água não. “PJ” disse então que é por isso que algumas 

pessoas fervem o leite com uma colher dentro da leiteira para que ele não derrame ao 

ferver. “PJ” aproveitou estar falando sobre líquido e lembrou a forma esférica dos 

líquidos devido a coesão e explicou porque o líquido assume a forma do recipiente que o 

contém. “AM” disse:  

“Ação gravitacional é mais intensa que as forças de 
coesão do líquido”.  

 

Isso foi ilustrado por um vídeo da NASA que demonstrava essa forma esférica 

dos líquidos e explicava que essa forma é a que gasta menor potencial energético. “EL”, 

aproveitando que foi falado em energia, relacionou os tipos de reação em que a água faz 

parte – hidrólise e desidratação na formação e degradação de compostos energéticos e 

“JS” recordou como ocorrem, quimicamente, essas reações mencionadas por “EL”. 

“WH” entrou  no diálogo e perguntando aos alunos o que eles achavam que ele estava 

fazendo ali. Depois de algumas risadas dos alunos, ele perguntou se alguma vez os 

alunos já haviam pensado na importância da água para a humanidade, relembrou que a 

esse precioso líquido participou do processo de sedentarização e assim foi agente de 

organização das civilizações antigas. E passou então a explanar o que significado de 

dizer que um determinado povo é civilizado. Recordou, em determinado momento, o 

filme “Os 300” falando: 

“Quando o emissário de Xerxes- rei da Pérsia- vai ao 
encontro de Leônidas - rei de Esparta - e diz que os 
persas querem, somente, terra e água... Isso pôde 
evidenciar a importância da água para a formação das 
grandes civilizações antigas.” 

 

 “PF”, então, advertiu que ainda hoje a água é motivo de disputas e guerras entre 

povos e nações; como, por exemplo, o que ocorre nas bacias dos rios tigre e Eufrates no 

oriente médio, que banham vários países da região.  

“Ocorrem também conflitos na Palestina, entre árabes e 
judeus, que disputam regiões da Cisjordânia onde 
existem nascentes do rio Jordão, portanto a devolução 
dessas terras ao domínio exclusivo dos palestinos 
poderia levar a problemas de abastecimento de água no 
estado de Israel”. 
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  Nesse momento “JC” relembrou os conflitos pacíficos da gestão partilhada em 

relação ao aqüífero (lençol muito profundo) guarani que envolvem Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai. “JC” recordou os processos utilizados pelos judeus para fazer a 

irrigação no deserto de Neguev. 

 “WH” mostrou em mapa o delta do rio Nilo e justificou sua importância para o 

crescimento do Antigo Egito a partir da grande produção de bens – terra e água. Ele 

comparou a região do delta do Nilo com a planície do rio Tigre e Eufrates e explicou que 

como lá na planície não existia riqueza tão grande quanto no Nilo, por não apresentar as 

cheias freqüentes ocorridas no delta.  

“Isso fez com que o estado precisasse de ações mais 
firmes e implacáveis para a manutenção da ordem e 
poder, por isso foi feito o código de Amuhab - um 
princípio disciplinador que utilizava como base de 
orientação jurídica a lei do talião (olho por olho, dente 
por dente) que diferia do  princípio jurídico 
interpretativo que rege a nossa sociedade, que segue a 
legislação jurídica romana, onde todos são inocentes; até 
que se prove o contrário”. 

 

 O professor “JC” começou a falar sobre o rio São Francisco e a barragem e 

hidrelétrica de sobradinho – Nesse momento foi passado um filme sobre a barragem e a 

hidrelétrica de sobradinho. E  ocorreu uma pequena discussão entre professores e alunos 

sobre a transposição do rio São Francisco. 

 “EL” aproveitou uma discussão sobre a população ribeirinha e discorreu sobre 

algumas doenças ocasionadas pela contaminação da água por organismos patogênicos e 

também algumas outras doenças relacionadas a água, como a dengue – que já havia sido 

mencionada. “EL” continuou falando da importância da água em relação a manutenção 

da temperatura devido ao alto calor específico.  

 “AM” começou a explicar sobre calor específico e “EW” conceituou essa 

grandeza e justificou o significado da constante. Ele disse que: 

“Ter alto calor específico significa que esse líquido, ao 
participar das trocas de calar varia muito pouco a sua 
temperatura. Em locais muito úmidos, como Natal, a 
amplitude térmica é muito pequena.” 
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  O professor “PJ” recordou que muitos confundem calor específico com 

capacidade térmica. 

“O que queima é a temperatura ou calor? – calor, a 
temperatura não queima. Quando lixamos uma barra de 
ferro, sai fagulha, por que essas fagulhas não queimam 
se estão a 250º C? Pela pequena capacidade térmica do 
ferro e pela pequena massa das fagulhas”.  

 

Nesse instante “AM” e “GB” apresentaram algumas experiências demonstrando a 

capacidade térmica e calor específico, com bolas de borracha e água – Ele encheram 

bolas de borracha com ar e com água e depois as aqueceram utilizando um isqueiro, as 

que estavam com ar estouraram e as que estavam com água não, os professores 

explicaram que isso ocorria devido ao que foi explanado sobre a grande capacidade 

térmica da água. Em outra demonstração eles enrolam um pedaço de papel em um metal 

e aqueceramm com o isqueiro e ele também não queimou. “EW” explicou: 

 “Isso se deve a condução térmica, o calor é “roubado” 
pelo metal, por isso o papel não queimou.” 

