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SILVA, André ribeiro da. Qual o lugar da interdisciplinaridade no currículo? Uma 

análise teórica, legal e da concepção docente. 2015. 151p. Dissertação de Mestrado – 

Mestrado em Educação, Pouso Alegre, 2014. 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa investiga qual o lugar da interdisciplinaridade dentro do currículo, 

nas perspectivas teórica, oficial, e práticas docentes de professores das primeiras séries 

do ensino fundamental da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Analisamos a 

literatura existente sobre o assunto, documentos oficiais tanto em nível nacional como 

estadual e realizamos um estudo quantitativo e descritivo com vinte e três professores 

da rede pública estadual da cidade. Concluímos que no que se refere a parte teórica 

existe uma literatura farta que aponta aos benefícios da utilização de uma abordagem 

interdisciplinar, na qual a interdisciplinaridade é colocada como um opção para 

superação da fragmentação do saber.  No que se refere a parte oficial, podemos dizer 

que a interdisciplinaridade, nos documentos que analisamos, juntamente com a 

transversalidade são as únicas abordagens indicadas pelos documentos. Já no que diz 

respeito à prática, vemos que os professores tem um entendimento um pouco confuso 

sobre interdisciplinaridade, porém entendem que a sua utilização traz benefícios para a 

prática, apontam que a utilização de projetos pedagógicos, temas geradores e o trabalho 

com a realidade do aluno são de fundamental importância. 

Palavras chave: interdisciplinaridade, currículo, documentos oficiais, prática docente, 

fragmentação do saber. 
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SILVA, André ribeiro da. What is the place of interdisciplinarity in the curriculum? 

A theoretical analysis, about the laws and practice of teachers. 2015. 151p. Master 

dissertation – Master in Education. UNIVÁS Pouso Alegre, 2014. 

 

ABSTRACT 

 

This research investigates the place occupied by the interdisciplinarity within the 

curriculum from the theoretical, official and teaching practice perspectives of teachers 

of the primary schools in the city of Pouso Alegre, in the state of Minas Gerais. We 

analyze the available literature on the subject as well as national and state official 

documents. We have also carried out a quantitative and descriptive study with twenty-

three teachers of the state schools in the city. We have concluded that there is a range of 

literature regarding the theory that points to the benefits of applying an interdisciplinary 

approach in which the interdisciplinarity is situated as an option to overcome the 

fragmentation of knowledge. With respect to the official documents, we are able to say 

that interdisciplinarity, in the documents we analyzed, and transversality are the sole 

approaches indicated by them. With regard to the practice, we have seen that the 

teachers have a confusing understanding about interdisciplinarity, nevertheless they are 

aware that its application brings benefits to the practice. They also claim that 

pedagogical projects, generating themes and the work with the student‟s reality are of 

the utmost importance.  

Keywords: interdisciplinarity, curriculum, official documents, teaching practice, 

fragmentation of knowledge. 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE SIGLAS 

  

CBCs - Conteúdos Básicos Comuns 

 

CRIFPE -Centro de Centro de Pesquisa Interuniversitária sobre a Formação e a 

Profissão/Professor. 

 

CIRID -Centro Universitário de Pesquisas Interdisciplinares em Didática. 

 

CNPQ – Conselho Nacional de Pesquisa. 

 

GEPI - Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade na Educação. 

 

GRIFE - Grupo de Pesquisa sobre Interdisciplinaridade na Formação de Professores. 

 

OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

 

PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

PISA - Programa Internacional de Avaliação de Estudante. 

 

PNAIC – Projeto Nacional Alfabetização na Idade Certa. 

 

PUC/SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

SEE/MG – Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais. 

 

TCLE - Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

 

UNIVÁS – Universidade do Vale do Sapucaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 – “Você sabe o que é interdisciplinaridade”  ................................................ 134 

Quadro 2 – “Você sabe a diferença entre interdisciplinaridade e outras 

terminologias”  .............................................................................................................. .134 

Quadro 3 – “Você utiliza abordagens interdisciplinares em sala de aula” 

 ....................................................................................................................................... .134 

Quadro 4 – “Acha que o uso da interdisciplinaridade melhora seu 

trabalho docente”  ......................................................................................................... .135 

Quadro 5 – “Desenvolve algum tipo de trabalho interdisciplinar com 

outro professor” ............................................................................................................. .135 

 Quadro 6 – “os professores da escola desenvolvem algum tipo de 

trabalho interdisciplinar”  .............................................................................................. 135 

 Quadro 7 – “acha importante o trabalho interdisciplinar nas primeiras 

séries do ensino fundamental”  ..................................................................................... 136 

Quadro 8 Você acha importante o trabalho interdisciplinar em todo 

ensino fundamental”...................................................................................................... .136 

 Quadro 9 – “Você se sente seguro para trabalhar com outro professor”  .................... 136 

 Quadro 10 – “A escola onde você leciona incentiva os professore a 

trabalharem de forma interdisciplinar”  ........................................................................ 136 

Quadro 11 – “Como são preparadas suas atividades”  .................................................. .137 

 Quadro 12 – “É correto o professor do Ensino Fundamental trabalhar 

em conjunto com outros professores”  .......................................................................... 137 

 Quadro 13 – “Em sua opinião devia existir um maior diálogo entre as 

disciplinas” .................................................................................................................... 137 



12 

 

Quadro 14 – “É prejudicial para educação cada disciplina ser isolada 

das outras sem compartilhar conhecimentos”  .............................................................. .137 

 Quadro 15 – “Você conversa com seus colegas sobre problemas 

pedagógicos”  ................................................................................................................ 138 

 Quadro 16 – “Existe questionamento por parte da escola da forma 

como você trabalha seus conteúdos”............................................................................. 138 

Quadro 17 – “Unir abordagens pedagógicas pode melhorar sua prática 

educativa”  ..................................................................................................................... 138 

 Quadro 18 – “Existe uma conexão entre as disciplinas que você 

trabalha na escola”  ....................................................................................................... 138 

Quadro 19 – “Você considera importante a existência de uma conexão 

entre as disciplinas”....................................................................................................... .139 

 Quadro 20 – “Você acha que apenas um professor para o Ensino 

Fundamental é suficiente”  ............................................................................................ 139 

 Quadro 21 – “O seu trabalho seria enriquecido se você trabalhasse em 

conjunto com outro professor”  ..................................................................................... 139 

Quadro 22 – “Na sua formação foi abordado o trabalho conjunto com 

outros profissionais”  .................................................................................................... .139 

 Quadro 23 – “Em sua formação foi estudado sobre os preceitos da 

interdisciplinaridade”  ................................................................................................... 139 

 Quadro 24 – “Acha que a questão da interdisciplinaridade deveria ser 

mais trabalhada na graduação”...................................................................................... 140 

Quadro 25 – “Você já buscou por conta própria entender o que é 

interdisciplinaridade”  ................................................................................................... 140 

 Quadro 26 – “Você utiliza em sua prática alguma abordagem 

transversal, como as indicadas pelos PCNs”................................................................. 140 



13 

 

Quadro 27 – “O currículo de sua escola utiliza alguma abordagem 

interdisciplinar”  ............................................................................................................ .141 

 Quadro 28 – “Sabe o que é currículo integrado” ......................................................... 141 

 Quadro 29 – “Acha que um currículo integrado melhoraria sua prática 

educativa”  ..................................................................................................................... 141 

Quadro 30 – “Você sabe o que é ensino fragmentado”  ............................................... .142 

 Quadro 31 – “Você acha que a forma de se trabalhar o conhecimento é 

de forma fragmentada”  ................................................................................................. 142 

 Quadro 32 – “Sabe a diferença entre integrar e interagir 

conhecimentos”  ............................................................................................................ 142 

Quadro 33 – Sexo dos entrevistados ............................................................................. 147 

Quadro 34 – Idade dos entrevistados ............................................................................ .147 

 Quadro 35 – Formação superior ................................................................................... 148 

 Quadro 36 – “Qual formação você possui” ................................................................. 148 

Quadro 37 – “Possui especialização”  ........................................................................... .148 

 Quadro 38 – Tempo de formação................................................................................. 149 

Quadro 39 – Tempo na escola ....................................................................................... 150 

 Quadro 40 – Tempo do professor com a turma............................................................ 151 

Quadro 41 – Alunos por turma...................................................................................... 141 

 

 

 

 

 



14 

 

 

APÊNDICES 

 

Apêndice 1 .................................................................................................................... 129 

Apêndice 2 .................................................................................................................... 130 

Apêndice 3 .................................................................................................................... 133 

Apêndice 4 .................................................................................................................... 134 

Apêndice 5 .................................................................................................................... 143 

Apêndice 6 .................................................................................................................... 147 

Apêndice 7 .................................................................................................................... 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 17 

 

2 CURRÍCULO: Definições, relação com escola, disciplinas, poder 

e interdisciplinaridade ................................................................................................ 19 

2.1 - DEFINIÇÃO ......................................................................................................... 19 

2.2 - ESTUDOS SOBRE O CURRÍCULO .................................................................. 20 

2.3 - CURRÍCULO, ESCOLA E DISCIPLINAS ......................................................... 23 

2. 4 - RELAÇÕES DE PODER E CURRÍCULO OCULTO ....................................... 29 

2.5 - CURRÍCULO, INTERDISCIPLINARIDADE E PROPOSTAS ......................... 35 

 

3 DOCUMENTOS OFICIAIS E CURRÍCULO ...................................................... 42 

3.1 - PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCNS) E 

TRANSVERSALIDADE .............................................................................................. 42 

3. 2 – DOCUMENTOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS: ORIENTAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO CICLO 

INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO, DIRETRIZES CURRICULARES 

DE MATEMÁTICA E MATRIZES CURRICULARES CICLO DA 

ALFABETIZAÇÃO E COMPLEMENTAR ................................................................ 45 

3.2.1 - Orientações para a organização do ciclo inicial de 

alfabetização: Língua portuguesa e Matemática ..................................................... 46 

3. 2.2 - Matrizes curriculares ciclo de alfabetização complementar 

1º ao 5º ano ................................................................................................................... 53 

 

4 INTERDISCIPLINARIDADE EM QUESTÃO .................................................... 57 

4.1- CONTEXTO HISTÓRICO E FILOSÓFICO DO SURGIMENTO 

DO CONCEITO ............................................................................................................ 57 



16 

 

4. 2 - ASPECTOS CONCEITUAIS: PRESSUPOSTOS 

INTERDISCIPLINARES, DEFINIÇÕES, TERMINOLOGIAS E 

POLISSEMIA DO TERMO ......................................................................................... 61 

4.3 - DISCIPLINARIDADE E DISCIPLINA E HISTÓRIA DAS 

DISCIPLINAS .............................................................................................................. 69 

4.4 - INTERDISCIPLINARIDADE: RELAÇÃO COM AS 

ESPECIALIZAÇÕES ................................................................................................... 73 

4.5 - Pressupostos para a prática interdisciplinar .......................................................... 76 

4.5.1 - Resistência do professor a uma postura interdisciplinar ............................. 77 

4.5.2 - Integração e interação de disciplinas ............................................................. 79 

4.5.3 - Fragmentação do saber ................................................................................... 82 

4. 6 - A FRAGMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO E A 

INFLUÊNCIA DO POSITIVISMO .............................................................................. 89 

 

5  METODOLOGIA, ANPALISES E DISCUSSÃO ............................................... 93 

5.1 - ESTRATÉGIAS ................................................................................................... 93 

5.1.2 -Participantes procedimentos ............................................................................ 95 

5.2  ANÁLISES E DISCUSSÃO .................................................................................. 95 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 113 

 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 119 

 

APÊNDICES ............................................................................................................... .129 

I – QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO ........................................................ 129 

II - QUESTIONÁRIO ................................................................................................... 130 

III – PERGUNTAS DA ENTREVISTA ....................................................................... 133 

IV – QUADROS REFERENTES AO QUESTIONÁRIO APLICADO 

AOS PROFESSORES ................................................................................................... 134 

V ENTREVISTA COM OS PORFESSORES .............................................................. 142 

VI – DADOS DO QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO ................................ 147 

VII – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO............................. 152 

 

 



17 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

  O presente estudo investiga qual o “lugar” da interdisciplinaridade dentro do 

currículo nas perspectivas teórica, oficial e práticas pedagógicas, das primeiras séries do 

ensino fundamental. Para tal fizemos um estudo bibliográfico e uma pesquisa de campo 

realizada em escolas da rede pública estadual da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais.  

  Os três primeiros capítulos são a parte bibliográfica da pesquisa. No primeiro, 

tratamos sobre currículo, de início abordamos a questão das definições que são dadas ao 

termo por estudiosos no assunto. Em seguida falamos sobre os estudos relacionados ao 

currículo, passando pela Europa pós-renascentista, chegando aos Estados Unidos no 

final do século XIX e início do século XX, até a chegada destes estudos ao Brasil, no 

início dos anos 1900. Analisamos também as relações entre currículo e escola e os 

reflexos da sociedade na formulação dos currículos escolares, principalmente os 

preceitos políticos e capitalistas que influenciam a organização curricular e também o 

currículo oculto. Será feita uma relação ente currículo e interdisciplinaridade.  

No segundo capítulo fizemos uma análise para vermos qual nível de importância 

que é dado à interdisciplinaridade nas propostas oficiais do estado de Minas Gerais: 

Orientações para a organização do ciclo inicial de alfabetização; Diretrizes Curriculares 

de Matemática; Matriz Curricular Ciclo da Alfabetização e Complementar das 

disciplinas de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e 

Matemática. E em nível federal analisamos os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs).  

Já no terceiro capítulo tratamos sobre interdisciplinaridade, onde primeiramente 

damos um panorama histórico filosófico e sobre o surgimento do termo. Fazemos uma 

análise histórica da interdisciplinaridade baseada nos estudos de Coimbra (2000), onde 

mostramos a trajetória da interdisciplinaridade em vários períodos da história. Em 

seguida abordamos a questão das definições que são dadas ao termo, terminologias que 

geralmente são confundidas com interdisciplinaridade. Fazemos também um breve 

estudo sobre a história das disciplinas escolares, no intuito de entender melhor as 

relações entre disciplinas dentro da escola. Outro aspecto que tratamos é o que diz 

respeito às especializações, mostramos que a critica da interdisciplinaridade não é para 

que exista um fim das especializações, mas sim um maior diálogo entre diferentes áreas 

do saber, principalmente dentro da escola. Na literatura, quando se fala em 

interdisciplinaridade, muito se vê a respeito de certa resistência dos professores, um 
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medo de utilização de uma abordagem interdisciplinar, neste sentido analisamos 

também o que se refere a esta resistência e ao medo do uso da interdisciplinaridade. 

Falamos também sobre interação e integração de disciplinas e sobre fragmentação do 

saber. Para encerrar o capítulo tratamos sobre a influência do Positivismo na 

fragmentação do saber. 

O quarto capítulo e último capítulo refere-se à metodologia, análises e discussão 

dos dados obtidos. No que diz respeito à metodologia, esta pesquisa é de cunho 

qualitativo e descritivo. Participaram do estudo vinte e três professores de escolas 

públicas estaduais da cidade de Pouso Alegre, estes professores lecionam nas primeiras 

séries do ensino fundamental (primeiro ao quinto ano). Aplicamos um questionário 

sócio econômico, para obtermos informações como tempo de formação, de atuação na 

escola etc., aplicamos também, outro questionário contendo trinta e duas questões 

relacionadas ao tema da pesquisa. E por fim, escolhemos aleatoriamente cinco 

professores, para os quais realizamos uma entrevista com cinco questões, que foram 

gravadas e transcritas na integra e serão apresentadas no trabalho. 

Já na parte que trata a análise e a discussão dos dados obtidos na pesquisa, 

apresentamos as falas dos professores entrevistados, relacionando-as com alguns 

números que obtivemos através do questionário que aplicamos bem como com as 

propostas oficiais analisadas. Podemos, então, notar que os professores entrevistados 

têm um entendimento um pouco confuso do que vem a ser interdisciplinaridade, porém, 

entendem que trabalhar desta forma pode trazer benefícios para sua prática. Os 

professores utilizam muito o trabalho com projetos e temas geradores, dão também 

muita importância aos conhecimentos prévios dos alunos. Já analisando as propostas 

oficiais, vemos que a interdisciplinaridade é apontada por todas e que isso acaba tendo 

influencia na prática dos professores, assim como a questão de projetos e dos 

conhecimentos prévios dos alunos. Nos documentos analisados as únicas abordagens 

que fazem referência são a transversal, que é colocada pelos PCNs e a 

interdisciplinaridade. 
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2 CURRÍCULO: Definições, relação com escola, disciplinas, poder e 

interdisciplinaridade. 

 

Abordaremos aqui questões relacionadas ao currículo, em um primeiro momento 

será tratada a questão da definição desta palavra e o que determinados autores pensam. 

Apontaremos também a questão dos estudos sobre o currículo, desde uma base de 

pensamento curricular que se iniciou na Europa, até propriamente dito os estudos 

iniciados nos Estados Unidos. Faremos uma análise entre currículo e escola, 

consequentemente mostraremos as relações de poder imbricadas na formulação do 

currículo. Em praticamente todo o debate, discorreremos sobre a influência de valores 

capitalistas dentro currículo, citamos aqui como exemplo a formação de mão de obra 

especializada. Analisaremos, também, propostas que relacionam currículo e 

interdisciplinaridade, assim como as propostas curriculares oficiais existentes, neste 

sentido buscaremos mostrar onde se situa a interdisciplinaridade dentro de propostas 

oficiais, tanto no âmbito estadual como federal. 

 

2.1 DEFINIÇÃO 

  

A palavra currículo vem do latim curriculum que significa pista de corrida, 

caminho, percurso, trajetória (MORAES 2010, p 23). Ainda segundo a autora a palavra 

indica também travessia, com seus pontos de partida e chegada. Currículo pode ser 

entendido como um caminho a ser seguido, um realinhamento, que reorienta e bifurca, 

sempre que necessário, pela ação dos envolvidos no cenário educacional.  