 

 Seguiram-se algumas outras demonstrações nitrogênio líquido que comprovaram a 

umidade do ar, com a formação de neve – “AM” explicou: 

“Em locais com alta umidade e baixíssimas temperaturas 
há a solidificação desses vapores de água.” 

 

  Outra demonstração, utilizando o nitrogênio líquido, foi o congelamento da água 

de um recipiente colocado em contato com o nitrogênio líquido.  

 “PJ” aproveitou o congelamento da água para explicar o porquê de não existir 

picolé de bebidas alcoólicas  devido o ponto de congelamento do álcool é muito baixo. 

Ao final das demonstrações “JC” e “PF” citaram o problema de abastecimento de água 

no interior do estado. 

 

“JC”: “Primeiramente o trem da água que ia até Lages. 
Na década de 90, começaram os projetos de adutoras, 
que depois de implantados em alguns municípios diminui 
o índice de mortalidade infantil e o número de doenças 
ocasionadas pela água contaminada.” 
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“PF”: “Uma grande discussão ocasionada pelas adutoras 
é em relação a adutora Monsenhor Expedito que retira 
água de uma lagoa – Bonfim – que tem sua alimentação 
de água somente pela chuva. a grande retirada da água 
fez com que a lagoa diminuísse muito sua lâmina de água, 
o que fez com diminuísse a pesca que era o meio de 
subsistência de muitas famílias que residem próximas a 
lagoa.”  

 

  

Finalizando os professores chamam a atenção da importância de uma 

regulamentação e fiscalização para a utilização desse bem tão importante e “WH” contou 

como Monsenhor Expedito conseguiu convencer os políticos da importância de se fazer 

as adutoras para levar água para o sertão. 

“Monsenhor Expedito teve um papel muito importante no 
processo de construção das adutoras. Em Angicos, 
quando se estava discutindo a construção das adutoras  
que contou com verba federal e estadual. Monsenhor 
Expedito reuniu as autoridades estaduais e federais que 
estavam ligadas a esse processo para discutir as 
possibilidades, e então, orientou os funcionários – os 
garçons - a não servir água durante a reunião – começou 
a reunião e trinta minutos... 1h... 2h... Começou ministro, 
secretário... Todos “aperriados”, olhando para os lados, 
procurando água... e Monsenhor disse aos garçons, 
segurem, não sirvam água. Quando todo mundo estava já 
comentando, querendo parar a reunião, ele disse: Eu 
deixei vocês sem água de propósito... Para vocês 
sentirem o que é a falta de água para o homem do 
sertão... Vocês passaram, aqui, três horas sem água e 
estão todos aí, agitados e perturbados, imaginem esse 
povo do nordeste brasileiro que sofre essa falta de água 
todos os dias.... Esse foi um dos argumentos que 
Monsenhor Expedito usou para convencer as autoridades 
da necessidade das adutoras no nordeste e 
especificamente no Rio Grande do Norte.” 

 

Os professores agradeceram a presença dos alunos, fizeram menção a uma 

determinada festa que talvez os alunos fossem participar a noite, em tom de brincadeira. 

E a aula foi finalizada depois de aproximadamente 130 min. 
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A análise da aula foi feita utilizando duas ferramentas: um questionário – 

respondido logo após o término da aula - e uma reunião do grupo interdisciplinar e 

coordenação pedagógica para definir e discutir os pontos positivos e os negativos da aula 

que foram apontados a partir da observação da aula guiada pelo roteiro de observação 

(anexo D). 

 

(2.7) - Análise da aula pelo grupo interdisciplinar de professores a partir do 

roteiro de observação da aula 

 

 Com base no roteiro de observação e na filmagem, o grupo percebeu que os 

conteúdos foram sendo introduzidos de acordo com o que ia sendo abordado pelos 

diversos professores e também de acordo com as perguntas que iam sendo feitas pelos 

alunos. Assim, ficou claro que era preciso uma preparação eficaz e que os professores 

estivessem muito seguros quanto a sua disciplina. Isso confirma o que diz os PCNEM. 

Somente o domínio de uma dada área permite superar o 
conhecimento meramente descritivo para captar suas 
conexões com outras áreas do saber na busca de 
explicações.(BRASIL, 2000; pág.77) 

 

 Os PCN+ complementam essa afirmação dos PCN e direcionam as diversas 

disciplinas para um objetivo comum que é o das competências. 

 

Não se cogita em descaracterizar as disciplinas, 
confundindo-as todas em práticas comuns ou indistintas; 
o que interessa é promover uma ação concentrada do seu 
conjunto e também de cada uma delas a serviço do 
desenvolvimento de competências gerais que dependem 
do conhecimento disciplinar. (BRASIL, 2002 – Parte III, 
Ciêncais da Natureza Matemática e suas Tecnologias; 
pág.16) 

  

 De acordo com as observações realizadas, o diálogo desejado entre os professores 

não foi estabelecido, mas quando um justificava determinada informação mencionada 

anteriormente por outro a intenção era provocar esse diálogo. Essas justificativas 

tentavam relacionar visões diferenciadas do tema, ou conceitos que estavam sendo 

abordados no momento.  
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 A aula partilhada provocou, de acordo com a percepção dos professores, uma 

melhoria nas relações interpessoais entre professores e entre professores e alunos. Além 

disso, alguns professores relataram que puderam aprender como outros profissionais se 

posicionavam frente a determinadas posturas da turma ou determinados assuntos e assim 

puderam aprender mais e de outras maneiras. Depoimentos como esse transcrito abaixo: 

“Durante a aula, percebi que poderia abordar o tema 
água de outras formas e que isso poderia enriquecer 
mais minhas futuras aulas sobre o tema. (....) Achei 
interessante o fato de até meu vocabulário ter se 
enriquecido..”     
  

            Para Santomé (1998), a interdisciplinaridade  defende a formação um novo tipo 

de pessoa, mais aberta, flexível solidária, democrática e crítica. Pois, segundo ele, o 

mundo atual precisa de pessoas com uma formação cada vez mais polivalente para 

enfrentar uma sociedade na qual a palavra mudança é um dos vocábulos mais freqüentes. 

 O grupo interdisciplinar percebeu que a integração entre as disciplinas não 

ocorreu da maneira como tinha sido prevista nas reuniões de preparação. Mas que 

mesmo quando o “diálogo” se direcionou para um assunto que determinado professor 

não possuía conhecimento científico suficiente, as intervenção foram elucidatórias, uma 

vez que o especialista pôde intervir com uma réplica correta. Essa percepção provocou 

esse comentário por parte de um professor. 

“Compreendi que algumas vezes vou estar lá só 
aprendendo e em outras vou ensinar, mesmo sem 
perceber...” 

 

 Quanto ao tema que promoveu maior integração entre as disciplinas foi concluído 

pelo grupo que esse aspecto não deveria ser levado em consideração uma vez que já 

havia ficado claro que a proposta de interdisciplinaridade seguida pelo grupo seria mais 

próxima do que é defendido por Fazenda (1993) não sendo, portanto, centrada na 

epistemologia e sim na ação ditada pelo grupo interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade perpassa todos os elementos do 
conhecimento, pressupondo a integração entre eles. 
Porém, é errado concluir que ela é só isso. A 
interdisciplinaridade está marcada por um movimento 
ininterrupto, criando ou recriando pontos para a 
discussão. (FERREIRA, 1993, pág.34) 
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A avaliação da aula permitiu ao grupo perceber que a interdisciplinaridade ainda 

não tinha sido alcançada de maneira plena, e isso pôde ser ilustrado no seguinte diálogo. 

 

“JC”: Percebi que o que fizemos na aula está parecido 
com o que estudamos da pseudo interdisciplinaridade, 
né?! 

“PF”: Bom, eu também percebi que ainda não podemos 
intitular nossa aula de interdisciplinar, mas a integração 
que ocorreu já valeu para ser usada como referência. 

“WH”: Acho que o mais importante é termos começado a 
planejar e executar atividades em grupo, um dia a gente 
chega lá. 

  

 Essa avaliação foi positiva no sentido de manter a continuidade dos estudos e da 

compreensão de que a interdisciplinaridade, não é meramente um conceito, mas deve 

ser entendida como uma ação contínua em direção ao desconhecido. Uma corajosa ação 

norteada segundo Ferreira (1993) por eixos básicos como: a intenção, a humildade, a 

totalidade, o respeito pelo outro, etc. 

 

 

 (3) – O 3º OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Possibilidades e limites da prática interdisciplinar nas aulas-diálogo  

 

 

(3.1) – As possibilidades e limites da aula-diálogo: 

 

 Análise dos professores sobre os limites e possibilidades da 1ª aula diálogo  

 

 No encontro seguinte, após a aula diálogo partilhada com todo o corpo docente 

do Ensino Médio, o grupo se reuniu para discutir os limites e as possibilidades impostos 

pela aula-diálogo. Foram postos como possibilidades: que ela permite ao educador saber 
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as necessidades de estar constantemente buscando informações, viabilizando, dessa 

forma, a reflexão, a criticidade e a autonomia; permitindo ao professor uma formação 

continuada em espaço dentro da escola. Essa estratégia pode possibilitar um melhor 

aproveitamento do tempo para trabalhar os conteúdos pelas diferentes áreas do 

conhecimento, o que pode ser muito proveitoso uma vez que algumas matérias possuem 

carga horária reduzida – se levarmos em consideração a quantidade de informações 

contidas em seu corpo disciplinar. Os professores foram percebendo, ao longo de todo o 

processo, que essa prática pode possibilitar a contextualização dos conteúdos 

disciplinares específicos, permitindo relacioná-los às demais áreas de conhecimento 

científico e não científico. Proporcionou também a cooperação entre os participantes, 

pois, a experiência se compartilha não se transmite e o diálogo se justifica nesse 

compartilhar. Nele os sujeitos se reconhecem e refazem, o grupo se enriquece pela 

diversidade de conceitos e fazeres. O que contribui para a formação de um grupo 

docente coeso e integrado com objetivos relacionados à melhoria do ensino-

aprendizagem de seus alunos e seu crescimento pessoal e profissional.  