 No que se refere à definição, Silva (1999) argumenta que “uma definição não nos 

revela o que é, essencialmente, o currículo: uma definição nos revela o que uma 

determinada teoria pensa o que o currículo é” (p 14). Para o autor, o currículo é sempre 

o resultado de uma seleção, pois de um universo mais amplo de conhecimentos e 

saberes, é selecionado a parcela que vai fazer parte do currículo. 

  Moraes (2010) entende que o currículo é um instrumento de concretização do 

projeto de referência da escola, um documento que traz uma rede de referenciais 

importantes, que organiza o trabalho educacional e contribui para formação do sujeito 

aprendente. E prossegue: 
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Com base no currículo, seja ele formal ou informal, explícito ou implícito, é que as 

escolhas são feitas, os caminhos e os percursos são traçados e vivenciados no 

cotidiano escolar. Mediante sua elaboração e apresentação é dada a partida para o 

jogo de poder que acontece dentro da escola. (Moraes 2010, p. 294) 

 

Silva (1999) diz que o termo curriculum no sentido que lhe damos hoje, só 

passou a ser utilizado em países da Europa como França, Alemanha, Espanha e 

Portugal, recentemente, isso sob influência da literatura educacional americana. 

Prossegue o autor dizendo que é na literatura americana que o termo surge para designar 

um campo específico de estudos. E que foram as condições associadas com a 

institucionalização da educação de massas que permitiram o surgimento do currículo 

como campo de estudos profissional e especializado nos Estados Unidos. Segundo o 

autor estão entre essas condições: 

 

Formação de uma burocracia estatal encarregada dos negócios ligados à educação; o 

estabelecimento da educação como um objeto próprio do estudo científico; a 

extensão da educação escolarizada em níveis cada vez mais altos e segmentos cada 

vez maiores da população; as preocupações com a manutenção de uma identidade 

nacional etc. (SILVA, 1999, p. 22) 

 

Desta forma, percebemos que os estudos relacionados ao currículo, teorias sobre 

a questão, são de certa forma recente no debate educacional, segundo a literatura, não 

tendo mais que cem anos esta visão que se tem de currículo nos dias atuais. Dentro 

desta visão, como será exposto neste trabalho, vários autores colocam a questão da 

influencia do capitalismo na formulação do currículo, a questão de poder inerente a tudo 

isso, quem tem o poder de formular currículos entre outros. 

 

2.2 ESTUDOS SOBRE O CURRÍCULO 

 

Veiga-Neto (2002) chama a atenção para o fato de que a invenção e a 

propagação do currículo foram articuladas do modo imanente a várias outras mudanças 

que houve na Europa pós-renascentista. O autor dá ênfase ao termo imanente, pelo fato 

de entender que as relações ocorridas são intrínsecas, são relações nas quais não há um 

ponto de partida, e onde causa e consequência se confundem inextricavelmente. 

Prossegue o autor dizendo que entende o currículo como um artefato escolar que ao 



21 

 

mesmo tempo, “tanto foi produzido por uma nova forma de pensar que se articulava na 

Europa pós-medieval quanto foi produtor dessa mesma forma de pensar” (VEIGA-

NETO 2002, p 168). 

  Ainda segundo Veiga-Neto (2002) esta invenção do currículo, tratava-se de um 

novo sistema de pensamento que ressignificaria as experiências com o espaço e o 

tempo, tudo isso em conexão com as imensas mudanças que aconteciam na economia, 

no social, cultural, geográfico, religioso e político do mundo europeu e de suas colônias. 

Quando fala em novas experiências com o tempo e o espaço, o autor aponta para o fato 

de: 

 

[...] que o elemento comum a todos esses planos em que aconteciam as mudanças, 

era a própria organização e ressignificação do espaço e do tempo, ou seja, todas 

aquelas mudanças se escoravam em novas maneiras de perceber e usar o espaço e o 

tempo. (VEIGA-NETO, p. 168) 

 

Segundo Moreira e Silva (2008), mesmo antes de constituir-se em um objeto de 

estudo, de uma especialização do conhecimento pedagógico, o currículo sempre foi foco 

da atenção das pessoas que tentavam entender e organizar o processo educativo e 

escolar. Porém, somente no final do século XIX e início do XX, que nos Estados 

Unidos um significativo número de educadores passou a dar mais atenção aos 

problemas e questões curriculares, iniciando, assim, a uma série de estudos e ações que, 

em pouco tempo configurou-se no surgimento de um novo campo. Ainda argumentam 

os autores que diferentes versões desse surgimento podem ser encontradas na literatura 

especializada e que fato comum a todas elas é que por parte dos superintendentes de 

sistemas educacionais americanos e dos teóricos percussores do novo campo, há uma 

preocupação com os processos de racionalização, sistematização e controle da escola e 

currículo. Concluem que o maior propósito deles era o de “planejar cientificamente as 

atividades pedagógicas e controlá-las de modo a evitar que o comportamento e o 

pensamento do aluno se desviassem de metas padrões pré-definidas” (MOREIRA E 

SILVA2008, p. 9). 

Entendemos, portanto, que o surgimento de estudos, do aparecimento de teorias 

a respeito do currículo, muito serviu como forma de controle das pessoas, de tentar 

articular um ensino mais voltado para as necessidades do Estado, formar pessoas de 
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acordo com o que o Estado entendia que era necessário, consequentemente ensinar 

dentro da escola o que o Estado entendia ser conveniente. 

  Conceitua Silva (1999) que provavelmente o currículo apareceu pela primeira 

vez entendido como objeto de estudo e pesquisa nos Estados Unidos dos anos 1920. Em 

consequência do processo de industrialização e dos movimentos migratórios, 

intensificou-se a massificação da escolarização e houve então, um impulso por parte de 

pessoas ligadas a administração da educação para que racionalizasse o processo de 

construção, desenvolvimento e testagem dos currículos. O autor ainda argumenta que a 

emergência do currículo como campo de estudos está diretamente ligada aos processos 

de formação de um corpo de especialistas sobre currículo, também a formação de 

disciplinas e departamentos universitários sobre o tema e a institucionalização de 

setores especializados em currículo dentro da burocracia educacional do estado, assim 

como o surgimento de revistas acadêmicas especializadas em currículo. 

  Nesta trajetória de estudos sobre o currículo, podemos ver seu início na 

Europa, onde já se passou a ter uma preocupação com determinados assuntos 

relacionados à escola, como a questão do tempo, por exemplo. Posteriormente, vemos 

que nos Estados Unidos, passou-se a se dedicar estudos diretamente relacionados ao 

currículo, onde vários teóricos e consequentemente suas teorias ocuparam lugar de 

destaque no campo educacional. 

  O movimento que ocorreu nos estados Unidos foi diretamente influenciado 

pelo livro The curriculum de 1919 de autoria de John Franklin Bobbitt (1856-1956). 

Neste livro o currículo foi visto como um processo de racionalização de resultados 

educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos (SILVA 1999). 

Prossegue o autor dizendo que o modelo de ensino desta concepção era a fábrica e sua 

inspiração era a teoria de Taylor. Segundo Silva (1999), no modelo de currículo de 

Bobbit, os estudos deveriam ser feitos como um produto fabril, em seu discurso 

curricular o currículo era supostamente isso: “a especificação precisa de objetivos, 

procedimentos e métodos para a obtenção de resultados mensurados” (p12). 

 No que se refere a esta questão da escola ter como princípio básico a questão das 

fábricas, Apple conceitua: 

 

Escolas não fazem parte de empresas; para ficarem eficientemente produzindo o 

„capital humano‟ necessário para dirigi-las. Ferimos o nosso próprio senso do bem 

comum só de pensar no drama humano da educação nesses termos. É humilhante 
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para os professores e cria um processo educacional totalmente desvinculado das 

vidas de um grande número de crianças. (APPLE, 2008b, p. 53-54) 

  

Temos aqui uma questão bastante complicada, pois dentro dos princípios 

capitalista relacionados à escola, o fundamental era que se formasse mão de obra para o 

trabalho, porém esta visão desconsiderava outros pontos que são relevantes no que se 

refere a educação como, por exemplo, o próprio conhecimento que pode ser relegado a 

segundo plano nesta situação. Outro exemplo que podemos citar é o desenvolvimento 

de habilidades físicas, motoras e intelectuais, que se não estivessem relacionadas ao 

trabalho (capitalista) que se preparava o aluno, seriam deixadas de lado. 

  Já Pacheco e Pereira (2007a) argumentam no sentido de que no início dos 

estudos curriculares, buscou-se alicerce conceptual e metodológico a partir do século 

XX também em contribuições oriundas de diferentes ramos do conhecimento, como 

Filosofia, Administração, Psicologia Sociologia entre outros. Neste sentido percebe-se 

uma visão interdisciplinar para iniciar a construção dos currículos, pois como confirma 

os autores acima, usou-se preceitos de vários outros campos do conhecimento para 

articulação do currículo, o que de certa forma pode ser visto como um trabalho 

interdisciplinar. Obviamente que não desconsideramos que o currículo é um campo 

disciplinar, onde propostas integradoras dificilmente são vistas, isso até mesmo pela 

própria articulação do currículo que é entendido nos dias atuais como um campo onde 

as relações de poder são muito fortes e refletem concepções capitalistas baseadas em 

modelos disciplinares como a própria literatura aponta e como veremos no decorrer 

deste texto. 

 

2.3 CURRÍCULO, ESCOLA E DISCIPLINAS 

  

Falar na relação currículo-escola e ainda mais na influência do currículo na 

escola é algo relevante, pois a partir da institucionalização de um currículo oficial, ou 

pelo menos de propostas oficiais, a escola passou a sofrer influência desses fatores em 

toda sua formação. Veiga-Neto (2002) alega que foi pelo currículo que a escola 

contribuiu decisivamente para o crescimento da abstração do tempo e do espaço e 

também para novas relações entre ambos. Conceitua o autor que isso foi tão decisivo na 

medida em que tanto a escola fez do currículo o seu eixo central como ela própria 
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tomou a si a tarefa de educar setores cada vez mais amplos e numerosos da sociedade. 

Prossegue: “O currículo imprimiu uma ordem geométrica, reticular e disciplinar, tanto 

aos saberes quanto à distribuição desses saberes ao longo de um tempo. Vejamos isso 

em termos do tempo e em termos do espaço.” (p 164)  

O que podemos notar até aqui, é que dentro da escola o currículo surgiu como 

algo extremamente disciplinar, não dando espaço para articulações entre saberes, 

diálogo entre disciplinas etc., o currículo padronizou a escola e tudo dentro dela, 

podemos dizer que houve um processo de setorização igual uma fábrica, onde a cada 

um cabe uma tarefa específica. 

Neste mesmo sentido, pode-se falar da padronização cultural que foi imposta nas 

escolas através do currículo. Veiga-Neto (2002) alega que não se pode ignorar a questão 

dos padrões culturais nas escolas, segundo o autor, existem saberes básicos para o 

desempenho de papéis sociais que os alunos têm a necessidade de adquirir, dentro do 

que pode ser chamado de literacias estruturantes. Para o autor, esse conceito é ligado à 

questão da padronização cultural que a escola institui em sua função de educação geral, 

afirma que a padronização ao mesmo tempo em que é impositiva também é necessária.  

Dentro desta questão de padronização, Veiga-Neto (2002), argumenta que existe 

uma homogeneização dentro das escolas, ele acredita que a tendência a esta 

homogeneização atualmente é alimentada tanto pelos organismos transnacionais como 

supranacionais, que impõem agendas em termos políticos sociais e de políticas 

educativas centradas na eficiência e na qualidade, tentando assim, uma conjugação entre 

o cultural e o social. 

O fato de existirem avaliações internacionais sobre desenvolvimento de alunos, 

aprovação, reprovação, nível de aprendizagem etc., é um fator de relevância quando se 

fala em homogeneização do currículo, torna-se mais fácil uma padronização do ensino 

para que se possa responder melhor as exigências de órgãos externos e até mesmo 

internos, por isso é imposta uma padronização, que pode muitas vezes desconsiderar 

peculiaridades necessárias para a formação de alunos, como por exemplo, a própria 

cultura e até mesmo o desenvolvimento individual de cada aluno. 

Veiga-Neto (2002) diz que ao imprimir uma ordem geométrica, reticular, 

diferencial e disciplinar aos saberes e práticas escolares, o currículo promove uma 

abstração do espaço e do tempo e também contribui para o estabelecimento de novas 

articulações entre eles. Segundo o autor, isso foi de maior importância para o advento da 
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modernidade, fazendo com que a escola utilizasse o currículo como seu foco principal 

em suas ações. 

Outro aspecto relevante quando se fala em currículo e escola, é o fato de ambos 

estarem diretamente relacionados com a economia, pois como se pode ver na literatura, 

existe uma ligação inextricável entre ambos. Podemos perceber isso, por exemplo, nos 

estudos de Moreira e Silva (2008), quando os autores falam sobre esta relação e de sua 

importância nos Estados Unidos. Argumentam os autores, que nos Estados Unidos do 

final do século XIX, após o final da guerra civil (1861-1865) a economia do país passou 

a ser dominada pelo capital industrial, prevalecendo assim o sistema de competição 

livre sobre os até então usuais monopólios. Obviamente que para a produção em larga 

escala foi necessário aumentar as instalações e o número de empregados, pois o 

processo de produção tornara-se socializado. Continuam:  

 

Uma nova concepção de sociedade, agora baseada em práticas e valores derivadas 

do mundo industrial, passou a ser aceita e difundida. Consequentemente, o sucesso 

na vida profissional passou a requerer evidências de mérito na trajetória do aluno na 

escola. (MOREIRA e SILVA 2008, p. 9) 

 

Com a industrialização e a urbanização da sociedade, antigos modelos tais como 

a comunidade rural, passam a ser insustentáveis. Une-se a isso a presença de imigrantes 

nas grandes metrópoles, estes passaram a ameaçar a cultura e os valores da classe média 

americana, protestante, branca e habitante das cidades pequenas com seus costumes e 

condutas. Em consequência disso fez-se necessário a consolidação e promoção de um 

projeto nacional comum, que procurasse restaurar a homogeneidade em 

desaparecimento e ensinar as crianças dos emigrantes as crenças e os comportamentos 

dignos de serem adotados. (MOREIRA e SILVA 2008) 

  Prosseguem dizendo os autores que a escola, passou então a ser vista como 

capaz no cumprimento de tais funções e também facilitar a adaptação das novas 

gerações às transformações econômicas, sociais e culturais que aconteciam. O currículo 

passou a ser considerado então na escola, instrumento de excelência do controle social 

que era pretendido na época. A escola ficou incumbida de inculcar os valores, as 

condutas e os hábitos “adequados”. 
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  E foi esse pensamento que chegou ao Brasil, através de autores como John 

Franklin Bobbitt, e teve bastante influência para os teóricos brasileiros na formulação 

dos currículos e o pensamento da própria escola. 

  Porém, outros autores americanos como John Dewey e William Heard 

Kilpatrick
1
 já se preocupavam com a questão curricular e o que se passava naquela 

época. O Pensamento de Dewey chegou ao Brasil através de estudos realizados por 

Anísio Teixeira
2
, em artigo que abordava o movimento de renovação educacional que 

ocorria nos Estados Unidos, o objetivo de Anísio Teixeira era o de mostrar que aquele 

movimento encontrava-se fortemente centrado na remodelação dos programas 

escolares, que: “deveriam tornar-se „o traço de união entre a criança e a vida social 

americana‟, corolário da tese deweyana de que „os movimentos educativos devem 

refletir as mudanças sociais”. (CUNHA 2001, pp. 89-90).  Segundo Moreira e Silva 

(2008) as teorias destes autores já era voltada para elaboração de um currículo que 

valorizasse aspectos o interesse do aluno. Kilpatrick Influenciado pelas ideias de Dewey 

escreveu o livro “Educação para uma civilização em mudança”, este livro foi durante 

décadas usado como referencial no Brasil (CUNHA 2001).  

Diante disso, percebemos que mesmo a questão econômica tendo grande 

influência nos currículos, vários autores não deixaram de se preocupar com a questão e 

alertarem para os problemas causados por um currículo única e exclusivamente voltado 

para questões econômicas e capitalistas, estes autores já pensavam também no benefício 

do aluno, em questões de interesse para a vida das pessoas e não somente questões 

voltadas ao mercado de trabalho. 

  Como já foi dito acima, o currículo passou a ter uma força maior e uma 

notabilidade a partir do momento em que se começou a pensar em uma homogeneização 

maior da sociedade e para isso usou-se o currículo como forma de se conseguir este 

objetivo. Outro fator também de relevância é a questão da preparação para mão de obra, 

de formar pessoas para ocuparem determinadas áreas do mercado de trabalho, tudo isso 

já dentro dos moldes do mundo capitalista. Porém o que podemos concluir é que ambas 

                                                 
1
William Heard Kilpatrick (1871 - 1965) foi um pedagogo americano, aluno, colega e sucessor de John 

Dewey. Ele foi uma figura importante no movimento de educação progressiva do início do século XX. 
2
Anísio Spínola Teixeira (1900 -  1971) foi um jurista, intelectual, educador e escritor brasileiro. 

Personagem central na história da educação no Brasil, nas décadas de 1920 e 1930, difundiu os 

pressupostos do movimento da Escola Nova, que tinha como princípio a ênfase no desenvolvimento do 

intelecto e na capacidade de julgamento, em preferência à memorização. 
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as concepções basearam-se em uma cultura disciplinar e fragmentada de ensino para 

formulação de currículos escolares, pois buscou-se cada vez mais uma especialização de 

saberes, seguindo o modelo adotado em fábricas, neste sentido Veiga-Neto (2002) 

argumenta:  “É a própria espacialização dos saberes que vai buscar o desconhecido e 

enquadrá-lo nesse retículo disciplinar em que se constitui o currículo, de modo que nada 

possa se colocar fora do seu alcance e do seu domínio.”( p 165).  

Veiga-Neto (2002) coloca a questão da disciplina escolar como um dispositivo 

de articulação no qual, de um lado está o currículo e de outro as novas percepções de 

uso e de espaço. Para o autor a organização e a disposição dos saberes haviam se 

mantido fechadas e estáveis no trivium e no quadrivium
3
, desde o final da Antiguidade. 