Como exigiu reuniões constantes para a elaboração das atividades, também se 

percebeu que essa estratégia, pode permitir, uma constante articulação entre os 

conteúdos de aprendizagem (conceituais, procedimentais e atitudinais), uma vez que o 

professor necessita ter o domínio dos conceitos e procedimentos de sua área de 

conhecimento, requerendo rigor em sua realização, bem como o cumprimento de 

horários e respeito pelas idéias e experiências dos colegas. Assim, a utilização dessa 

metodologia pode auxiliar a tornar realidade uma idéia de Morin (2005) de que a escola 

deve ser um local de experimentação da diversidade dos sujeitos. Essa diversidade pode 

então ser tida como uma dádiva, já que a educação é um aprendizado da condição 

humana e é aberta e inacabada. 

 Com relação aos limites dessa prática, observou-se, a partir das discussões 

durante a reunião, o tempo, que considerado pequeno para planejar e ganhar 

fundamentação teórica em relação aos conteúdos específicos e os interdisciplinares, de 

maneira transversal. Também foi citado como obstáculo, a falta de conhecimento desse 

modelo de aprendizagem, uma vez que os professores relataram não terem sido 

preparados pela instituição formadora para trabalhar de maneira interdisciplinar e com 

conteúdos transversais. Outro ponto discutido foi a necessidade do cuidado para que não 

haja uma super-exposição de conteúdos em tempo curto, pois isso pode levar à 
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superficialidade. Além disso, a organização das aulas exige compreensão dos 

professores que não estiverem envolvidos mais diretamente e o apoio incondicional da 

coordenação, pois a aula-diálogo requer aulas geminadas (2 aulas seguidas) e para 2 

turmas, para que os professores possam trabalhar em conjunto e provocar o menor 

prejuízo, possível, a organização da estrutura escolar.  

 Tanto as possibilidades quanto os limites foram levados em consideração 

durante as discussões e o grupo chegou a conclusão que os ganhos são muitos, tanto 

para alunos quanto para docentes, os professores com menos tempo de docência 

consideraram a aula como um aprendizado valioso ao crescimento profissional e 

aqueles com mais tempo de profissão falaram mais de uma renovação, um fluxo de 

novidade que fez com que o entusiasmo pudesse voltar a sua prática. 

 Com base em todas as discussões, o grupo interdisciplinar produziu um material 

que disponibilizou aos outros professores do Ensino médio em reunião posterior. Esse 

material lista as possibilidades e limites encontrados ao se trabalhar com a 

interdisciplinaridade e a aula-diálogo.  

 

Limites ao trabalhar a interdisciplinaridade  e a aula diálogo 

 

� A falta de tempo do grupo para organizar o projeto. 

� A falta de material didático adequado. 

� O grande número de alunos por turma. 

� A falta de conhecimento desse modelo de aprendizagem pelos 

professores. 

� Pode levar a superficialidade do conhecimento. 

 

Possibilidades ao trabalhar a interdisciplinaridade e a aula diálogo 

 

� A interação entre os professores permite a criação de um vínculo de 

companheirismo. 

� A adoção da interdisciplinaridade possibilita o planejamento integrado. 

� O planejamento integrado possibilita a contextualização dos assuntos. 

� A aula diálogo impele o professor a buscar mais conhecimentos a cerca 

do assunto abordado. 
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� Ao partilhar uma aula se partilha também atitudes e isso pode ajudar a 

medida que podemos aprender a reagir em determinada situação.  

 

Em relação ao resultado esperado nas aulas diálogo, o espaço de formação 

continuada foi conquistado e uma vez por mês, uma reunião inteira ficou reservada para 

estudar assuntos relativos à formação profissional. As reuniões ficaram então divididas 

assim: 1ª reunião - planejamento mensal, 2ª comunicados e planejamento da 

coordenação, 3ª estudos no projeto de formação continuada, 4ª reunião dos 

coordenadores de área. 

As aulas-diálogo foram institucionalizadas, assim como, a formação continuada 

e agora estão acontecendo de maneira abrangente. A coordenação tem estimulado 

bastante a realização dessas aulas interdisciplinares e o grupo de estudo tem sido de 

fundamental importância dentro do processo de desenvolvimento do corpo docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

84 
 

CAPÍTULO IV 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

O rápido desenvolvimento técnico-científico e o questionamento dos saberes no 

mundo atual colidem com as práticas educacionais da escola que historicamente foi 

organizada para transmitir um saber estável, e descontextualizadas, sobre um mundo 

ideal (modelar).  

Esse choque, juntamente com outros problemas advindos das mudanças na 

família, vem provocando uma séria crise nas instituições de ensino que num afã buscam 

inovações que possam resolver os problemas enfrentados pela educação.  