Conceitua que foi no final da metade do século XVI que tais organizações sofreram uma 

mudança radical, a qual o autor denomina de virada disciplinar. Pois uma nova lógica 

se estabeleceu entre intelectuais, reformadores, nas universidades e até na igreja. Trava-

se, então, de uma disciplinaridade instável e aberta, que foi capaz de acomodar o 

crescente número de novos conhecimentos. Para o autor, essa nova disciplinaridade é 

duplamente infinita, isso porque ela permite tanto uma proliferação disciplinar, que é 

considerada para fora, que açambarca continuamente novos casos e também uma 

proliferação disciplinar para dentro, que pode ser vista como microscópica, que 

distingue continuamente entre si velhos casos. Para o autor é dessa propriedade 

proliferativa que resulta a superespecialização, que é tão comum na modernidade. 

Prossegue: 

 

Assim, no limite, a nova lógica disciplinar admite tantas disciplinas, tantas 

especialidades quantos forem os casos. Daí resulta que as fronteiras entre uma 

disciplina e as adjacentes tendem a desaparecer como limites disciplinares, ou seja, 

tendem a se reduzir a não mais do que as possíveis fronteiras entre casos adjacentes. 

(VEIGA-NETO 2002, p. 169-170) 

 

De acordo com o que o autor acima disse, percebemos que em um momento 

onde a questão da disciplina era o foco da organização curricular, falar em diálogo entre 

disciplinas seria ir contra tudo o que se pregava na época, pois a própria 

                                                 
3
 Grupos de disciplinas que constituíam as artes liberais na idade média. 
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disciplinairzação tornou cada campo de conhecimento tão isolado dos outros que se 

tornou impossível imaginar qualquer forma de diálogo entre eles. 

Veiga-Neto (2002) fala também no poder que exerce a disciplina. Para o autor, é 

justamente o caráter demarcador que tem as disciplinas que faz com que elas sejam tão 

úteis e funcionais numa episteme baseada na ordem e na representação. Neste sentido, a 

disciplinaridade é entendida como abstrata e infinita, e funciona como um eficiente 

operador da ordem e da representação. A disciplinaridade não serve apenas de matriz de 

fundo para que a cada individualidade seja designado um lugar específico como, ainda 

ela pode oferecer critérios de enquadramento que permitem localizar cada indivíduo e 

cada caso em categorias, tal qual agrupar, desagrupar e hierarquizar as mesmas. 

Visto desta forma, podemos considerar que a disciplinarização funciona como 

algo que categoriza e agrupa indivíduos, tornando-se assim algo mais fácil de controlar, 

pois partindo da concepção de que se todos forem padronizados e organizados de 

acordo com o que se espera de cada um, pode se designar sua função na sociedade 

posteriormente, dominante ou dominado. 

O currículo segundo Veiga-Neto (2002) é pensado e funciona como uma 

estrutura classificatório-disciplinar e por isso ele é estruturante. Pelo fato de ter uma 

estrutura disciplinar, o currículo funciona como um estruturante disciplinador. 

 

A consequência disso é que ele gera, no âmbito em que atua, o entendimento não 

apenas de que os saberes têm (naturalmente) uma distribuição disciplinar que é 

espacial, mas também de que o próprio mundo tem essa, e apenas essa, 

espacialidade. (VEIGA-NETO 2002, p. 171) 

  

Compreendemos desta forma, com base nas argumentações acima, que a visão 

disciplinar de mundo, passa a ser vista como a única existente consequentemente 

qualquer outra forma de se pensar que não seja baseada em princípios disciplinares, 

principalmente dentro da escola, pode soar como utopia. Portanto imaginar um lugar 

para propostas como a interdisciplinar, propor uma interação entre pontos de vista, anda 

em uma direção contrária ao que se passou a convencionar como currículo. O 

interessante é que esta questão da visão disciplinar, das questões relacionadas à 

fragmentação e compartimentalização do saber, são algo relativamente novos. Essas 

questões serão tratadas com mais profundidade em tópicos que abordam questões como: 

fragmentação do saber e história das disciplinas escolares entre outros. 
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  Completando o que foi dito acima, podemos colocar novamente o pensamento 

de Veiga-Neto (2002, p. 171): 

 

Na medida em que ele (currículo) se estabelece disciplinarmente e na medida em 

que a sociedade moderna é uma sociedade que se torna cada vez mais disciplinar – 

uma sociedade em que os indivíduos mais e mais se individualizam (como nos 

mostrou Norbert Elias) e se autodisciplinam (como nos mostrou Michel Foucault) –, 

o currículo acaba funcionando também como um poderoso dispositivo subjetivante, 

envolvido na gênese do próprio sujeito moderno.  

 

Esta questão facilmente é percebida, basta analisar as inúmeras disciplinas 

existentes hoje em qualquer campo do conhecimento, cada vez um objeto de estudo se 

desmonta em várias partes, que são as especialidades, e cada uma o trata de maneira 

diferente, sem diálogo entre elas. Com isso o indivíduo também se “disciplinariza”, 

como diz o autor acima, torna-se cada vez mais especializado em algo e alheio a tudo 

que seja de sua especificidade. 

  Pacheco e Pereira (2007b) alertam no sentido de que se tem como base 

políticas de conhecimentos uniformes e as escolas seguem um plano curricular 

estruturado em disciplinas, nos quais os conteúdos tendem para uma similaridade em 

nível mundial. Esta noção de currículo é potencializada pela existência de estudos de 

avaliação internacionais, como por exemplo, o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudante (PISA), da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), estes tem grande contribuição para a instauração de padrões educacionais 

comuns, recolocando no centro do debate escolar o conhecimento.  

  De acordo com o que argumentou os autores acima, torna-se mais fácil uma 

organização curricular por disciplinas, pois se segue uma tendência mundial, até mesmo 

para facilitar as constantes avaliações que são feitas. O que é desconsiderado neste caso 

são pontos que posteriormente serão tratados, como fragmentação do saber, disciplinas 

estanques, falta de diálogo entre disciplinas e profissionais e o isolacionismo entre 

disciplinas e áreas do saber. 

 

2.4 RELAÇÕES DE PODER E CURRÍCULO OCULTO 

  

Uma questão que é bastante abordada quando se trata de estudos curriculares é a 

de poder que está imbricada na formulação dos currículos. Muito se fala na questão do 
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que é colocado e deixado de fora dos currículos, os porquês disso, quem tem poder para 

organizar o currículo, entre outros.  Neste sentido, podemos citar aqui o que Michael 

Apple argumenta: 

 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 

modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele sempre é parte de 

uma tradição seletiva, resultado de uma seleção de alguém, da visão de algum grupo 

acerca do que seja conhecimento legitimo. É produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um 

povo. (APPLE, 2008a, p. 59)   

 

Esta não neutralidade do currículo apontada por Apple, de fato é algo de muita 

importância quando se analisa o processo de formação dos currículos, pois realmente 

questões políticas e econômicas são essenciais quando órgãos oficiais planejam a 

questão curricular, podemos aqui concordar com Silva (1999) que diz que o currículo 

hoje, acima de tudo, é extremamente capitalista. E sendo assim, acreditamos que 

questões relacionadas ao capitalismo vão nortear a pauta quando se pensar em 

organização de currículos. 

  Rezende et al. (2014) postulam que a forma de seleção e organização de 

conteúdos, as formas de ensinar e aprender, as maneiras de se selecionar no espaço 

educativo e como essas relações devem se dar entre outras, implicam em escolhas que 

são baseadas em questões relacionadas ao que se deve e não se deve aprender em 

determinado curso ou escola. “Isso expressa um movimento de forças e interesses que 

gravitam em um dado momento ao redor do sistema social e educativo” (idem ibidem, 

p. 997). Continuam as autoras dizendo que esse movimento é gerado por intermédio de 

disputas que são estabelecidas entre grupos/instituições sociais na luta pelo poder de 

dirimir as dúvidas sobre o que é o que não é na sociedade. Este ato de selecionar, de 

privilegiar o que se deve e o que não se deve ser ensinado mostra o poder de quem 

opera esta seleção.  

  Como podemos perceber no que argumentam as autoras, esse jogo de poder 

para se decidir o que se ensina ou não, é feito de forma burocrática sem considerar o 

aluno que esta envolvido na questão, ele que será diretamente influenciado pelo 

currículo, currículo este que não será feito para o aluno e sim para suprir interesses de 

outrem. 
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  O currículo reflete valores dominantes, quanto a isso a literatura é farta, 

podemos citar aqui, por exemplo, Morgado (2013), o autor afirma que existe uma 

confluência de interesses e forças dentro do sistema educativo e o currículo, por sua vez, 

acaba sendo reflexo desses conflitos e interesses e também de valores dominantes que 

determinam os processos educativos na sociedade. Para o autor, estamos na presença de 

um terreno em que se espraiam e misturam outros campos e também onde se convergem 

diversos elementos que, em uma permanente simbiose se configuram na realidade 

escolar. 

Giroux e McLaren (2008) dizem que “a questão é a de reconhecer que as escolas 

são instituições históricas e culturais que sempre incorporaram interesses ideológicos e 

político” (p 142). Para eles, não raro a forma como se atribuem significados à realidade 

é contestada por diferentes indivíduos e grupos. Neste sentido, para os autores as 

escolas são terrenos que incorporam tais interesses como os citados acima, nos quais a 

cultura dominante “fabrica” suas “certezas” hegemônicas. Conceituam que a escola é 

um local onde os grupos dominantes e subordinados definem-se e reprimem-se 

mutuamente numa batalha e num intercâmbio incessantes, prosseguem: “Em outras 

palavras, as escolas podem ser tudo, menos ideologicamente inocentes; tampouco são 

meras reprodutoras de relações e interesses sociais dominantes.” (GIROUX e 

MAcLAREN 2008, p. 142) 

Com base no que foi dito acima, a escola incorpora interesses ideológicos e 

políticos e também é um local onde classes se enfrentam, este fato, torna a escola, 

obviamente, o local de excelência para se discutir, pensar e planejar o currículo. 

Supomos, no entanto, que para determinada pessoa possa ter condições de tal tarefa, é 

necessário que ela ao menos tenha uma mínima experiência dentro da escola, pois soa 

estranho uma pessoa planejar o que vai ser ou não ensinado na escola, se não tem 

experiência na escola como educador ou profissional da educação. Dentro da escola – 

local de conflitos e interesses políticos e ideológicos -, o currículo e as relações de poder 

que o envolvem são muito fortes, isso pode ser exemplificado no pensamento a seguir: 

 

[...] o que conta como conhecimento, as formas como ele está organizado, quem tem 

autoridade para transmiti-lo, o que é considerado como evidência apropriada de 

aprendizagem e – não menos importante – quem pode perguntar e responder a todas 

essas questões, tudo isso está diretamente relacionado à maneira como domínio e 

subordinação são reproduzidos e alterados nesta sociedade. Sempre existe, pois uma 

política do conhecimento oficial, uma política que exprime o conflito em torno 
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daquilo que alguns veem simplesmente como descrições neutras do mundo e outros, 

como concepções de elite que privilegiam determinados grupos e marginalizam 

outros. (APPLE, 2008a, p. 59-60) 

 

Este debate referente ao que consta no currículo, se isso pode ser visto apenas 

como uma descrição neutra, como dizem os autores acima, ou pontos de vista elitizados 

é um grande embate sobre a questão curricular e talvez aí resida a maior crítica ao 

currículo institucionalizado, pois na literatura, acredita-se que o currículo vai muito 

além de conteúdos a serem transmitidos dentro da sala de aula. Neste sentido Silva 

(1999) diz que há muito tempo o currículo já não é apenas uma área meramente técnica, 

simplesmente voltada para questões relacionadas a procedimentos, técnicas e métodos. 

Afirma que hoje já se pode falar em uma teoria crítica do currículo, esta é guiada por 

questões sociológicas, políticas e epistemológicas. Prossegue dizendo que mesmo 

questões relacionadas ao “como” do currículo ainda tenham sua importância, elas só 

adquirem sentido dentro de uma perspectiva que as considere a relação com questões 

nas quais se perguntem o “porquê”  dessas formas de organizar o conhecimento escolar. 

Ou seja, o currículo não é uma simples organização de conteúdos a serem ensinados, vai 

bem além, envolve questões políticas, sociais, culturais, filosóficas entre outras, por isso 

quando se pensa em organização curricular, pensar nestas questões é indispensável, até 

mesmo porque a própria literatura já aponta para este caminho. 

  Ao se falar em relações de poder existentes no que diz respeito a currículo, 

temos também que falar em algo que tem uma relação muito forte com a questão do 

poder, que é o currículo oculto. Porém, de início, se faz necessário que especifique o 

que é currículo oculto, isso até mesmo para ter mais clareza para poder desenvolver o 

assunto. Lima et al. (2006) argumentam que dos conteúdos que são pertencentes ao 

currículo, eles podem ser expressos de forma explícita, o que seria o currículo real, e 

também expressos de forma implícita, no caso o currículo oculto. Dizem as autoras que 

a forma como o currículo oculto se expressa dentro de um complexo social vai dar 

significado prático e real ao currículo explicito. Ou seja, interesses por parte de quem 

formula os currículos, são colocados de maneira bem sugestivas dentro do dele, para 

que se possa obter determinado fim, nisso é que consiste o currículo oculto. Podemos 

citar aqui, por exemplo, determinados comportamentos e atitudes que são impostos pela 

escola, estes fazem parte do currículo oculto, e talvez até seja o que se dê mais ênfase 
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quando se trata deste currículo. Isso podemos ver no que afirmam Lima et al. (2006, p. 

147): 

 

Os ideais e as intenções expressos nas atitudes de professores e dos alunos conferem 

ao currículo real ou manifesto variações que interagem e misturam experiências que 

fazem parte do currículo oculto, desenhando, dessa forma um novo currículo real.  

  

Silva (1999) faz uma definição bem clara do que vem a ser o currículo oculto, 

para ele: “O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente 

escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma 

implícita para aprendizagens sociais relevantes.” (p. 78).  

Essa questão de valores que a escola tenta passar de forma sugestiva como 

comportamentos, atitudes, determinadas formas de se observar algum fato, entre outros. 

Atitudes assim correm o risco de expressar somente a opinião de poucas pessoas, ou 

então como se vê muito na literatura, tentar apenas expressar a opinião de determinada 

classe social, como por exemplo, a classe dominante. 

Quando se fala em currículo oculto, Silva (1999) alerta que se faz necessário 

uma melhor especificação do que vem a ser os “aspectos” e as “aprendizagens” 

relacionadas ao currículo oculto. Afirma que precisamos saber “o que” se aprende no 

currículo oculto e através de quais meios. Analisando essas questões através de uma 

perspectiva crítica, o autor conceitua que o que se aprende no currículo oculto 

fundamentalmente são atitudes, comportamentos, valores e orientações que vão permitir 

as crianças e jovens se ajustarem de forma mais conveniente ás estruturas e as pautas de 

funcionamento, que são “consideradas injustas, antiadequadas e antidemocráticas, o que 

podem ser consideradas indesejáveis dentro da sociedade capitalista”. (SILVA 1999, p. 

79) 

Desta forma, com base no que argumenta Silva (1999), podemos perceber que a 

questão do currículo oculto está diretamente relacionada à questão do capitalismo, no 

sentido de dar um norte para crianças e jovens para que se possam adequar o mais 

rápido possível dentro do mundo capitalista. O autor prossegue: 

 

Entre outras coisas, o currículo oculto ensina, em geral, o conformismo, a 

obediência, o individualismo. Em particular, as crianças das classes operárias 

aprendem as atitudes próprias ao seu papel de subordinação, enquanto as crianças 
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das classes proprietárias aprendem os traços sociais apropriados ao seu papel de 

dominação. (SILVA 1999, p. 79) 

 

Esse conformismo que o autor aponta e também a questão da aceitação do papel 

de subordinação das crianças das classes dominadas é uma questão muito importante 

quando se fala em currículo, pois se observarmos bem, uma das grandes argumentações 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) é a questão do local, de partir sempre da 

vivência do aluno, do que ele já traz de conhecimentos etc. Nesta linha de pensamento 

podemos citar Jacomeli (2007), a autora ao criticar os temas transversais, que são a base 

dos PCNs, afirma que eles divulgam implícita e explicitamente, valores que a sociedade 

globalizada julga necessários para proporcionar a paz entre os homens, o que em sua 

opinião quer dizer ministrar conhecimentos de valores para (com) formar os homens, 

pois a sociedade globalizada pede um novo conjunto de conhecimentos que prepare o 

indivíduo para agir nela. A autora é crítica ferrenha dos PCNs, principalmente no que se 

refere aos temas transversais. Ela entende as propostas feitas pelos PCNs como 

oportunistas, pois elas travestem de novo uma visão de mundo já manifestada antes pela 

ideologia liberal do início do século XX. Prossegue dizendo que logicamente o atual 

momento histórico traz as especificidades de seu tempo, como a miséria e a falta de 

perspectiva para a maioria da população do planeta e afirma: 

 

[...] só faz com que o liberalismo busque se articular para tentar sobreviver por mais 

um tempo e tome vulto a retórica da escola, como mecanismo de coesão social e 

promoção de desenvolvimento econômico e individual. As grandes conquistas 

tecnológicas e outras acabam servindo  como meio de justificar a mudança da 

escola. Agora, ela precisa formar o indivíduo como homem cidadão do mundo, 

defensor da natureza, ciente de seus direitos e deveres e consumidor consciente. 

(JACOMELI 2007, p. 33) 

 

Voltando a dialogar com as ideias de Silva (1999), o autor afirma que em uma 

perspectiva mais ampla, aprendem-se através do currículo oculto, atitudes e valores que 

são próprios de outras esferas sociais. Entendemos que desta forma, aprende-se a 

respeitar o que é dos outros, aceitar o modo de vida do outro como correto, pois para 

crianças de classes dominadas o seu modo de agir e seus valores são reprimido pela 

escola, o que é dele passa a não ter valor. 
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Silva (1999) no que se refere a força do currículo oculto, alega que esta força 

existe mais pelo fato de o currículo ser oculto, pois sem ser oculto não existiria nele o 

poder que tem e argumenta: 

 

O que está implícito na noção de currículo oculto é a ideia de que se conseguirmos 

desocultá-lo, ele se tornará menos eficaz, ele deixará de ter os efeitos que tem pela 

única razão de ser oculto. Supostamente, é essa consciência que vai permitir alguma 

possibilidade de mudança. Tornar-se consciente do currículo oculto significa, de 

alguma forma, desarmá-lo. (SILVA 1999, p. 80) 

 

Desta forma, o currículo oculto continua sempre bem sugestivo e por isso nos 

dias atuais, traz como proposta trabalhos voltados a realidade do aluno e aos 

conhecimentos prévios, como já dito acima, assim, pode-se continuar a pregar propostas 

de uma elite capitalista sem ao menos ser questionado, e, além disso, ser entendido 

como essencial para formação das crianças e jovens, basta uma breve leitura nos PCNs 

que se perceberá isso. Estas questões dos conhecimentos prévios e da realidade dos 

alunos são tratadas largamente nos PCNs, e como poderemos ver nos relatos dos 

professores entrevistados, alguns pautam seu trabalho a partir destas concepções, que 

são vistas como essenciais para o trabalho em sala de aula.  

 

2.5 CURRÍCULO, INTERDISCIPLINARIDADE E PROPOSTAS 

  

  Neste trabalho, será amplamente tratada a questão da interdisciplinaridade, da 

fragmentação do saber, entre outros, mas entendemos necessária a existência de um 

tópico que relacione interdisciplinaridade e currículo, até mesmo porque um trabalho 

que trata estes dois temas, relacioná-los se torna indispensável. 

  No que se refere à fragmentação do ensino – o que mais é debatido quando se 

trata de interdisciplinaridade -, Moraes (2010) afirma que nas escolas existe uma “torre 

de babel” disciplinar que, com “suas horas-aula pré-planejadas, divisões em unidades, 

disciplinas e anos letivos, com seus métodos de controle e de supervisão policialescos” 

(p 304). Para autora essas questões são nutridas por mecanismos de controle, de 

padronização e de avaliação inadequada, e com isso, nossos sistemas educacionais 

continuam seu processo de fragmentação do conhecimento, isolando assim os objetos de 
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seus contextos, “separando o inseparável, disciplinando e recortando os problemas 

emergentes.” (p. 304). 

  De fato, essa “disciplinarização” citada pela autora tem muita influência no que 

se refere à fragmentação do ensino, pois o próprio currículo, segundo o que já 

abordamos até aqui, é disciplinar, com suas divisões específicas por matérias escolares, 

e isso mesmo nas primeiras séries do ensino fundamental onde quase sempre um único 

professor trabalha diversos conteúdos. Mesmo o país tendo uma proposta curricular 

oficial (os PCNs), que de certa forma tenta resolver esta questão. Porém os documentos 

também são bastante questionados, como por exemplo, questiona Veiga-Neto (2002), 

para o autor os documentos são uma invenção que se insere na tentativa de resolução e 

recuperação pela interdisciplinaridade, da pertença unidade do mundo que foi quebrada 

na contemporaneidade. Ainda no que diz respeito aos temas transversais, que são a base 

dos PCNs, o  autor postula que: 

 

[...] costuma-se afirmar que cada tema transversal funcionaria como um aglutinador 

de saberes que hoje estariam dissociados entre si e do próprio mundo. No Brasil, os 

temas transversais têm sido apresentados como capazes de promover uma „saudável 

integração dos saberes‟ (Brasil, 1998a) e de favorecer um ensino interdisciplinar. 

(VEIGA-NETO 2002, p. 180)  

  

Mas essa questão dos PCNs é bastante controversa, até mesmo porque no estado 

de Minas Gerais, adotou-se para as séries finais no ensino fundamental e todo ensino 

médio um novo referencial, os Conteúdos Básicos Comuns (CBCs) e para as primeiras 

séries é apresentada apenas uma proposta curricular, esta proposta dá ênfase na questão 

da alfabetização em Língua Portuguesa e em Matemática, recentemente a Secretaria do 

Estado da Educação (SEE) apresentou uma versão preliminar de matrizes curriculares 

para as outras disciplinas que são trabalhadas nas primeiras séries do ensino 

fundamental (Ciências, Educação Física, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, 

Arte), e posteriormente lançou as matrizes curriculares definitivas. Estes documentos 

serão analisados posteriormente. 

  A questão de um currículo disciplinado é algo muito debatido, Veiga-Neto 

(2002), por exemplo, afirma que o currículo sempre funcionou tentando subjetivar-nos 

como sujeitos centrados, nos quais sempre haveria um local específico em um mundo 

disciplinar e homogeneamente quadriculado e hierarquizado. Novamente, podemos 
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perceber que esta homogeneização disciplinar tem muito a ver com a questão do modelo 

capitalista, do ato de preparar a pessoa para desempenhar tal função específica na 

sociedade. Podemos também aqui citar Silva (1999), o autor demonstra em seus estudos 

que após a ascensão neoliberal e até os dias atuais, mais do que qualquer pressuposto 

que possamos imaginar que seja inerente ao currículo, mais do que tudo, ele é 

assumidamente capitalista.  Ou seja, na atualidade, não existe mais motivos para que se 

esconda, o currículo prepara indivíduos para atuação no mercado de trabalho e a 

homogeneização é parte fundamental deste processo. 

  Pressupondo, portanto, um currículo extremamente capitalista, voltado 

simplesmente para formar mãos de obra para o trabalho, de inculcar valores 

pertencentes às classes dominantes na intenção de manutenção do status quo, imaginar 

um diálogo entre saberes, um trabalho em conjunto entre profissionais, entre outros 

fatores inerentes a interdisciplinaridade parece até ir à contramão, porém como 

poderemos ver mais adiante, propostas oficiais já tentam se organizar de uma forma 

interdisciplinar, ou pelo menos existe uma abertura maior ao diálogo e a troca de 

saberes. Desta forma podemos já notar que a interdisciplinaridade passa a ter um lugar 

dentro dos currículos, isso pode ir de um simples debate sobre ela ou até mesmo propor 

a prática, como no caso das Orientações para a organização do ciclo inicial de 

alfabetização de Minas Gerais que indicam caminhos para o trabalho interdisciplinar. 

  Em contrapartida a concepção de currículo disciplinarizado, Moraes (2010) 

postula no sentido de práticas educativas curriculares que possam favorecer o 

surgimento da interdisciplinaridade, práticas onde o diálogo possa viabilizar o trabalho a 

partir de um projeto comum que ajude na superação das fronteiras entre as disciplinas. 

Continua a autora dizendo que se permanecermos construindo o conhecimento a partir 

de uma única disciplina, um único e mesmo nível de realidade ou uma única forma de 

ver as coisas, estaremos assim aprisionados em uma única perspectiva, sem outra forma 

de aprender a explorar outras relações e possibilidades, dessa forma estaremos 

fracionando não somente o conhecimento, mas também fragmentando a realidade, o ser 

humano, o mundo e a vida.  Como consequência disso, aponta a autora que “os níveis 

de percepção de consciência dos sujeitos envolvidos também serão afetados e com 

certeza, se apresentarão muito mais limitados” (MORAES 2010, p. 306). 

  De fato, é interessante que se observe novas formas de se trabalhar o 

conhecimento, assim o professor terá mais possibilidades de desenvolver melhor seu 

trabalho, pois supomos que se existirá uma observação no que diz respeito a essas novas 
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formas de trabalho em sala de aula, consequentemente existirá também um 

questionamento sobre determinadas práticas, e assim aumenta as chances de o professor 

tornar sua prática mais consciente e reflexiva. Obviamente, não estamos aqui somente a 

postular em prol da interdisciplinaridade, o professor pode realizar um trabalho 

coerente, reflexivo etc., sem a utilização da interdisciplinaridade, de forma alguma a 

colocamos e como a única forma de trabalho, ou então a única que pode resolver todos 

os problemas educacionais existentes, apenas tentamos mostrar os pressupostos 

interdisciplinares e analisá-los e confrontá-los com a questão curricular. 

O trabalho disciplinar, ou como conceitua Laroca (2001), uma gestão disciplinar 

do conhecimento, reflete obviamente nos currículos escolares, no trabalho pedagógico e 

até na gestão das escolas. Mas segundo a autora esta postura vem sendo questionada 

diante da “necessidade de re-situar o saber que se encontra mutilado e disperso” (2001, 

p. 130). Neste sentido, Pereira et al. (2012) postulam que se perde a visão do global da 

própria escola, o que pode refletir inclusive nos resultados escolares por se cumprir 

tarefas setorizadas e estanques, sem que se faça uma análise conjunta de suas propostas 

e ações, pois esse modelo de gestão da escola sinaliza a perda da função social da 

educação e suas implicações com o contexto social mais amplo. Desta forma, 

compreendemos que em muitos casos a própria estrutura da escola pode vir a dificultar 

que um professor tenha uma atitude interdisciplinar, já que isso pode criar algumas 

barreiras, mas não impedirá que o professor utilize abordagens interdisciplinares ou 

qualquer outra abordagem que desejar. Uma forma de se pensar a interdisciplinaridade 

seria, como diz Rippel (2010), um projeto de currículo integrado, que teria como 

pressuposto criar hábitos intelectuais. Isso os obrigaria a levar tanto em consideração 

intervenções humanas quanto em considerar uma ampliação nas perspectivas. Para a 

autora, a integração curricular “favorece a visibilidade dos valores, ideologias e 

interesses presentes em todas as questões sociais e culturais e favorece a coletividade 

nas instituições escolares” (2010, p. 98). 

  Mas pensar em uma integração curricular pode soar até como algo utópico 

dentro da educação, pois, como aponta Moraes (2010), a maioria dos currículos ainda é 

um artefato educacional dos mais autoritários possíveis, excludentes e prepotentes nas 

mãos de educadores positivistas e políticos oportunistas, sem nenhum compromisso 

com a realidade social e com o trabalho que desenvolvem.  Essas posturas são contrárias 

ao que se pede na atual realidade como postula a autora, pois hoje na educação o que se 

requer dos sujeitos é que eles sejam “ativos, conscientes, críticos, criativos, amorosos, 



39 

 

generosos, responsáveis, comprometidos socialmente e, cada vez, mais reflexivos e 

atuantes no cenário educacional” (MORAES 2010, p. 292). Mesmo diante de muitas 

impossibilidades a autora fala em uma flexibilidade dos currículos, que deveriam ser 

planejados e abertos às emergências, bifurcações e às mudanças que ocorrem nos 

ambientes de aprendizagem, pois a não linearidade e o indeterminismo podem exigir 

uma mudança de rota, fazendo, assim, com que uma ação não planejada inicialmente, e 

até insignificante, possa transformar-se em algo importante e significativo em outro 

momento do processo. 

  O atual currículo da escola fundamental, segundo Paro (2011), permanece com 

a mesma configuração de muitas décadas atrás, mantendo uma forma verbalista que 

restringe seu conteúdo às disciplinas tradicionais, adstritas a conhecimentos e 

informações. Nesse sentido, prossegue, argumentando que a sociedade mudou, pois 

novos direitos políticos, civis e sociais foram alcançados ou entraram na pauta de 

reivindicações, porém a concepção de currículo e daquilo que é necessário para a 

formação humano-histórica dos cidadãos continuam as mesmas. Compreendemos que 

este é um fator de extrema relevância quando se fala em currículo, principalmente, no 

que se refere às disciplinas tradicionais. As disciplinas, em muitos casos permanecem 

fechadas para diálogos com outras, o que impossibilita uma organização maleável do 

trabalho escolar, quando se fala em fechamento para diálogo, se fala em professores 

enclausurados em suas barreiras disciplinares.  

Paro (2011) argumenta que o currículo é um dos aspectos que mais mostra como 

a escola tradicional privilegia uma dimensão conteudista em seu ensino, na qual vê 

como uma mera transmissora de conhecimentos a instituição escolar. Postula no sentido 

de que o cuidado da formação do jovem para que ele não se torne quando adulto um 

simples repetidor de conteúdos é uma preocupação que sempre esteve presente se 

olharmos na história da educação. O autor diz que este cuidado estava presente até 

mesmo na educação dos jesuítas, que mesmo não contando com os avanços atuais da 

Pedagogia, já enfatizavam da formação pela escola de indivíduos que não fossem meros 

acúmulos de conhecimento, mas que sim soubessem refletir e apreciar a cultura. Muito 

disso se perdeu nos tempos atuais com a concepção tecnicista de ensino nessa 

concepção, segundo Libâneo (2010), o professor é apenas um elo entre a verdade 

científica e o aluno, a ele cabe empregar o sistema educacional previsto. O aluno é um 

simples indivíduo responsivo, que não participa da elaboração do programa 

educacional. Nesta concepção, ambos são apenas espectadores frente à verdade 
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objetiva, a comunicação entre ambos é apenas em sentido técnico, que visa somente 

garantir a transmissão de conhecimentos. Nesse ambiente, debates e questionamentos 

são desnecessários, tal como as relações afetivas dos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem. Ou seja, uma educação que não é voltada de forma alguma para o 

ser humano, um tipo de educação simplesmente robotizada, na qual o ser humano não 

tem valor algum, o que passa a ter valor é simplesmente uma suposta transmissão de 

conhecimento feita de uma forma, digamos abstrata, que não tem relação alguma com o 

aluno e não faz sentido em nada para ele. Nas palavras de Paro (2011, p.493) “nossos 

currículos parecem constituir um enorme rol de conhecimentos a serem armazenados 

nas cabeças dos estudantes”. 

  Complementando o que foi argumentado acima, Paro (2011, p. 488) também 

fala em uma relação entre conteúdos tradicionais e novos. Para o autor existe uma 

relevância em se pensar uma reformulação numa perspectiva mais ampla que possa 

contemplar a formação integral do educando, pois não se pode contestar a importância 

dos conteúdos de disciplinas tradicionais como Matemática, Geografia e História, por 

exemplo, disciplinas essas que são imprescindíveis para a formação humana e de 

maneira alguma podem ser minimizadas. Porém, conteúdos como Dança, Artes 

Plásticas e outras manifestações da cultura são consideradas igualmente necessárias para 

o usufruto de uma vida plena de realização social. Para o autor: 

 

Essas matérias que envolvem o uso do corpo, a criatividade, o manuseio de objetos 

concretos, opiniões individuais, posturas diante de valores, enfim, matérias que 

levam os educandos a se comportarem mais explicitamente como sujeitos, são 

importantes não apenas por seu valor intrínseco de componentes da cultura que 

precisam ser apropriados, mas também porque elas tendem a tornar mais 

interessantes as demais matérias, especialmente quando com estas se inter-

relacionam, tornando o aprendizado mais prazeroso e levando os estudantes a 

assumirem o estudo de todos os conteúdos como algo que enriquece suas vidas e faz 

parte constitutiva de seu cotidiano. Por isso, ao se propor a oferecer tão pouco 

(conhecimentos e informações), a escola tradicional nem esse pouco consegue 

transmitir. É que as informações e os conhecimentos usualmente só ganham 

interesse por parte do educando se estiverem no contexto de toda a cultura. Não se 

pode esquecer que os valores (querer aprender, por exemplo) são componentes 

culturais. (PARO 2011, p. 488) 

  



41 

 

Acreditamos ser importante um currículo que dê respaldo para uma prática 

interdisciplinar, até mesmo com base em vários autores citados acima. Hoje temos, por 

exemplo, os PCNs que apresentam uma proposta baseada na transversalidade, o que se 

aproxima, em termos, da interdisciplinaridade. Contudo, os PCNs elegem apenas alguns 

temas para o trabalho transversal em detrimento de outros, excluindo assim uma 

abordagem mais aberta e interativa de outros temas que tem a mesma importância dos 

que o documento coloca como transversais. Entendemos que poderia haver uma 

abertura maior para o que vem a ser um tema transversal, pois acaba ficando 

institucionalizado o que é um tema transversal, consequentemente, institucionaliza 

também o que não é. Em contrapartida, não podemos negar a importância da existência 

de tais documentos, pois pelo fato de se abordar a interdisciplinaridade, abrir espaço 

para discussão, podemos ver isso como algo de importância para o debate sobre 

interdisciplinaridade, pois as propostas curriculares do estado de Minas Gerais e do 

Brasil já indicam a possibilidade de um trabalho interdisciplinar. 
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3 DOCUMENTOS OFICIAIS E CURRÍCULO 

  

Neste capítulo abordaremos os documentos oficiais que tratam de bases 

curriculares para o ensino fundamental, de início trataremos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), eles são referenciais nacionais para o trabalho dos professores desde 

o ensino fundamental até o ensino médio, os documentos foram criados pelo governo 

federal, cuja elaboração teve início no ano de 1995 e término no ano de 1997, desde 

então não foi feita nenhuma atualização nos documentos. Os PCNs servem como base 

para criação de outras bases curriculares como as estaduais que também analisaremos 

aqui. As propostas curriculares estaduais que analisaremos são a Proposta Curricular 

Fundamental Ciclos que está dividida em “Orientações para a organização do ciclo 

inicial de alfabetização” “Diretrizes Curriculares de Matemática” e “Matriz Curricular 

Ciclo da Alfabetização e Complementar” das disciplinas de Arte, Ciências, Educação 

Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática. 

 

3.1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCNS) E 

TRANSVERSALIDADE 

 

  Até aqui, já fizemos várias referências aos PCNs, a partir de agora faremos 

uma análise dos documentos, dando ênfase a proposta de transversalidade que é 

apontada pelos PCNs. 

Ao se analisar documentos oficiais que tratam das primeiras séries do ensino 

fundamental, encontramos os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais). Eles são 

divididos em quatorze volumes: volume 1, Introdução aos PCNs; volume dois, Língua 

Portuguesa; volume 3, Matemática; volume 4, Ciências Naturais; volume 5.1, História e 

Geografia; volume 5.2, História e Geografia; volume 6, Arte; volume 7, Educação 

Física; volume 8.1, Temas Transversais, apresentação; volume 2, Temas transversais, 

ética; volume 9.1, Meio Ambiente; volume 9.2, Saúde; volume 10.1, Pluralidade 

Cultural; Volume 10.2, Orientação Sexual. 