Frente às novas exigências, a formação inicial docente tem se mostrado 

insuficiente para o desempenho de um trabalho com qualidade, tornando-se necessária a 

atualização contínua para o atendimento às demandas do exercício profissional; quais 

sejam: trabalhar de maneira inovadora, criativa, contextualizada e interdisciplinar, 

seguindo as propostas dos documentos legais provindos da LDBEN (9394/96). Além 

disso, as pesquisas mais recentes na área da educação evidenciam que os professores 

desempenham uma atividade eminentemente teórico-prática, isso significa que existe 

uma necessidade, urgente, de vincular as experiências cotidianas dos docentes, o hábito 

do estudo e da pesquisa, como meio de tornar cotidiano o repensar das atitudes e das 

práticas pedagógicas, formando assim, uma identidade profissional. 

Partindo destas premissas, a instituição escolar desponta como lócus privilegiado 

de formação continuada, uma vez que permite essa vinculação do cotidiano ao estudo e 

“As estratégias de formação continuada não 
podem objetivar apenas competência técnica, 
mas também o auto-conhecimento, a 
autonomia e o compromisso político do 
educador, aspectos fundamentais de sua 
formação profissional.” 

(NASCIMENTO,1997, p.87) 
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o pensar coletivo da prática docente. Para isso, a escola deve: promover, estimular e dar 

condições para a criação e manutenção de grupos de formação continuada de 

professores. A formação e manutenção desses grupos de estudo, na própria escola, 

possibilitam, de acordo com o observado neste estudo, uma melhoria nos 

relacionamentos interpessoais, o que favorece a ocorrência de trabalhos e projetos 

coletivos, uma vez que torna o grupo mais coeso e fraterno. 

A justificativa para o início deste trabalho se deu na vontade, de um pequeno  

grupo de professores, de trabalhar, um determinado tema, de maneira inovadora. Mas, 

essa vontade, inicialmente provocada, pela necessidade advinda das exigências da 

instituição escolar, transformou-se em genuína aspiração de construir e reconstruir os 

saberes disciplinares e pedagógicos de professores do Ensino Médio.  

O ponto de partida foi a criação de um grupo interdisciplinar para estudos. A 

justificativa para a existência desse grupo foi a preparação de aulas interdisciplinares 

denominadas, aulas-diálogo. O tema inicial foi exatamente a interdisciplinaridade, uma 

vez que, o primeiro objetivo desse trabalho era saber as concepções dos professores 

sobre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, para que fosse possível, a partir das 

idéias prévias a construção do conceito pelo grupo.  Durante o estudo, os professores se 

inquietaram devido a outras deficiências no trabalhar sob o prisma dos documentos 

legais. Assim, a partir de necessidades que foram emergindo do próprio grupo, o estudo 

foi sendo estabelecido e se mostrando produtivo, à medida que os profissionais foram 

refletindo sobre seus fazeres e percebendo suas necessidades em relação aos 

conhecimentos disciplinares e pedagógicos. Nessa perspectiva os professores foram 

reconstruindo sua formação, fortalecendo e enriquecendo sua prática com as 

experiências e conhecimentos advindos dos conceitos teóricos e histórias de vida 

partilhadas pelo grupo de professores. 

O processo foi lentamente se consolidando. Por vezes, o trabalho parecia 

improdutivo e a impressão era que ninguém estava levando a sério a reunião, mas com o 

passar do tempo, foi possível perceber que, na descontração, os professores se 

desarmavam e se despojavam da armadura da perfeição e então compartilhavam 

dúvidas e necessidades pedagógicas e disciplinares. Essas dúvidas e necessidades se 

tornavam o tema de outros encontros de estudo, sempre subsidiados por textos e 

discussões com especialistas no assunto. 

 Esse trabalho em grupo revelou que para que o processo de formação seja 

exitoso é fundamental a busca do diálogo dos professores com as situações de ensino, 



  

86 
 

com os outros e consigo mesmo num processo consciente de interpretação da realidade 

e de compreensão de que o desenvolvimento profissional é fruto do partilhamento de 

saberes e de experiências. É fruto, enfim, do trabalho reflexivo, construído de forma 

crítica, sistemática e coletivamente. E possibilita o desenvolvimento da pesquisa e a 

construção de um novo saber com respeito e ética, acima de tudo, cria uma relação de 

confiança nos envolvidos. 

 A participação e o apoio da equipe pedagógica foram imprescindíveis para o 

sucesso da pesquisa, os coordenadores participavam das reuniões de estudo e, assim 

como os demais professores, partilhavam seus conhecimentos e dúvidas relativas aos 

temas abordados. Isso propiciou uma aproximação, ainda maior, entre a equipe técnica e 

os docentes. A remuneração dos estudos, um dos pressupostos da formação continuada, 

foi importante, à medida que valorizou o profissional, uma vez que esse se sentiu 

necessário a escola a ponto da instituição possibilitar o desenvolvimento de sua carreira, 

ao invés de buscar outro profissional no  mercado.    

 Vale destacar o interesse dos professores por temas filosóficos e culturais como 

objetos de reuniões de estudo, o que corrobora com a intenção do grupo interdisciplinar. 

Esses temas provaram ser os mais prestigiados pelos professores e fizeram com que os 

professores de filosofia, sociologia e arte se interessassem em participar das aulas-

diálogo. 