Em todos os volumes fala-se em uma proposta de trabalho com temas 

transversais. Para o trabalho no ensino fundamental é proposto como temas transversais 

os conteúdos de Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação 

Sexual. Segundo o documento a inclusão de temas transversais nos PCNs incorpora 
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uma tendência de compor um conjunto articulado de novos temas, buscando, assim, um 

tratamento didático que contemple complexidade e dinâmica, dando para esses temas a 

mesma importância do que as áreas tradicionais. 

Fato interessante nos PCNs é que em todo o documento não se faz uma 

definição clara do que vem a ser temas transversais, fala-se dos benefícios do trabalho 

feito de uma forma transversal, afirma-se o compromisso com a construção da cidadania 

com uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos 

direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, que o objetivo dos temas 

transversais não é o de criar novas disciplinas e sim incorporar as já existentes. Para 

palavra transversal (HOUAISS e VILLAR, 2001) é encontrado em dicionários 

definições como: “Cujo sentido é oblíquo a determinado referente; que cruza, atravessa, 

passa por determinado referente, não necessariamente oblíquo ou que atravessa 

perpendicularmente a superfície ou eixo de simetria ou de crescimento de um órgão” (p, 

2754) 

Nos documentos também se faz uma comparação com a interdisciplinaridade, é 

feita uma argumentação no sentido de que ambas são fundamentadas na crítica de uma 

concepção de conhecimento que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis, 

sujeitos por sua vez a um ato de conhecer isento e distanciado. Conceitua que a 

diferença entre ambas está no fato de a interdisciplinaridade referir-se a uma abordagem 

epistemológica dos objetos de conhecimento, no passo que a transversalidade diz 

respeito principalmente à dimensão didática. Nos PCNs ainda é falado que na prática 

pedagógica, ambas se alimentam mutuamente, pelo fato de que o tratamento que os 

temas transversais dão ao conhecimento expõe inter-relações entre objetos de 

conhecimento, o que impossibilita um trabalho pautado em uma postura disciplinar. A 

interdisciplinaridade é vista como uma relação entre disciplinas, mas esta relação não é 

especificada. No que diz respeito à transversalidade o documento afirma:  

 

A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática 

educativa, uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados 

(aprender sobre a realidade) e as questões da vida real e de sua transformação 

(aprender na realidade e da realidade). E a uma forma de sistematizar esse trabalho e 

incluí-lo explícita e estruturalmente na organização curricular, garantindo sua 

continuidade e aprofundamento ao longo da escolaridade. (BRASIL, 1997a, p.31) 
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  Santos e Infante-Malaquias (2008) no que se refere ao tratamento que é dado a 

interdisciplinaridade nos PCNs, dizem que ela aparece como um princípio ou eixo 

articulador, porém, não é explícita a compreensão que o professor deve desenvolver 

sobre esta abordagem. As autoras verificam que mesmo não existindo uma explicitação 

do significado da interdisciplinaridade no documento, ela é reconhecida como “uma 

abordagem didática imprescindível nos PCNs” (p. 561). Completam as autoras 

argumentando que pelo fato de o constructo interdisciplinaridade ser polissêmico, as 

propostas curriculares devem explicitar suas ideias sobre o tema, sobre as quais o 

professor deve se sustentar e que no documento nem ao menos são oferecidas 

referências para que os professores possam se debruçar para compreender o que esta 

sendo sugerido a ele. De fato, nos PCNs estas questões deixam muito a desejar, 

primeiramente, como já foi dito acima, de não ter uma definição clara do que venha a 

ser a interdisciplinaridade, e também do que seja transversalidade, parece que pela visão 

dos documentos estes conceitos são tão claros aos professores que nem ao menos 

precisa de uma definição. 

  Analisando os PCNs, percebemos que existe um lugar para 

interdisciplinaridade neles, se fala em trabalho interdisciplinar assim como na 

transversalidade que é o que os documentos dão mais ênfase. Porém consideramos 

ainda meio confuso o tratamento que é dado a ambos, isso podemos comprovar com as 

afirmações feitas acima, nas quais podemos colocar aqui a falta de definição clara para 

ambos os termos e também a diferenciação entre ambos. A questão de uma definição 

sobre termos, principalmente de interdisciplinaridade, é algo muito discutido na 

literatura, inclusive a questão de uma única definição ao termo é bem questionada, 

como podemos ver nos estudos de Peleias et al. (2011) e Fazenda (1996), mas 

compreendemos que um documento que vá servir de base para o trabalho dos 

professores se faz necessário uma clara definição destes termos, obviamente também 

deve ser clara a ideia de que tais termos não se definem com apenas uma visão, porém é 

importante que haja alguma para poder facilitar a leitura e a compreensão do texto. 

Bomfim et al. (2013, p 29) fazem uma crítica ao Ministério da Educação, que 

como temas transversais elegeu Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e 

Orientação Sexual, pois “foi proposto que os professores das diferentes disciplinas 

assumissem de forma transdisciplinar tais temáticas”. É questionado por que essas 

temáticas e não outras, argumentam os autores que pode ser pelo fato de elas serem de 

abordagem mais ampla e por isso consideradas inter ou transdiciplinares. Os autores 
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questionam até a validade desses temas, fazem argumentações no sentido de que se eles 

continuam válidos até os dias atuais e se outros temas como Segurança e Violência, 

Política e Desigualdade Social não poderiam ser incorporadas como novos temas 

transversais. Prosseguem os autores dizendo que os temas transversais podem se tocar 

constantemente, além de estarem relacionados com vários outros temas, pois são 

inúmeras as fronteiras e as interfaces. É afirmado que o que justifica um tema 

transversal é o seu contexto social, cultural e histórico, até mesmo porque ele será mais 

adequado quando prezado por boa parte da sociedade e justificado por um contexto, 

mesmo que não haja relação com diferentes disciplinas. 

Neste sentido, entendemos que a ideia de colocar Ética, Meio Ambiente, 

Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual, como temas transversais não pode ser 

desconsiderada. Porém outras poderiam perfeitamente ser colocadas como temas 

transversais, pois da maneira que é colocado pelos PCNs, parece algo impositivo, que 

somente estes temas são transversais e qualquer outro que se possa pensar não seria, até 

mesmo pelo fato da suposta ideia impregnada nos documentos de que estes cinco temas 

englobam tudo e que se esgota ai a noção de temas transversais. 

 

3.2 – DOCUMENTOS OFICIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS: 

ORIENTAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO CICLO INICIAL DE 

ALFABETIZAÇÃO, DIRETRIZES CURRICULARES DE MATEMÁTICA E 

MATRIZES CURRICULARES CICLO DA ALFABETIZAÇÃO E 

COMPLEMENTAR 

 

Foi implantado pela rede de ensino do estado de Minas Gerais através do 

Decreto 45.506 de 06/08/2003 o Ensino Fundamental de nove anos, que é dividido em 

Fundamental Ciclos e Fundamental 6º ao 9º ano. O Fundamental Ciclos – que 

corresponde do 1º ao 5º ano - que é o foco deste estudo está dividido em dois grandes 

ciclos de aprendizagem, ambos juntos formam o ciclo de alfabetização.  O primeiro 

ciclo (ciclo inicial), de alfabetização, tem duração de três anos e é voltado para crianças 

de seis a oito anos. Já o segundo ciclo (complementar de alfabetização), atende crianças 

de nove e dez anos de idade. 

  Com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, de acordo com a 

implementação da Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, que alterou os artigos 29, 

30, 32 e 87 da LDB/96, ampliou, assim, para nove anos a duração do Ensino 
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Fundamental, estabeleceu-se que até o ano de 2010 para que os municípios, os estados e 

o Distrito Federal programem a implementação da nova política obrigatória, na suas 

instituições de ensino (BERTINI et al. 2008). 

Em função disso, a ênfase na rede estadual de Minas Gerais passou a ser dada 

para alfabetização e o letramento. Segundo a Secretaria do Estado da Educação de 

Minas Gerais (SEEMG), este procedimento constitui-se em poderosa ferramenta para 

elevação da qualidade do ensino público e ainda aponta que isso significa uma 

universalização da pré-escola no âmbito do ensino fundamental. A SEEMG afirma que 

a escola com mais tempo para ensinar e aprender terá mais condições de planejar seu 

trabalho e possibilitar experiências pedagógicas e culturais para todas as crianças de 

forma que garanta uma aprendizagem significativa. (MINAS GERAIS, 2003a). 

Neste sentido, foi lançado pelo governo do estado de Minas Gerais a Proposta 

Curricular Fundamental Ciclos. Foram criados seis cadernos referentes ao ciclo inicial 

de alfabetização (Orientações para a organização do ciclo inicial de alfabetização) e um 

referente a matemática. Também foi criado um caderno para cada disciplina (Ciências, 

Educação Física, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Arte) estes, porém são 

apresentados de forma separada no site oficial da SEEMG, e são chamados de matrizes 

curriculares ciclo da alfabetização e complementar, portanto serão aqui também tratados 

separadamente. Em seguida faremos uma análise dos cadernos, dando início pelos sete 

referentes a Língua Portuguesa e Matemática. 

 

3.2.1 Orientações para a organização do ciclo inicial de alfabetização: Língua 

Portuguesa e Matemática 

 

Analisaremos aqui os seis cadernos referentes a disciplina Língua Portuguesa e o 

caderno de matemática. O primeiro caderno do ciclo inicial de alfabetização é 

basicamente uma apresentação dos documentos, ele responde a questões: Como 

trabalhar com esse novo sistema? Que atividades propor para os diferentes Ciclos? Que 

habilidades ou capacidades deve-se buscar desenvolver em cada um desses momentos 

da Educação Fundamental? Como trabalhar com as crianças de seis anos que passarão a 

ingressar no primeiro ano do Ciclo Inicial de alfabetização? O caderno ainda afirma:  

 

Este Caderno apresenta e problematiza os fatores que justificam a reorganização do 

Ensino Fundamental no Estado e a ênfase que nesse processo se dá à alfabetização. 
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No Caderno, você examinará e discutirá respostas às questões sobre o porquê e o 

para que da proposta de ciclos de alfabetização. (MINAS GERAIS, 2003a, p. 8) 

 

  No mais, o caderno fala sobre como a proposta foi formulada, apresenta a 

trajetória até se chegar ao atual documento e apresenta várias informações sobre 

analfabetismo na escola e no Brasil apresenta dados de censos realizados no país 

referentes a analfabetismo e no final faz uma discussão sobre a questão dos ciclos de 

alfabetização. 

  O segundo caderno tem como foco uma proposta para definição de capacidades 

linguísticas a serem desenvolvidas pelos alunos. O núcleo desta proposta está voltado 

para a apropriação, pelo aluno, do sistema alfabético e de capacidades necessárias não 

só à leitura e produção de textos escritos, mas também à compreensão e produção de 

textos orais, em várias situações. No mais o texto trata das propostas, eixos de 

propostas, objetivos, concepções, conhecimentos e capacidades, cultura escrita, tudo 

mais relacionado com o que ensinar. 

  No terceiro caderno, que é o que mais pode ser relacionado a este estudo, é 

falado em um conjunto de procedimentos que poderão contribuir para a organização das 

práticas pedagógicas em torno da alfabetização e do letramento dos alunos desse Ciclo. 

Destaca, entre outros: 

 Os procedimentos relacionados ao planejamento de atividades pedagógicas 

para o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula; 

 As decisões relativas aos métodos de alfabetização que serão privilegiados no 

Ciclo; 

 Os critérios de escolha de livros e materiais didáticos que serão utilizados pelos 

professores-alfabetizadores. (MINAS GERAIS, 2003c, p. 7) 

 

O caderno guia mais os pressupostos para o trabalho do professor, aborda temas 

como se o profissional que atua no Ciclo Inicial de Alfabetização devesse possuir 

competência e sensibilidade para o trabalho com alunos na faixa etária de seis a oito 

anos  e se o professor alfabetizador evidencia abertura para o trabalho em contextos de 

diversidade e de diferenças. 

No texto é tratada a questão do planejamento e controle, é afirmado que o 

planejamento do trabalho em sala de aula é uma dimensão fundamental do trabalho 

pedagógico, pois ele permite aos professores e também à escola controlar os resultados 

do trabalho realizado e também controlar a consecução e as finalidades do mesmo. O 



48 

 

planejamento é apontado como o principal instrumento que as escolas e os professores 

podem assegurar o controle de seus trabalhos. 

Compreendemos que soa um pouco estranho esta afirmação do documento no 

que se refere a controlar resultados, pois dessa forma não é expresso o sentido claro do 

que se entende por “controlar”, podendo causar, assim, interpretações diferentes. E em 

seguida, é afirmado que o planejamento funciona como uma forma de controle também, 

outra vez pode gerar várias interpretações. O fato de o documento não especificar esta 

questão é algo de muita importância, pois este referencial é passado a todos os 

professores da rede pública do estado e não é colocado, por exemplo, quem tem poder 

nesse controle? O professor? A escola? Por que deste controle? Etc. 

O caderno ainda afirma que o planejamento não é uma mera formalidade e que 

ele não pode ser delegado a um método de ensino ou a um livro didático, por melhores 

que sejam, e que tampouco ainda pode ser delegado a outro profissional e afirma que: 

“um professor que não planeja, deixa de ser um professor” (Minas Gerais, 2003c p 15). 

São apontados ainda pressupostos para o planejamento, afirma-se que o processo 

de planejamento deve-se estruturar em torno de cinco grandes conjuntos de 

procedimentos a serem estabelecidos de acordo com o que se deseja definir, organizar e 

planejar, são eles: 

 

 Criando condições para o planejamento; 

 Estabelecendo e compartilhando as finalidades ou metas a serem alcançadas; 

 Definindo os meios para alcançar essas metas ou finalidades; 

 Escolhendo instrumentos de registro das atividades; 

 Avaliando o que se planejou e o que se realizou. (MINAS GERAIS 2003c, p 17) 

 

O texto praticamente todo fala em planejamento de aulas e atividades. São 

propostas diversas atividades, tipos de materiais para uso em sala de aula, como 

organizar os materiais, sobre a rotina em sala de aula. Propõe atividades que dão ora 

ênfase na leitura, ora na escrita, e em seguida fala-se em ambas. Posteriormente 

relaciona-se com Artes e Educação Física o processo de alfabetização. Aborda-se 

também a questão da escolha de métodos de alfabetização. 

  Apenas neste momento citado acima é que se fala em um relacionamento com 

outras disciplinas, mas mesmo assim é tratada de uma forma superficial, não dando 
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ênfase no sentido de como se fazer esta relação, por exemplo. Portanto, não se aponta 

como as disciplinas devem relacionar-se, apenas que devem relacionar-se. 

Num momento final trata-se da escolha de livros pedagógicos para o trabalho em 

alfabetização. O próprio documento aponta críticas feitas pelos professores quando 

recebem os livros: 

 

 Os livros recebidos não correspondem às escolhas originalmente feitas, por 

várias razões: processo acelerado de escolha; desconhecimento do Guia, das 

resenhas ou das próprias obras; centralização de decisões em poucas pessoas 

das equipes pedagógicas e rotatividade de professores na instituição; 

 As obras não atendem às opções metodológicas dos professores, exigindo 

substituição, elaboração integral ou complementar de materiais mais coerentes 

com sua formação e sua proposta didática para a alfabetização; Os conteúdos 

dos livros disponibilizados não correspondem à realidade cultural dos alunos, 

ao perfil da turma, ou aos níveis diferenciados do Ciclo. (MINAS GERAIS, 

2003c, p. 45) 

 

Encontramos aqui um grande problema, essa questão do livro didático, não ser o 

que os professores pediram anteriormente, ou até mesmo não ter sido ele quem pediu, 

pelo fato da alta troca de professores existente nas escolas, pode ser bastante prejudicial, 

pois invariavelmente neste caso, o professor trabalhará com um material que em 

determinados casos ele nem conhece, ou então algo que já foi desprezado per ele em 

outra situação.  

O documento ainda aponta critérios para escolha de livros, fala de outros 

problemas que são encontrados por professores e gestores na hora da escolha dos livros, 

apresenta ainda um quadro com sete questões para nortearem a escolha do livro por 

parte dos professores, onde eles podem responder se os livros apresentam sintonia com 

o projeto político pedagógico da escola, se a obra analisada apresenta um manual 

destinado ao professor com contribuições objetivas para sua atuação e concepções de 

ensino, aprendizagem e linguagem estão claramente consideradas no livro didático, 

entre outros. 

Outra crítica que fazemos é em cima da questão de livros, é que no momento da 

escolha, eles pertencerem a um catálogo fechado, onde já foram preestabelecidos quais 

livros o professor poderá utilizar, bastando apenas que ele escolha um dentro dos já 

escolhidos por outrem. É uma questão bastante complicada, pois os professores têm o 
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direito de escolher os livros que vão utilizar, porém esta escolha é feita a partir de uma 

pré-seleção de livros que é feita pelo Estado, portanto, a escolha do professor 

invariavelmente será feita dentro de livros que o próprio Estado já escolheu para que o 

professor pudesse utilizar na sala de aula. 

  O quarto caderno apresenta argumentações no sentido de como diagnosticar o 

conhecimento dos alunos, como avaliá-los, como avaliar também a escola. Questiona-se 

também sobre que respostas devem ser dadas aos problemas de ensino e aprendizagem 

que forem detectadas pelo diagnóstico e apresenta instrumentos para ajudar a responder 

essas perguntas. Já o quinto caderno, trata exclusivamente sobre avaliação diagnóstica. 