 A apresentação da proposta do trabalho interdisciplinar, aula-diálogo se mostrou 

muito útil para o grupo, pois facilitou o posicionamento do professor em relação a 

práticas interdisciplinares e o trabalho em grupo, permitido uma maior integração dos 

conhecimentos disciplinares e maior conexão entre os professores das diversas 

disciplinas envolvidas no processo. Além disso, Os professores passaram a fazer o 

planejamento através de unidades didáticas e passaram a se interessar mais pelas 

reuniões de formação, trazendo textos para serem partilhados e discutidos pelo grupo 

interdisciplinar 

 A descrição das aulas e posterior reunião de avaliação permitiram que o grupo 

elencasse limites e, também, possibilidades ao se trabalhar sob o prisma interdisciplinar. 

Isso garantiu o desenvolvimento contínuo do espírito interdisciplinar nos professores, 

conforme denominação de Fazenda (1993).  

Embora o trabalho tenha dado resultados positivos, se faz necessário alguns 

comentários a cerca de considerações que, se observadas, poderiam ter facilitado as 

ações. 
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 O início do processo poderia ter sido mais fácil se o pesquisador houvesse 

ouvido mais e proposto menos. Algumas vezes as propostas, por parecerem ser 

imposições, podem levar a resistência do grupo ao projeto.  Outro ponto importante é 

existência de coordenadores de atividades no grupo. A falta de uma pessoa responsável 

por “estimular” e organizar os estudos pode levar todo um trabalho ao fracasso, pois o 

grupo se desestabiliza e as pessoas se voltam para outros afazeres e a confraria acaba 

por se dissolver. Isso quase aconteceu nesta experiência, quando o pesquisador ficou um 

semestre sem participar das reuniões devido a uma disciplina do mestrado. 

 O questionário se mostrou eficiente para responder os objetivos estabelecidos. 

Porém, a utilização do instrumento entrevista poderia ter esclarecido melhor alguns 

pontos, em relação aos conceitos de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade e 

também poderia ter facilitado o entendimento de algumas mudanças percebidas pelo 

pesquisador, mas não explicitadas pelos participantes do grupo no questionário. Isso 

pode ser uma boa sugestão para uma nova pesquisa.  

 Apesar desses percalços, os resultados encontrados e o apoio da instituição 

garantiram a continuidade do processo de formação continuada, e permanente, dos 

professores do Ensino Médio e permitiram a continuidade do grupo interdisciplinar. 

Atualmente o espaço formativo está consolidado no Ensino Médio, sendo a última 

reunião mensal destinada a formação continuada. A proposta da aula-diálogo foi 

consolidada e novas experiências estão sendo desenvolvidas. Além disso, as unidades 

didáticas continuam sendo motivo para questionamentos e aprendizagens. Tudo isso 

permite o vislumbrar de outras possibilidades de projetos interdisciplinares e a 

permanência do processo de formação continuada. Para tanto, aqui vão algumas 

sugestões advindas de observações do pesquisador durante o decorrer do presente 

trabalho.   

• É importante que o coordenador do grupo incentive a reflexão crítica dos 

professores a respeito de suas concepções e práticas sobre o tema que está sendo 

estudado ou sobre o tema da aula-diálogo. Isso pode incentivá-los a tornarem-se 

professores pesquisadores e inovadores de suas próprias práticas pedagógicas. 

• Os estudos devem buscar um contínuo entrelaçamento do processo de formação 

do professor com o cotidiano escolar em suas diversas manifestações e 

dimensões. 

• Os estudos devem estar sempre centrados nas necessidades práticas, mas sem 

esquecer a importância da teoria que dá suporte a estas práticas, uma vez que é  
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necessário que o professor compreenda que os modelos de ensino se apóiam em 

concepções específicas de ciência. É fundamental para o desenvolvimento do 

profissional que ele possa desvendar as concepções em que se apóiam suas 

práticas pedagógicas.  

• O conhecimento da LDBEN e dos documentos oficiais permitem a criação e 

desenvolvimento de um profissional competente que sabe e utiliza os saberes de 

sua profissão a seu favor. Isso contribui até mesmo para o aumento da auto-

estima do professor e o prepara para os embates com seus alunos e familiares. 

Nessa perspectiva, o professor se torna agente reflexivo de sua própria ação 

pedagógica e, assim, passa a buscar, cada vez mais, subsídios teóricos e práticos para 

iluminar as questões advindas de suas reflexões. Isso gera novas ações, estas também 

sofrerão novas reflexões, e assim por diante, continuamente. Trata-se, portanto, de um 

processo não-linear, uma vez que algumas práticas podem se mostrar ineficiente, após a 

reflexão dos resultados. Os avanços e retrocessos são parte do processo de reflexão 

sistemática da ação educativa em constante transformação.  
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Questionário 1 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Exatas e da Terra 

Programa de pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

 

Prezados professores, este instrumento faz parte de uma pesquisa sobre as 

concepções relativas a interdisciplinaridade. Sua participação é de grande interesse, uma 

vez que pretendemos estudar e aplicar esse modelo de aprendizagem no ensino médio. 

Agradecemos a sua colaboração. 

Dados Gerais: 

Disciplina que leciona: ___________________________________________________ 

Tempo que atua como professor(a): _________________________________________ 

Formação acadêmica: ____________________________________________________ 

Atua em escola pública ou particular?________________________________________ 

Qual a sua carga horária? __________________________________________________ 

Série(s) que leciona:______________________________________________________ 

 

Qual a sua concepção de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade? 

 

 

 

 

 

Para você, quais características deve ter um professor interdisciplinar? 

  

 

 

 

 

 

 

B  
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Questionário 2 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Cento de Ciências Exatas e da Terra 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

 

 Caro professor, este instrumento faz parte de uma pesquisa sobre a aula diálogo 

como estratégia para auxiliar a aprendizagem do aluno. Sua opinião é de suma 

importância para essa pesquisa. Desde já agradecemos a sua opinião. 

 

1. Disciplina que leciona ______________________________________________ 

2. Escola que leciona: pública e/ou 

particular?______________________________ 

3. Qual o seu objetivo ao selecionar a aula diálogo como estratégia para auxiliar no 

processo de aprendizagem do aluno? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Qual (ais) limite (s) você percebeu ao elaborar a aula diálogo como estratégia 

para auxiliar sua prática pedagógica? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Que possibilidade (s) você encontrou ao elaborar a aula diálogo estratégia para 

auxiliar sua prática pedagógica? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6.  Qual (ais) limite (s) você percebeu ao ministrar a aula diálogo como estratégia 

para auxiliar sua prática pedagógica? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Que possibilidade (s) você percebeu ao ministrar a aula diálogo como estratégia 

para auxiliar sua prática pedagógica? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Como ocorreu a elaboração da aula diálogo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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C 
 
 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DA AULA 
 
 
 

1. Inserção dos conteúdos durante a aula. 
 

2. Estabelecimento do diálogo entre os professores. Foi difícil estabelecer o 
diálogo? 
 
3. A programação da aula foi obedecida? 
 
4. Conteúdos abordados durante a aula 
 
5. Momentos de quebra do diálogo ou da interação entre as disciplinas. 
 
6. Momentos de interação e diálogo. 
 
7. Momentos de interação entre professores e alunos. 
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D 
 
 
 

REUNIÃO PARA A PRODUÇÃO DE UM TEXTO SOBRE 
INTERDISCIPLINARIDADE E  A PROPOSTA DA AULA-DIÁLOGO  

 
 

 
 
A INTERDISCIPLINARIDADE E A AULA DIÁLOGO: O QUE TEM EM 
COMUM? 
 
 

� O conceito de Interdisciplinaridade – È um encontro entre pessoas em 
determinado fazer. É uma troca de idéias e de experiências, no qual surge a partir do 
querer se envolver (FAZENDA,2005). 

 
� Utilizando os fundamentos para o ensino interdisciplinar, segundo FAZENDA 
(1994, p.81-89), Para  existir uma prática interdisciplinar se faz necessário: 
 

 
� O movimento de diálogo do professor com sua prática pedagógica e com 
seus conhecimentos e elaborações. 
� A apresentação da memória do trajeto percorrido, que vai possibilitar a 
revisão e releitura críticas das experiências de ensino. 
� A parceria (não pensar só em si). 
� O espaço das relações pedagógicas como ambiente de cooperação, 
ampliação, produção, humildade e realização. 
� A pesquisa (construção coletiva). 
� A interdisciplinaridade como aula diálogo requerem a disposição para 
reformular estruturas mentais, para “desaprender”. 

 
� Características do agir pedagógico do professor interdisciplinar 

 
� Competências nos domínios teóricos e práticos de sua 

disciplina. 
� Reflexão sobre a necessidade de ultrapassar ou superar fronteiras 
disciplinares. 
� Capacidade de vislumbrar e explorar relações de interdependência, e 
conexões recíprocas entre as disciplinas. 
� Superação, avanço e inovação pedagógica. 
� Desenvolve a capacidade para elaborar projetos interdisciplinares 
focalizados em situações-problema, temas ou tarefas que sejam capazes de 
articular as contribuições de diversas disciplinas. 

 
� Limites para trabalhar com a interdisciplinaridade e a aula diálogo 

 
� A falta de tempo do grupo para organizar o projeto. 
� A falta de material didático. 
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� O grande número de alunos por turma. 
� A falta de conhecimento desse modelo de aprendizagem. 
� A dificuldade dos alunos realizarem pesquisa. 
� A não preparação dos professores pela agência formadora. 
� Pode levar a superficialidade do conhecimento. 

 
� Possibilidades ao adotar a interdisciplinaridade e a aula diálogo como modelos 
de aprendizagem 

 
� Permite ao aluno e ao professor perceberem a necessidade de estarem 
constantemente buscando informações, conduzindo-os a refletividade, a 
criticidade e a autonomia. 
� A prática interdisciplinar viabiliza o trabalho em grupo e coloca o aluno 
como o sujeito ativo de seu processo de aprendizagem. 
� Segundo CALDEIRA E AUGUSTO (2005), a interdisciplinaridade 
viabiliza um melhor aproveitamento do tempo para trabalhar os conteúdos, pois o 
planejamento do tempo em equipe evitaria a repetição de conteúdos pelas 
diferentes áreas do conhecimento. 
� SANTOMÉ (1998), afirma que as práticas interdisciplinares possibilitam 
ao professor a contextualização dos conteúdos e as relações entre os conteúdos 
disciplinares. 