O sexto caderno ainda trata sobre avaliação e usa como proposta de trabalho a 

interdisciplinaridade, onde se fala em uma abordagem integradora de áreas do 

conhecimento e das capacidades serem desenvolvidas, onde é utilizado um tema central 

para que os alunos possam trabalhar diferentes áreas do conhecimento, neste caso, o 

tema central é relacionado com as disciplinas de Português, História, Matemática, Artes, 

Geografia e Ciências. É afirmado que a organização do processo de ensino-

aprendizagem por meio de projetos temáticos supõe uma forma diferenciada de 

produção, apropriação e socialização de conhecimentos, onde os limites entre áreas 

curriculares se tornam menos relevantes. Segundo o caderno, passa-se então, “ater mais 

destaque o objeto ou o objetivo comum, traduzido em um tema ou problema, que 

exigirá um encaminhamento colaborativo e globalizante e não individual ou 

fragmentado” (Minas Gerais, 2003f, p 49). Ainda afirma: 

 

Desse modo, a professora poderá partir do princípio de que, ao eleger um 

determinado tema de trabalho, deverá abordá-lo por meio da utilização de textos ou 

produções originadas em diferentes campos do conhecimento e exploradas pelas 

diversas áreas curriculares. Assim, um dos desafios enfrentados por ela no 

planejamento e na execução do trabalho será o de garantir a identificação e a 

reprodução de textos sobre a temática escolhida, adequados ao tipo e aos objetivos 

do trabalho que se pretenda desenvolver com os alunos. Para responder a esse 

desafio, além de contar com a colaboração de seus colegas de trabalho, com o 

„banco de textos‟ ou com a biblioteca escolar, a professora poderá lançar mão de 

pesquisas na Internet como fonte de informações – um recurso que gradualmente 

passa a ser utilizado, de forma positiva, em inúmeras práticas escolares (os 

professores poderão organizar listas ou „bancos de sites‟, a exemplo do que se 

propôs anteriormente para os textos impressos). (MINAS GERAIS, 2003f, p. 49) 
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Este caderno dá uma ênfase ao trabalho com projetos e afirma que o trabalho 

desta forma permite a integração de várias áreas do conhecimento e as estratégias 

envolvidas podem contribuir para o desenvolvimento de capacidades cognitivas, 

linguísticas e comunicativas dos alunos, coloca como exemplos as de planejar ações, 

levantar hipóteses, efetuar análises e sínteses etc. 

  Neste último documento, é dada muita importância a Pedagogia de projetos, o 

que de certa forma tem muito a ver com interdisciplinaridade. Santos (2010) entende 

Pedagogia de Projetos como uma visão de ressignificação do espaço escolar, aberto à 

realidade presente e as múltiplas dimensões. Neste sentido, a utilização de projetos pode 

ser considerada como uma maneira fácil de interação entre áreas do conhecimento, dar 

um sentido novo a prática do professor, ou como apontou Santos (2010) acima, 

ressignificação no espaço escolar. O Autor ainda afirma que com a utilização de 

projetos, o processo de ensino e aprendizagem deixará de ser um simples ato de 

memorização e o ensinar não significará somente repassar os conteúdos prontos. 

Projetos apresentam também uma postura em que todo o conhecimento é construído em 

estreitas relações com os contextos presentes na escola. Onde os aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais estão inclusos nesse processo. 

  Neste mesmo sentido Silva e Tavares (2010, p. 240) afirmam: 

 

A pedagogia de projetos propõe então mudanças na postura pedagógica, além de 

oportunizar ao aluno um jeito novo de aprender, direcionando o 

ensino/aprendizagem na interação e no envolvimento dos alunos com as 

experiências educativas que se integram na construção do conhecimento com as 

práticas vividas, no momento da construção e resolução de uma determinada 

situação/problema, o que possibilita transformar o espaço escolar em espaço vivo, 

colaborando para mudanças significativas no ensino e para a formação dos alunos 

como seres autônomos, conscientes, reflexivos, participativos e felizes.  

  

As autoras ainda argumentam no sentido de que o trabalho por meio de projetos 

propõe que os saberes escolares estejam integrados com saberes sociais, sendo assim, o 

aluno ao estudar se sentirá aprendendo algo que tenha sentido e significado em sua vida, 

pois para as autoras desta forma se desenvolve uma postura indispensável para a 

resolução de problemas sociais fazendo com que o aluno se sinta um sujeito cultural. E 

com isso: 
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O educador passa de transmissor para facilitador do conhecimento, para que esse 

possa ser reconstruído e reinventado, objetivando a consciência e autonomia 

cognitiva e moral, pois assim o aluno tornar-se critico ante a realidade, buscando 

novos conhecimentos e formas de auxilio para construir um novo saber. (SILVA e 

TAVARES (2010 p. 241) 

  

Analisando por este lado, a questão de projetos apontada pelos documentos e 

referendada pelos autores surge como uma opção ao trabalho dos professores em sala de 

aula, não que esta seja uma visão nova de se trabalhar, porém agora a diferença 

principal é a de que o próprio Estado apoia este tipo de iniciativa. A pedagogia de 

projetos é uma das formas de se trabalhar interdisciplinarmente, através de projetos 

pode-se realizar um diálogo entre disciplinas e profissionais, trabalha-se com um 

planejamento predeterminado, obviamente que este pode ser mudado durante o 

percurso, este tipo de abordagem ganha uma importância muito grande no sentido de 

fazer com que os profissionais troquem conhecimentos e saberes. 

No que diz respeito ao caderno de matemática, no site oficial do governo de 

Minas Gerais, chamado “Centro de referência virtual do professor” é apresentado um 

único caderno referente a disciplina.  Neste caderno dedica-se um espaço muito grande 

para falar como o documento foi feito, sobre os especialistas, coordenadores etc. Diz 

que o trabalho foi dividido em três etapas para a construção do documento na qual 

privilegiou em um primeiro momento a participação de especialistas em matemática, 

uma segunda etapa foi a de discutir as situações vivenciadas por eles na etapa anterior 

com grupos de professores. Já no terceiro momento foi o de efetiva elaboração do 

documento. 

O documento afirma que o material é o resultado de um trabalho, que foi 

viabilizado pela interação dos grupos que dele participaram e com base na experiência e 

no saber acumulado dos professores, que enfrentam no dia a dia escolar os desafios de 

ensinar matemática. Encontramos a afirmação de que há um privilégio dado ao papel do 

professor, pois ele é entendido como sujeito da ação educativa e defende-se também a 

participação do aluno como sujeito de sua aprendizagem. Neste ponto concordamos 

com este documento, pois assumidamente aqui, temos o professor e os alunos sendo 

vistos como os atores mais importantes do processo ensino aprendizagem. 

No que se refere a currículo é falado que o ato de incorporar a cultura, a vida dos 

alunos nas práticas pedagógicas vem sendo analisado em diversas teorizações como 

uma das possibilidades para construir um currículo que busca a inclusão social. E que 
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um currículo que valorize as vivências dos alunos e coloque em cena a cultura local de 

cada grupo social pode ser uma possibilidade de se questionar o que é considerado 

válido como conhecimento e para quem este conhecimento é válido. Fala ainda que uma 

educação que busca contribuir para a construção de uma sociedade que seja mais 

humana, mais solidária, tem a possibilidade de incorporar os saberes locais e questionar 

a universalidade dos conhecimentos escolares.  

Esta questão das vivências dos alunos, de incorporar saberes locais etc., é a 

mesma que podemos observar nos PCNs, e de fato esta parece ser uma visão que se 

encontra na maioria dos documentos oficiais, pois se analisarmos outros PCNs voltados 

para séries finais do ensino fundamental e ensino médio e os documentos oficiais do 

estado de Minas Gerais para as séries finais do ensino fundamental e médio os 

Conteúdos Básicos Comuns (CBCs), esta questão também é abordada com bastante 

ênfase. 

 

3.2.2 Matrizes curriculares ciclo de alfabetização complementar 1º ao 5º ano 

  

As matrizes curriculares das outras disciplinas que são abordadas nas primeiras 

séries do ensino fundamental (Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, 

Língua Portuguesa e Matemática), são chamadas de matrizes curriculares ciclo de 

alfabetização complementar, e cada uma tem um caderno. Analisando os cadernos, a 

parte introdutória é praticamente a mesma em todos os volumes, a diferença se da a 

partir do memento em que se expõem os conteúdos específicos de cada disciplina, aí 

sim é colocado em eixos (capacidade/habilidade, orientação pedagógica e conteúdo) 

tudo o que é proposto para o trabalho do professor em determinada disciplinas. Não 

analisaremos aqui os eixos, e sim a proposta do documento, portanto no que se refere 

aos eixos que cada documento apresenta não faremos nenhuma análise, nos 

restringiremos apenas a proposta do documento, assim como nos outros já analisados 

anteriormente. 

  Os documentos são apresentados como “algo vivo”, e que deve se adequar e se 

renovar, porém deve também guardar o essencial de sua proposta. Isso pelo fato de o 

documento ter sido renovado de sua versão preliminar. No texto fala que o conteúdo dos 

documentos é resultado de inúmeras discussões em encontros de capacitações realizado 

por todo o estado de Minas Gerais. 
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  Em todos os documentos é falado que ao elaborar o conteúdo, uma das maiores 

preocupações foi a de atender as expectativas dos professores em relação à definição de 

conteúdos programáticos de área de conhecimento. É destacado também que além do 

acervo de conhecimentos a ser selecionado para direcionar o ensino, igualmente 

importante é a maneira como se deve realizar o ensino. 

  Notamos aqui uma preocupação com a forma de realização do ensino, não se 

restringindo os documentos a um simples amontoado de saberes a serem passados aos 

alunos. Porém, neste momento não se dá uma ideia de como deveria ser, apenas se 

restringe a falar em metodologia de trabalho dentro das escolas, que ela deve ser feita de 

uma melhor forma. Em outra parte do texto é feita uma relação com a 

interdisciplinaridade, supomos então que possa ser esta a forma de metodologia que o 

texto coloca. Isso até mesmo pelo fato de ser a única metodologia que é tratada nos 

cadernos, a interdisciplinaridade, assim como nos PCNs, tem um lugar de destaque nas 

matrizes do estado de Minas Gerais. 

  Os documentos afirmam que não se teve a preocupação de listar conteúdos 

implícitos em habilidades, porém a preocupação foi a de indicar possibilidades que 

facilitassem o trabalho do professor, sugerem dessas considerações um trabalho 

interdisciplinar por acreditarem que o trabalho em conjunto seja uma metodologia 

significativa na potencialização do processo de ensino e aprendizagem. É conceituado 

que vários dos conteúdos apresentados guardam interfaces com os demais componentes 

curriculares e, que a construção do trabalho interdisciplinar deve ser uma preocupação 

permanente de todo o corpo docente da escola. Neste ponto, como já havíamos 

apontado acima, se fala em metodologia de trabalho e apontam a interdisciplinaridade 

como forma de facilitação do trabalho docente. Segundo o texto teve-se uma 

preocupação de criar interfaces entre os conteúdos das várias disciplinas, até mesmo 

como forma de incentivar um trabalho interdisciplinar. Vemos então que a 

interdisciplinaridade é uma sugestão de trabalho para os professores, e é apontado nos 

cadernos até seus benefícios, como os já citados acima. Desta forma, podemos entender 

a interdisciplinaridade no estado, como uma proposta de trabalho oficial. 

  A linha de trabalho que foi adotada na confecção das Orientações Pedagógicas 

segundo o texto priorizou a articulação entre os seguintes documentos: - Matriz 

Curricular da disciplina específica da SEE/MG (versão preliminar); Direitos Gerais e 

Específicos, o Pacto Nacional Alfabetização na idade certa PNAIC; Outras Matrizes 
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Curriculares de cada disciplina específica. Porém no texto não é especificado quais são 

essas outras matrizes utilizadas. 

  No texto afirma-se que se optou pela apresentação de capacidades 

fundamentais que darão base à continuidade e também ao aprofundamento da 

aprendizagem em qualquer disciplina nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  É feita 

uma distribuição de capacidades a serem alcançadas em eixos, porém o próprio 

documento assegura que as habilidades e conteúdos a serem trabalhadas não podem ser 

vistas de forma estanques, pois dialogam a todo instante com os demais eixos e 

capacidades. Ainda é afirmado que ao se tratar de uma Capacidade/Habilidade, pode-se 

de maneira simultânea, possibilitar ao aluno a utilização de saberes já consolidados ou 

em desenvolvimento de outros eixos. Tal distribuição das capacidades nos eixos e das 

habilidades nas capacidades teve, como principal objetivo, facilitar para o professor a 

utilização e adequação dessas habilidades no seu planejamento, no desenvolvimento do 

processo pedagógico, nas avaliações diagnósticas e nas ações de intervenção 

pedagógica que venha a realizar. 

  Existe um campo chamado Orientações Pedagógicas, nele são feitos sugestões 

para o trabalho do professor no que se refere às habilidades referentes a cada 

capacidade. Afirma-se que as sugestões contidas partiram de experiências em sala de 

aula realizadas pelos analistas e professores. Segundo o texto, estas sugestões não 

pretendem esgotar as diversas possibilidades para o ensino das habilidades propostas, 

pois são apenas indicativos de possibilidades. Entendemos que é muito importante que 

se faça isso, de não encerrar em um documento todas as possibilidades, neste caso, o 

próprio texto deixa em aberto que novas possibilidades possam ser agregadas ao 

trabalho, percebemos que isso pode ser facilitador no trabalho do professor, no sentido 

de que dá uma liberdade maior de criação, não fazendo com que ele utilize somente o 

que está escrito na proposta, neste caso pelo menos a possibilidade existe, bastando 

apenas que o professor opte ou não por ela.   

É colocado no documento que o importante é que o professor, permanentemente, 

ao longo do processo de ensino e aprendizagem, possa possibilitar a seus alunos 

desenvolver as habilidades, avalie como se deu o processo e faça as retomadas e as 

intervenções pedagógicas necessárias para que todos possam avançar rumo a uma 

trajetória exitosa. Compreendemos que a avaliação do trabalho é bastante importante, 

pois o professor ao avaliar-se tem possibilidades de perceber pontos positivos e 
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negativos de sua prática, podendo, assim, realizar uma intervenção com mais clareza de 

objetivos, o que invariavelmente tornará sua prática mais consciente. 

Para encerrar, fazendo uma análise breve dos cadernos, percebemos que a 

interdisciplinaridade é algo que norteia todos os documentos, pois em alguns momentos 

ela é colocada como uma simples proposta e em outros ela é afirmada como uma 

maneira de se trabalhar que trará inúmeros benefícios aos professores, como por 

exemplo, no que se refere às interfaces existentes entre os conteúdos trabalhados em 

sala de aula. Como já foi afirmado acima, neste caso podemos ver a 

interdisciplinaridade como algo oficial, recomendado pelo estado, o que de certa forma 

facilita o trabalho do professor que deseje trabalhar de forma interdisciplinar, pois ele 

terá onde se pautar para realização de seu trabalho. 
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4 INTERDISCIPLINARIDADE EM QUESTÃO 

 

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO E FILOSÓFICO DO SURGIMENTO DO CONCEITO 

 

 

Apresentaremos aqui uma discussão sobre a interdisciplinaridade na história, 

onde mostraremos a trajetória do conceito em vários períodos. Para tanto, usaremos os 

estudos de Coimbra (2000) como foco principal de referência da análise. O autor traça 

uma linha cronológica do pensamento interdisciplinar na história mostrando períodos 

nos quais se deu relevância ao tema e onde foi desconsiderado devido à forma de se 

trabalhar e pensar o conhecimento. 

O termo interdisciplinaridade é recente no meio acadêmico, porém a prática 

interdisciplinar não. Afirma Coimbra (2000, p. 52) que a interdisciplinaridade entrou 

para o vocabulário acadêmico usual a cerca de dois decênios, pois mesmo a palavra já 

sendo conhecida, não existia conotação específica que hoje se lhe atribui na linguagem 

do conhecimento científico, embora contasse com uma preocupação subjacente, no 

âmbito da Filosofia das Ciências, notadamente na Epistemologia. 

Para Coimbra (2000), acontece com a interdisciplinaridade o mesmo que 

acontece com outros sistemas de conhecimento e de organização social da espécie 

humana: eles passam por alguns epicentros ao longo da história, alternam fases de 

ebulição com fases de repouso. Mas afirma que existe algo de comum entre eles, que é o 

ponto de partida, situado em períodos recentes ou em épocas imemoriais, hoje 

revestidos com roupagem contemporânea, porém são resgatados da Antiguidade 

Clássica. O autor questiona se seria a interdisciplinaridade um processo recente, uma 

necessidade característica do nosso tempo, uma conquista da ciência moderna. E afirma 

que existe uma longa trajetória, com manifestações variadas através do tempo, isso 

desde os primeiros sistemas de pensamento organizado. Conclui que a razão é simples:  

 

Ela é a manifestação da evolução do pensar e da inquieta versatilidade do espírito 

humano. A complexidade do real reside no mundo à nossa volta: a 

interdisciplinaridade radica-se em nosso modo de ver a realidade, através do 

conhecimento e na forma de lidar com essa realidade. (COIMBRA 2000, p. 59) 

 

Na antiguidade clássica já havia por parte dos pré-socráticos, um empenho em 

conhecer e interpretar o mundo natural através de preocupações holísticas. A filosofia 

nesta época correspondia ao complexo dos conhecimentos lentamente elaborados e 
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representava o papel de síntese. O autor ainda alega que Platão (429-347 a. C.) ao 

fundar sua Academia e Aristóteles (384-322 a. C.), quando criou o Liceu, tiveram a 

preocupação em dar unidade ao saber e foram, sem dúvida alguma, interdisciplinares 

em suas sínteses. Completa dizendo que é inegável a estreita vinculação de suas 

filosofias com a peculiar visão de mundo que desenvolveram, e que tanta influencia 

tiveram sobre a forma de organização da sociedade e da cultura posterior (COIMBRA, 

2000) 

Na visão de Coimbra (2000), no período medieval mesmo sobre a égide da 

Teologia, houve sábios que se ocuparam de outros conhecimentos do mundo natural, 

para o autor foram percussores da ciência moderna. Os conhecimentos tinham como 

endereço último, uma espécie de saber universal carregado de uma cosmovisão e 

agrupavam-se em dois grandes blocos, no qual o ensino e a didática eram 

pedagogicamente ministrados para formar um pensamento ou cultura globalizantes. O 

primeiro bloco chamava-se Quadrivium, que era constituído por Geometria, Aritmética, 

Astronomia e Música. O segundo bloco era o Trivium, entendido como uma construção 

superior que compreendia Gramática, Retórica e Dialética. Esses sete caminhos serviam 

para habilitar o estudioso aos graus acadêmicos para a docência (bacharelado, 

licenciatura ou doutorado) (COIMBRA, 2000). 