 
� Considerações finais 

 
 O professor interdisciplinar é capaz de planejar, em conjunto, um 
currículo que explora elos e possibilidades de trocas e diálogos entre as 
disciplinas. Por meio do currículo ele exerce uma interação com as demais 
disciplinas do currículo. Além disso, ele recorre a diferentes fontes de 
conhecimento e experiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs:  Nessa reunião o grupo interdisciplinar produziu o texto acima que serviu 
de referência para o planejamento das aulas-diálogo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
E 
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Planejamento 
Aula-diálogo interdisciplinar 
 Unidade Didática Temática  

 
                   
 
Tema: Água 
 
Visão geral do tema: 
 

 A água surgiu no decurso de reações 

químicas que tiveram lugar no nosso planeta 

durante as primeiras fases da sua formação.  

 A camada gasosa que rodeia a Terra 

apareceu como resultado, entre outros fatores, das 

reações químicas provocadas pelo aparecimento 

na sua superfície de um novo composto, isto é a 

água. 

 Foi na água que, há cerca de 3800 milhões 

de anos, surgiu a vida na Terra.   

 Assim, a água é o elemento que deu 

origem e sustenta a vida no planeta Terra. Sem a água nenhuma espécie vegetal ou 

animal, incluindo o homem, sobreviveria. Cerca de 70% da nossa alimentação e do 

nosso próprio corpo são constituídos por água. Mais da metade de todas as espécies de 

animais e plantas do mundo são aquáticas.  

 Os oceanos, os mares, as geleiras, as neves, os lagos e os rios cobrem 

aproximadamente dois terços da superfície da Terra. Os cientistas calculam o seu 

volume total em 1,42 bilhões de km3, cuja maior parte (~96,7%) está composta pelas 

águas salgadas dos mares e oceanos. 2 % da água total está estocada sob a forma de 

neve ou gelo, no topo das grandes cadeias de montanhas ou nas zonas polares. Assim 

apenas cerca de 0,6 % do total encontra-se disponível como água doce nos aqüíferos 

subterrâneos (0,6 %), os rios e lagos superficiais (0,0140 %) e na atmosfera na forma de 

vapor d’água (0,001 %). A maior parte das águas subterrâneas encontra-se em 

condições inadequadas ao consumo ou em profundezas que inviabilizam sua 

exploração. Diante desta situação é de importância fundamental para o futuro da 

humanidade, e sua própria sobrevivência, que se valorize a preservação dos recursos 

hídricos do planeta em suas condições naturais. 
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Objetivos:: 1 Determinar as propriedades básicas da água e como essas propriedades 

são utilizadas pelo homem; 2. Compreender a importância da água para a vida no 

planeta; 3. Entender o papel e os usos da água na história da humanidade, sua 

importância na agricultura, na industrialização, nas pequenas comunidades e na 

urbanização; 4. Citar doenças que podem ser transmitidas pela água. 

 
Recursos: projetor multimídia, vídeos, músicas. 
 
Procedimentos: Nos cinco primeiros minutos de aula, os estudantes são estimulados 

com a seguinte pergunta: Como a água participa do seu dia a dia? (Pense acerca de 

aspectos do seu cotidiano para suas respostas.)”  

Depois dos 5 minutos os professores conduzem uma breve discussão sobre a questão: 

“Por que as coisas vivas sobre a Terra precisam da água para sobreviver?” As 

discussões e o diálogo prosseguiram de acordo com as abordagens que irão surgindo no 

percurso da aula interdisciplinar, uma vez que os assuntos vão surgindo e sendo 

discutidos, de maneira interdisciplinar, a medida que o diálogo entre os professores vai 

se desenvolvendo. 

Atividades de Extensão: Pesquise material informativo (jornais, revistas, livros, 

enciclopédias, Internet etc) sobre eventos relacionados ao tema (enchentes, secas, 

poluição etc) e crie uma “linha do tempo” desses eventos em um local (país, cidade, 

região). Titule-os em ordem cronológica e escreva um sumário de um só parágrafo 

descrevendo a importância desses eventos para as mudanças de ordem global relativas 

aos problemas decorrentes da escassez de água no planeta.    

Avaliação/ Acompanhamento: Os estudantes serão avaliados com base na sua 

participação nas discussões.  

           

 
Referências: 
MEC, Ministério da Educação: Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 
disponível on- line no sítio da web www.mec.gov.br/semtec/ensmed/publica.shtm; 
www.klickeducacao.com.br/2006/ 
www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Agua 
www.educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/aula-sobre-escassez-agua 
Acessados em 27/01/2009 
 
 

 

 



  

98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

99 
 

COMO ACONTECEU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  Foto 1 (primeira aula-diálogo – apresentação para professores,    
   coordenação pedagógica e direção da escola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2 (reunião de avaliação – levantamento dos limites e  

possibilidades da aula-diálogo como estratégia na formação continuada) 
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        Foto 3 ( aula-diálogo – A Água) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Foto 4 ( professores durante aula-diálogo)  
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  Foto 5 ( detalhe dos alunos durante a aula-diálogo) 
 

 
 

 
 Fotos 6 e 7(Apresentação dos resultados obtidos pelo grupo interdisciplinar de estudos 
aos professores de todo o Ensino Médio – semana pedagógica – 2009) 
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