No renascimento mesmo com a impressionante explosão de preocupações 

humanistas e volta às fontes da cultura ocidental, este período não deixou de celebrar a 

sua síntese, então já mais difícil por causa dos acontecimentos e condicionamentos 

históricos da época. O humanismo foi a base desta síntese, que se difundiu com os 

grandes descobrimentos. Comênios (1592-1670) foi típico representante da sua época 

no que diz respeito ao naturalismo e ao enciclopedismo, pois tinha uma preocupação 

unificadora em suas numerosas obras, particularmente da Didática Magna. Em sua 

outra obra Philosophia, enfatizou a unidade do saber, pelo fato de considerar, sempre o 

conjunto das coisas, ele sempre mostrava suas relações recíprocas (COIMBRA, 2000). 

De acordo com o autor, entendemos que a interdisciplinaridade esteve presente 

em vários períodos história, ou pelo menos posturas parecidas a ela, pois como foi 

afirmado acima o termo é algo recente, já não é o que acontece com a prática. A ideia de 

unificação de conhecimentos, de trabalho e planejamento em conjunto é algo bem mais 

antigo do que o termo, e como pode ser visto, existiu em várias épocas da história. 
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Para Coimbra (2000) o paradigma cartesiano-newtoniano
4
 foi o responsável pelo 

desencadeamento das infindáveis especializações e pela divisão mecanicista do mundo. 

A natureza passou a ser vista como uma máquina a ser conhecida, devendo ser 

“desmontada” por estudos cada vez mais específicos dos seus elementos. Afirma que 

hoje em dia, é esse paradigma responsável pela excessiva fragmentação e dispersão do 

saber, mesmo que esse não tenha sido escopo de seus criadores. O que houve foi que 

como um efeito liminar, o processo escapou à previsão dos que o iniciaram e o saber foi 

sendo praticamente atomizado por “aprendizes de feiticeiro”, resultando assim, a 

perplexidade e as incertezas da espécie humana perante o futuro, o universo e a 

existência (COIMBRA, 2000 p, 98).  

No que diz respeito à era industrial, Coimbra (2000) afirma que esta era, com 

suas exigências cada vez mais numerosas e específicas, levou a ciência para cominhos 

sempre mais fragmentários e disparatados que, até agora, confundem as cabeças e os 

ânimos. O desenvolvimento industrial foi mais propício à expansão da técnica e da 

tecnologia, do que à Ciência e seus paradigmas, isso em consequência de uma 

cosmovisão capitalista friamente pragmática. 

Com o advento do Positivismo, principalmente nas últimas décadas do século 

XIX e nas primeiras do século XX, teve como pretensão conferir um novo estatuto ao 

saber, onde é acentuado enfaticamente a “ordem e progresso” através das ciências 

positivas, privilegiando assim o absolutismo das Ciências exatas. Afirma o autor que 

“foi sem dúvida, um golpe na interdisciplinaridade, ao menos sob o ponto de vista 

epistemológico e holístico” (COIMBRA, 2000, p. 61). 

Concordamos com o autor no que se refere a importância que a 

interdisciplinaridade teve e tem no que se refere ao ensino, pois mesmo existindo alguns 

momentos históricos onde pressupostos interdisciplinares foram deixados de lado, como 

no pensamento Positivista, não foram capazes de eliminar visões relacionadas a 

interdisciplinaridade, pois mesmo não estando ocupando lugar de destaque em 

determinados períodos históricos, questionamentos interdisciplinares estiveram 

presentes quando se trata a questão do conhecimento. 

No que se refere à interdisciplinaridade no Brasil, Fazenda et al. (2013) traçam 

uma linha histórica sobre o tema no país. As autoras indicam que no Brasil, estudos e 

                                                 
4
 O paradigma cartesiano-newtoniano postula a racionalidade, a objetividade e a medição como únicos 

meios de se chegar ao conhecimento.  
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pesquisas sobre interdisciplinaridade são muito recente, pois recorrendo a história, 

constatam que no que se refere ao número de pesquisas realizadas nas décadas de 1960, 

1970 e 1980, são bastante reduzidos e bibliografias sobre o tema pouco difundidas. Hoje 

segundo as autoras isso já não ocorre mais. No final da década de 1980 e início da 

seguinte, começaram a surgir centros de referência e grupos de pesquisa relacionados a 

interdisciplinaridade na educação. 

  As autoras destacam como centro de referências internacional o CRIFPE 

(Centro de Pesquisa Interuniversitária sobre a Formação e a Profissão/Professor), o 

GRIFE, (Grupo de Pesquisa sobre Interdisciplinaridade na Formação de Professores) - 

coordenado pelo professor Yves Lenoir, no Canadá, e o CIRID (Centro Universitário de 

Pesquisas Interdisciplinares em Didática), coordenado pelo professor Maurice Sachot, 

na França. Segundo as autoras, esses centros e grupos de pesquisa influenciaram e 

direcionaram as reformas de ensino de primeiro e segundo graus em diferentes países, 

inclusive no Brasil, sendo que Yves Lenoir tem várias de suas obras traduzidas e 

publicadas no Brasil. 

Em 1986, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, (PUC-SP), sob 

coordenação de Ivani Fazenda, iniciou um Programa de Pesquisas, tendo a 

Interdisciplinaridade como foco. Esse Programa foi vinculado ao Programa de Pós-

graduação em Educação: Currículo e dele nasceu o Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Interdisciplinaridade na Educação, o GEPI/PUC-SP/CNPQ/UNESCO, o grupo produziu 

mais de cem pesquisas abordando diferentes aspectos da educação. Esse grupo iniciado 

na PUC-SP disseminou-se por outras universidades tanto em São Paulo, como fora do 

Estado. Entre suas contribuições, as autoras citam programas de Mestrado, Doutorado, 

desenvolvimento de disciplinas, cursos e várias oficinas realizadas. No processo de 

pesquisar, formar pesquisadores, mestres e doutores o grupo interferiu diretamente no 

trabalho de algumas secretarias de educação em todo Brasil e indiretamente, através da 

socialização do acervo construído nos mais de trinta livros, que tratam da problemática, 

do ponto de vista prático, epistemológico, metodológico e profissional. 

Nos dias atuais, existem inúmeros grupos de pesquisa voltados à questão da 

interdisciplinaridade, inúmeros deles herdeiros dos primeiros grupos formados por Ivani 

Fazenda e Hilton Japiassu, grandes influências no país quando se trata de 

interdisciplinaridade 

No que diz respeito ao aspecto filosófico, a interdisciplinaridade, segundo Gattás 

e Furegato (2006), remete ao conceito grego de Paidéia, que designava em sua origem 
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um conjunto de estudos circulares, completo e perfeito, na medida em que recobria 

completamente o horizonte do conhecimento, o programa de estudos reunia disciplinas 

que não eram herméticas e indiferentes umas às outras. Pelo contrário, articulavam-se 

entre si, completavam-se, formando assim um todo unitário.  

Fazenda (1996) argumenta no mesmo sentido, postulando que, para a superação 

de uma visão unívoca existente nos dias atuais, seria necessária uma espécie de 

preparação. Esta passaria por uma postura semelhante à Paidéia, uma formação total do 

homem, pois a formação, segundo a autora, passou a ser dividida, produto de uma 

ocidentalização e com o seu consequente aumento do saber a necessidade de criar-se um 

sistema de educação, família, igreja, escola etc., dando a cada um seu papel. Seria, 

então, necessária, uma recuperação dessa primeira ideia de cultura como uma formação 

do homem total e inserido em sua realidade, tornando-o assim um agente de mudanças 

no mundo. 

Deste modo, podemos ver que a interdisciplinaridade, ou pelo menos uma 

proposta parecida, já está presente na educação há muito tempo. No decorrer desse texto 

serão tratados os motivos que corroboraram para que houvesse uma 

compartimentalização e uma fragmentação do saber. Portanto, uma ideia de interação 

entre pontos de vista, de união entre diferentes fontes ou áreas do saber não é algo 

recente, digamos um modismo e sim algo que desde muito tempo vem sendo praticado 

na educação. 

 

4.2 ASPECTOS CONCEITUAIS: PRESSUPOSTOS INTERDISCIPLINARES, 

DEFINIÇÕES, TERMINOLOGIAS E POLISSEMIA DO TERMO 

 

  Trataremos aqui pontos relacionados a pressupostos do trabalho 

interdisciplinar, abordaremos questões referentes ao trabalho do professor das primeiras 

séries do ensino fundamental, relacionando com práticas interdisciplinares, passando 

pela postura de um professor interdisciplinar e também ao que diz respeito a empecilhos 

para a prática interdisciplinar. Em seguida faremos uma análise referente às definições 

de interdisciplinaridade, assim também como termos que usualmente são confundidos 

com interdisciplinaridade. Posteriormente abordaremos questões que se referem a 

disciplina e disciplinaridade, assim como uma abordagem histórica das disciplinas 

escolares. 

Nos discursos sobre a prática interdisciplinar muitas vezes o foco é o trabalho 

coletivo, mas como postulam Augusto et al. (2004), embora as atividades colaborativas, 
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as que envolvam dois ou mais professores sejam as consideradas ideais, um trabalho 

interdisciplinar pode também ser implementado por um único professor, desde que este 

esteja disposto em um primeiro momento a integrar conteúdos de outras disciplinas com 

as de sua área. No caso do professor de ensino fundamental, especificamente, seu 

trabalho tem possibilidades de ser facilitado utilizando uma abordagem interdisciplinar, 

até mesmo pelo fato de ele ser o único professor em sala de aula, utilizar uma 

abordagem que agregue mais os conhecimentos e interaja-os é uma possibilidade para 

tentar melhorar seu trabalho e além do mais como podemos observar no capítulo 

anterior, é uma proposta de trabalho que é recomendada pelos órgãos oficiais tanto em 

nível estadual quanto nacional. 

O professor das primeiras séries do ensino fundamental em sua prática 

interdisciplinar tem como opção o que Silva (2011, p. 587) coloca como a “utilização 

elementos ou recursos de duas ou mais disciplinas para operacionalização de um 

procedimento investigativo”. Ou seja, uma interação entre os conteúdos para investigar, 

estudar e trabalhar determinado assunto com os alunos, não se restringindo a apenas 

uma forma de se pensar o objeto de estudo ou apenas uma maneira de compreendê-lo, 

ou como afirmam Peleias et al.(2011), aumentando, assim, o leque de possibilidades 

para tal, agregando mais valores ao objeto estudado. Na escola, segundo Rippel (2010, 

p. 97), pode-se entender a interdisciplinaridade como um conceito que resume a prática 

de interação entre componentes do currículo, uma estratégia pedagógica que assegura 

aos estudantes uma melhor compreensão dos fenômenos naturais e sociais. Neste 

sentido concordamos com os autores acima, pois a interdisciplinaridade requer uma 

interação entre conhecimentos, um trabalho que agregue conhecimentos de diversas 

disciplinas em busca de um resultado final comum a todas, seguindo os pressupostos 

apontados pelos autores, entendemos que um planejamento do professor das primeiras 

séries do ensino fundamental seguindo preceitos interdisciplinares pode facilitar sua 

prática no sentido de que o conhecimento não ficará compartimentado, como por 

exemplo, o momento de se aprender determinada disciplina, assim, todos os 

conhecimentos estarão agregados. 

O trabalho educativo dentro dos princípios da interdisciplinaridade tem como 

objetivo ajudar o professor em sua prática. Pela interdisciplinaridade o professor tem a 

oportunidade de unificar e interagir conhecimentos, podendo, assim, aumentar as 

possibilidades de sucesso na aprendizagem de seus alunos. Além do mais, pode 

possibilitar que seus alunos observem o objeto de estudo por várias formas, por pontos 
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de vista diferentes, pois como foi dito por Peleias et al.(2011) acima, desta forma 

aumenta-se as possibilidades para os alunos observarem um objeto de estudo. 

A educação para Peleias et al. (2011) pode ser entendida e trabalhada de forma 

interdisciplinar, tendo no aluno um agente ativo. Segundo os autores o discente precisa 

ser comprometido, ter responsabilidades, estar apto para planejar ações e assumir 

responsabilidades e também saber tomar decisões diante dos fatos e interagir com o seu 

meio. É papel do professor, na opinião dos autores, tornar o aluno sujeito de sua 

aprendizagem, ao ser co-participante deste processo, o discente aprenderá a planejar, a 

trabalhar com hipóteses e encontrar soluções para os problemas reais. Desta forma, os 

autores entendem que o professor, torna-se não somente um simples transmissor de 

conhecimentos e passa-se então a existir uma interação maior entre discente e docente, e 

não uma relação onde o professor age sem interação com seus alunos, sendo o único a 

tomar decisões que envolverão a todos. 

Nesse sentido, concordamos com o que postulam Montalvão e Mizukami (2002, 

p. 110), que é por meio da “reflexão-sobre-a-ação” que o professor vai analisar o 

conhecimento “na ação” e a “reflexão-na-ação”, assim o professor aprenderá a construir 

e a comparar novas estratégias de ação, inclui-se aí, também, novas formas/estratégias 

de pesquisa, novas teorias e categorias de compreensão, novos modelos para enfrentar e 

definir problemas, tornando-se assim um profissional reflexivo que construirá de forma 

idiossincrática o seu conhecimento profissional (MONTALVÃO E MIZUKAMI 2002). 

Compreende-se, assim, que a reflexão do que se faz em sala de aula, de como o 

professor se organiza para suas aulas é fator de relevância quando se fala em proposta 

interdisciplinar, pois invariavelmente todo professor que optar por uma forma de 

trabalho interdisciplinar terá que avaliar suas atitudes, seus modos de agir, até mesmo 

como forma de dar mais sentido a sua prática, não a deixando algo impositivo 

simplesmente pelo fato de ele - o professor- achar que é a melhor forma de se trabalhar. 

O educador, nas palavras de Paro (2011, p 488) “não pode ser somente um 

repetidor de conteúdos, deve sim, buscar uma forma mais adequada para criar no 

educando uma vontade de aprender”. Prossegue o autor dizendo que é nisso que se tem 

investido toda a didática historicamente, no sentido de criar métodos, técnicas, 

procedimentos que produza no aluno a vontade de aprender. Para o autor, a questão da 

associação entre forma de ensinar e conteúdo que se ensina torna-se ainda mais 

proeminente, quando não se trata somente de conhecimentos a serem adquiridos, mas de 

valores e posturas a serem assumidos. Desta forma entendemos que a 



64 

 

interdisciplinaridade tem como pressuposto o questionamento de valores, pois tenta 

trazer uma proposta que não fragmenta nem compartimenta o ensino, uma visão 

interdisciplinar é baseada em um diálogo entre saberes, para que vários pontos de vista 

possam contribuir no processo ensino aprendizagem.  

Falar em propostas integradoras, como falar em interdisciplinaridade, segundo 

Peleias et al. (2011) é um grande desafio, uma mudança paradigmática em pleno curso. 

Isto porque o movimento histórico da presença do enfoque interdisciplinar na Educação 

é um pressuposto relacionado a um contexto amplo de mudanças, abrangendo não 

somente a educação, mas outros setores da vida social como a economia, a política e a 

tecnologia. Neste sentido, entendemos que a interdisciplinaridade não é um pressuposto 

importante somente no que diz respeito a educação, ela se faz presente também em 

outras áreas do conhecimento.  Fazendo uma relação direta com a educação, que é o 

foco deste trabalho, pode-se ir de encontro às ideias de Sá e Cedran (2012), para os 

autores, fala-se muito sobre a necessidade da passagem de uma educação com foco na 

forma disciplinar para uma educação com o foco na interdisciplinaridade. Porém, 

segundo os autores, são poucos os professores que, mesmo acreditando na necessidade, 

ousam sair de seu estado de aparente conforto para se arriscar em aulas que atendam a 

tais expectativas, pois uma mudança de postura, uma ruptura com concepções e práticas 

antigas de educação exige um grande envolvimento, criatividade, empenho, dedicação 

e, principalmente, tempo, o que acaba se transformando em grandes empecilhos para os 

professores pensarem em algum tipo de mudança em sua prática.  

Partindo do pressuposto de empecilhos que podem ser apontados por professores 

no que diz respeito à efetivação de uma prática interdisciplinar, pode-se citar um estudo 

feito por Augusto et al. (2007), realizado com vinte e quatro professores de escolas 

públicas estaduais paulistas. Foi constatado que as principais dificuldades para 

implantação de uma prática interdisciplinar são: falta de tempo para se reunir com os 

colegas; pesquisar e se dedicar a leituras; a falta de conhecimento em relação aos 

conteúdos de outras disciplinas; as dificuldades de relacionamento com a administração 

escolar e ausência de coordenação pedagógica entre as ações docentes; além do 

desinteresse e indisciplina dos alunos. Diante disso, mesmo o estudo tendo sido 

realizado com um universo relativamente pequeno, percebemos que a 

interdisciplinaridade em muitos casos ainda é um empecilho para professores, algo que 

causa certo medo, medo de relacionar-se com outro professor, de aprender a trabalhar 

em conjunto, de compartilhamento de ideias de pesquisar e planejar aulas junto com 
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outro professor etc. Neste sentido, Weigert et al. (2005) argumentam que na 

metodologia interdisciplinar pelo fato de haver integração entre diferentes áreas, 

necessita-se de um tempo maior de diálogo entre as pessoas, também mais 

disponibilidade para aceitar diferenças e conhecer as contribuições que cada disciplina 

pode dar para a construção e reconstrução de um conhecimento contextualizado. Vendo 

por este modo, compreendemos que para um trabalho interdisciplinar é preciso saber 

ouvir os outros, ter uma abertura maior para novas ideias, saber ceder em determinados 

momentos, entre outros. Percebemos então que agir desta forma pode causar um 

desconforto para determinadas pessoas, o que acaba virando um empecilho para se 

pensar em uma prática interdisciplinar. 

No que diz respeito à efetivação de uma prática interdisciplinar nas escolas, 

observando a literatura existente, nota-se que existem pouquíssimas atividades que 

podem ser realmente chamadas de interdisciplinares. Nisso, concordamos com Japiassu 

(2006), o autor lamenta o fato de em nosso atual sistema escolar ser praticamente 

inexistente a prática interdisciplinar, pois o que existe são encontros multidisciplinares, 

que são frutos mais de imaginações criadoras e combinatórias de alguns que sabem 

manejar conceitos e métodos diversos do que algo propriamente instituído e 

institucionalizado. Neste sentido, se faz importante também uma clara definição do que 

é interdisciplinaridade, pois como foi apontado por Japiassu (2006), muitas vezes se 

confunde um trabalho em conjunto, multidisciplinar, por exemplo, com algo 

interdisciplinar, banalizando a interdisciplinaridade. 

Portanto, um dos maiores empecilhos para o trabalho interdisciplinar é a própria 

terminologia. A abordagem interdisciplinar para Silva (2000) é uma integração dos 

respectivos domínios linguísticos de cada disciplina. Esta postura de integração de 

disciplinas é algo bastante criticado por vários autores, o que diz respeito à integração 

será ainda tratado neste estudo. Já para Coimbra (2000) consiste num tema, objeto de 

abordagem em que duas ou mais disciplinas intencionalmente estabelecem vínculos 

entre si para alcançar um conhecimento mais abrangente. Haas (2007a) divide o termo 

para melhor explicá-lo, “inter” indica uma posição de ação intermediária e 

reciprocidade, a autora entende o termo como uma ação realizada a partir de duas ou 

mais pessoas, “dade” tem a função de substantivar alguns adjetivos, atribuindo-lhes 

noção de qualidade ou estado, disciplina corresponde a epistemé, estudo crítico dos 

princípios.  
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Focalizando o aspecto prático do termo Germain (1991, apud Lenoir, 2003) 

afirma que a interdisciplinaridade pressupõe a existência de ao menos duas disciplinas 

como referência e a presença de uma ação recíproca.  Nesta mesma linha de pensamento 

acrescenta Gonçalves (2000) que, do ponto de vista epistemológico, a 

interdisciplinaridade consiste num método de pesquisa e ensino voltado a interação de 

duas ou mais disciplinas, sendo que esse processo pode ir da simples comunicação de 

ideias até a interação recíproca de finalidades, objetivos, conceitos, conteúdos e 

sistematização do conhecimento. Entretanto, Fazenda (1996) diz que o termo ainda não 

possui um sentido único e estável, é um neologismo cuja significação nem sempre é a 

mesma, porém o papel é sempre compreendido da mesma forma.   

Enfim, Japiassu (1992, apud Garcia, 2003) argumenta que a interdisciplinaridade 

é descrita como algo a ser vivido, enquanto atitude de espírito, Essa atitude segundo o 

autor é feita de curiosidade, de abertura, do senso de aventura e exerce um movimento 

de conhecimento capaz de instituir relações. É nesse sentido uma prática individual, mas 

também é prática coletiva, na qual se expressa como atitude de abertura ao diálogo com 

outras disciplinas. Neste trabalho utilizaremos a definição de Coimbra (2000) para a 

definição de interdisciplinaridade.  

A prática interdisciplinar não pode ser vista apenas como uma união de 

conhecimentos como conceitua Leff (2000), o autor argumenta que não se trata 

simplesmente em unir o que se tem desunido pelo desenvolvimento das ciências como 

postulam várias abordagens interdisciplinares. Coimbra (2000) vê a 

interdisciplinaridade como uma manifestação da evolução do pensar e da inquieta 

versatilidade do espírito humano, pois para o autor a complexidade do real reside no 

mundo ao redor e a interdisciplinaridade radica-se no modo de ver a realidade através 

do conhecimento e da forma de lidar com a realidade. 

  Ainda no que se refere à conceituação, Fazenda (1996) argumenta que a 

interdisciplinaridade não é uma ciência, nem uma ciência das ciências, mas o ponto de 

encontro entre o movimento de renovação da atitude aos problemas de ensino e 

pesquisa. Diz a autora que a interdisciplinaridade não é uma panaceia que garantirá um 

ensino adequado, ou um saber unificado, mas um ponto de vista que permite uma 

reflexão aprofundada, crítica e salutar sobre o funcionamento do mesmo. A autora 

também alerta para os modismos, pois muito se fala em interdisciplinaridade pelo fato 

de o termo estar na moda, nestes casos, é utilizado sem que se tenha uma ideia clara de 

sua real importância e sua aplicabilidade. O fato de se utilizar uma abordagem que se 
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julga interdisciplinar, porém sem sua clara definição, é prejudicial não somente para 

uma melhor aceitação da mesma, mas também para a educação de uma maneira geral, 

pois estará sendo trocada uma prática (independentemente de qual venha sendo 

utilizada) que muitos já estão acostumados e/ou acomodados com seus resultados em 

troca de algo sem respaldo em nada, uma proposta baseada em “achismos”. 

Neste sentido, como postulam Gattás e Furegato (2006), muito disso tem a ver 

com a forma como fomos acostumados a lidar e a transmitir o conhecimento e que o 

aspecto fundamental do trabalho interdisciplinar, de sua concepção teórica ou prática, é 

a troca de conhecimentos, o que se estabelece nas interações e que por sua vez 

enriquece os conhecimentos e amplia os campos de visão dos profissionais envolvidos.   

  A interdisciplinaridade é uma possibilidade de situar-se no mundo de hoje, de 

compreender e criticar inúmeras informações, e isso só pode acontecer na superação das 

barreiras existentes entre as disciplinas, que a preocupação da verdade de cada 

disciplina tem de ser substituída pela verdade do homem como ser do mundo 

(FAZENDA 1996).  

Interdisciplinaridade não pode ser entendida por uma simples definição, nas 

palavras de Peleias et al. (2011), a definição para o termo de maneira unívoca deve ser 

rejeitada, pelo fato de uma definição assim ser uma proposta constituída a partir de uma 

determinada cultura disciplinar. Ainda afirma que no campo conceitual, a 

interdisciplinaridade é uma reação alternativa à abordagem disciplinar normalizadora, 

isto no ensino ou na pesquisa, dos vários objetos de estudo. E, que independente das 

definições de diferentes autores, a interdisciplinaridade sempre se situará no campo do 

pensar possibilidades de superar a fragmentação das ciências e dos conhecimentos que 

por elas são produzidos, com esta postura exprime-se uma resistência ao saber 

parcelado. Fazenda (1996) segue na mesma linha de pensamento, para a autora existe 

uma preocupação em definir uma terminologia específica para o termo, porém, a 

preocupação é baseada em pressupostos diferentes. Acreditamos, portanto, que não 

existe forma de haver uma simples definição para o termo. Isto não desconsidera que 

em algumas situações se adote determinadas terminologias, até mesmo para que o 

trabalho se torne mais claro, como neste caso, que é utilizado a definição de Coimbra 

(2000). 

A própria concepção interdisciplinar, uma visão de mundo segundo Augusto et 

al. (2004) deve ser pautada em uma relação entre o todo e as partes, pois é desta forma 

que os autores concebem a interdisciplinaridade. Para eles, este conceito está apoiado na 
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complexidade, no objetivo de alcançar uma visão global de mundo, em uma abordagem 

de determinado tema que esteja acima das barreiras disciplinares, isto é, na tentativa de 

abordar o tema como um todo, em sua relação com as partes e com as disciplinas que o 

compõe. 

Para uma prática interdisciplinar coerente e clara, faz-se necessário que o 

educador entenda as terminologias que são frequentemente usadas no ambiente escolar 

e acadêmico para não confundir com outros termos análogos à interdisciplinaridade.  

Silva (2000) utiliza a palavra unidisciplinar para se referir ao estudo de um objeto que é 

observado por apenas um universo disciplinar, determinando uma única dimensão de 

realidade e um único domínio linguístico. Coimbra (2000) usa o termo intradisciplinar 

no sentido de ver o objeto de estudo ser tratado no exclusivo âmbito interno de uma 

disciplina, o escopo seria o aprofundamento de um aspecto inerente à ciência estudada.  

O termo que é mais frequentemente confundido com interdisciplinaridade é 

“multidisciplinaridade”, que é o que evoca basicamente um aspecto numérico, sem que 

haja nexo necessário entre as abordagens, assim como entre os profissionais. Neste 

caso, o mesmo objeto pode ser tratado por duas ou mais disciplinas, sem que com isso 

forme um diálogo entre elas (COIMBRA, 2000). Este termo comumente é chamado 

também de pluridisciplinaridade. No que se refere aos termos multi e 

pluridisciplinaridade, Fazenda (1996) conceitua que neste caso temos uma atitude de 

justaposição de disciplinas e de conteúdos de disciplinas heterogêneas ou a integração 

destes conteúdos em uma mesma disciplina, com isso atingindo-se quando muito o nível 

de integração de métodos, teorias ou conhecimentos. Nesse mesmo sentido Gonçalves 

(2000) utiliza o termo “unitematização” no sentido de um tema que pode ser explorado 

ao mesmo tempo por todas as disciplinas de maneira formal, a autora considera um 

esvaziamento da interdisciplinaridade, pois para ela esta proposta circula em torno do 

mesmo tema sem abordar os pontos fundamentais e sem aprofundar a reflexão, o estudo 

então fica apenas no nível superficial.  

Outro termo também utilizado é transdisciplinaridade, que Silva (2000) entende 

como espaço em que acontece a construção de um único domínio linguístico, tomando 

por base a identificação de zonas de não resistência epistêmica entre as disciplinas, bem 

como do foco dado pela temática, com o qual se faz então a observação do objeto. Para 

Coimbra (2000) a transdisciplinaridade é uma abordagem que dá um passo além da 

interdisciplinaridade no tratamento de um tema ou objeto, um salto de qualidade, uma 

auto superação científica. No que diz respeito à transdisciplinaridade, Nogueira (2004) a 
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vê como uma utopia, pois para ele no momento histórico em que não conseguimos dar 

conta da interdisciplinaridade, pode-se considerar a transdicipinaridade como uma 

utopia, já que as relações não seriam apenas de integração das diferentes disciplinas, 

seria um sistema sem fronteiras, no qual chegou-se a um nível tão alto que pode ser 

considerado impossível distinguir onde começa e onde termina uma disciplina.   

Lenoir (2003) fala em “pseudo-interdisciplinaridade”, que é a identificação de 

um tema que serve de pretexto e de um só fio condutor a um ensino dividido por 

matérias escolares selecionadas. Como se pode perceber, vários autores definem muitos 

termos que podem causar algum tipo de confusão com o termo interdisciplinaridade, 

isto seja na prática, no uso de terminologias ou até mesmo na classificação de 

determinados trabalhos. De acordo com o que foi dito pelos autores acima, podemos 

notar que um mau entendimento destes termos, principalmente a diferenciação deles 

com interdisciplinaridade, pode fazer com que a prática interdisciplinar caia em um 

simplismo onde qualquer trabalho em conjunto, que envolva pessoas de diferentes áreas 

ou não seja denominado interdisciplinar. 

Neste sentido, no que diz respeito a conceitos como pluridisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, Mangini e Mioto 

(2009), conceituam, que eles servem como base para discussão das relações entre as 

disciplinas. Entendemos, portanto, que cada conceito, dentro de suas perspectivas, cria 

um ambiente de discussão dentro do paradigma disciplinar ao questionar a organização 

estanque das disciplinas, e de acordo com cada ponto de vista buscando uma integração 

ou uma interação entre disciplinas. Podemos ver também, algumas abordagens como 

um passo para interdisciplinaridade, como é o caso da multidisciplinaridade, que pode 

surgir em um primeiro momento com vistas a um trabalho interdisciplinar feito 

posteriormente, onde inicialmente, por exemplo, pode-se utilizar um tema para ser 

trabalho em várias disciplinas – multidisciplinar – e em seguida tentar em conjunto 

planejar uma forma de trabalho onde todas as visões disciplinares criariam um nexo 

entre si trocando saberes em uma ação mútua – interdisciplinar. 

 

4.3 DISCIPLINARIDADE E DISCIPLINA E HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS 

 

Diante de tantas definições, notamos que se faz necessário também uma 

definição do que seja disciplinaridade e disciplina. Isso até mesmo pelo fato de ser um 

trabalho que trata sobre interdisciplinaridade e a todo o momento invariavelmente fala-
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se em disciplina. Entendemos que a interdisciplinaridade existe a partir das disciplinas, 

para que haja uma postura interdisciplinar é necessário que existam disciplinas, neste 

sentido a interdisciplinaridade funciona como uma forma de fazer com que as 

disciplinas travem diálogo e interajam entre si, por isso a necessidade de falarmos em 

disciplinaridade e disciplina. 

Iribarry (2003) conceitua disciplinaridade como uma ciência de determinado 

domínio homogêneo de estudo, com o qual é permitido evocar um conjunto sistemático 

e organizado de conhecimentos com características próprias em seus planos de ensino, 

de formação, de métodos e das matérias. Para o autor essa “explosão” tem a finalidade 

de fazer surgir novos conhecimentos que irão substituir os antigos.  

Japiassu (2006) coloca disciplina como uma categoria organizacional do 

conhecimento científico é um ramo autodeterminado do saber, ou uma “ciência 

ensinada”. Um conjunto específico de conhecimentos com características próprias em 

um campo de ensino, de formação, de métodos, de mecanismo e de matérias, definindo 

em uma palavra, o autor conceitua como monodisciplinar. Ainda fala o autor em um 

espírito monodisciplinar, e que este se converte em um espírito proprietário que proíbe 

toda e qualquer incursão estrangeira em seu território, em sua parcela de saber e poder. 

Em sua opinião, o conceito de disciplina evoca um recorte pedagógico, delimitando uma 

matéria a ser ensinada, no entanto, também implica uma significação mais ampla que a 

de conteúdo pedagógico, uma disciplina que pode reagrupar várias matérias. 

Existe um campo de pesquisa que se encarrega do estudo da história das 

disciplinas, este ramo segundo Souza Júnior e Galvão (2005) além de ser chamado de 

História das Disciplinas Escolares, também pode ser chamado de História das 

Disciplinas Curriculares, História dos Saberes Curriculares, entre outros. Segundo os 

autores, o campo da História das Disciplinas Escolares procura enfatizar o “porquê de a 

escola ensinar o que ensina, em vez de tentar responder o que a escola deveria ensinar” 

(p. 393).  Neste sentido, para poder conceitualizar o termo disciplina escolar, 

recorremos aos estudos de Chervel (1990).  Segundo o autor, a noção de disciplina 

aplicada ao ensino independentemente de toda consideração evolutiva não foi nas 

ciências do homem, e em particular nas ciências da educação, objeto de uma reflexão 

aprofundada. Para o autor as definições do termo são bastantes vagas ou restritas, e não 

estão de acordo a não ser sobre a necessidade de encobrir o uso banal do termo. Mesmo 

assim, não é distinguido de seus sinônimos como matérias ou conteúdos de ensino, pois 

a disciplina é vista como aquilo que se ensina e ponto final.  
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Cardoso (2006) entende disciplina escolar como um conjunto de conhecimentos 

elaborados por especialistas, identificados e dotados de organização própria para o 

estudo. Para a autora, este conhecimento, ao vincular-se à escola, estabelece novas 

relações de saber a partir das atividades de seus agentes principais, que são os 

professores e os alunos. Neste sentido, entendemos que as relações travadas dentro da 

escola, são de fundamental importância no que se refere à relação dos professores e 

alunos com as disciplinas utilizadas, sendo assim compreendemos que quando se pensa 

em uma transformação no trato com as disciplinas, os principais sujeitos dessa 

transformação são professores e alunos. 

  Já para Pessanha et al. (2004), disciplina escolar é o resultado da passagem dos 

saberes da sociedade por uma espécie de filtro específico, e que chega a um ponto que 

após certo tempo pode não mais guardar relação com o saber de origem. Acreditamos 

que com as relações existentes entre professores e alunos, como já dissemos acima, 

muda-se o trato que é dado às disciplinas dentro da escola, portanto, o que originou uma 

disciplina tende a perder relação com a mesma como afirmam os autores, as disciplinas 

se transformarão de acordo com os sujeitos que intervém nela. 

Para Chervel (1990), a história desta palavra e as condições nas quais ela se 

impôs a partir da Primeira Guerra Mundial, coloca em plena luz a importância que deve 

ser dada ao termo. Até o fim do século XIX, no uso escolar, o termo “disciplina” e a 

expressão “disciplina escolar” não designavam mais do que a vigilância dos 

estabelecimentos, a repressão das condutas prejudiciais à sua boa ordem e aquela parte 

da educação dos alunos que contribuem para isso. Segundo o autor, a palavra entendida 

no sentido de conteúdos de ensino, está ausente de todos os dicionários do século XIX e 

até mesmo de alguns do início do século XX. Termos mais frequentes utilizados para 

designar o que hoje chamamos de disciplina eram: objetos, partes, ramos e matérias de 

ensino. Ainda o autor aponta outro termo, que desapareceu totalmente no final do século 

XIX, que designava ordinariamente as diferentes disciplinas ou mais precisamente as 

composições dos alunos nessas disciplinas, o termo “faculdade”. 

O termo “disciplina” em seu novo sentido aparece durante os primeiros decênios 

do século XX, vem preencher uma lacuna lexicológica, pois se tinha uma necessidade 

de um termo genérico e vai, sobretudo, por em evidência antes da banalização da 

palavra, as novas tendências profundas do ensino primário e secundário. Fez par com o 

verbo “disciplinar” e se propagou primeiro como sinônimo de ginástica intelectual, que 

foi um novo conceito trazido ao debate (CHERVEL, 1990). Segundo o autor, esta nova 
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acepção da palavra foi trazida por uma larga corrente de pensamento pedagógico que se 

manifestava na segunda metade do século XIX, em estreita ligação com a renovação das 

finalidades dos ensinos primário e secundário. Chervel (1990) aponta que durante a 

década de 1850 foi marcado o começo de uma crise dos estudos clássicos e que os 

partidários das línguas antigas começaram a defender a ideia de que, na falta de uma 

cultura, o latim traria uma “ginástica intelectual”, indispensável ao homem culto. Já na 

década de 1870, existindo uma confusão dos objetivos do ensino primário, foi 

repensado em profundidade a natureza da formação do aluno, pois até então, inculcava-

se e desejava-se naquele momento apenas disciplinar. 

Num primeiro momento, segundo Chervel (1990), o uso da palavra passa do 

geral ao particular, passando-se assim a significar uma matéria de ensino suscetível de 

servir de exercício intelectual. Já no que diz respeito ao ensino secundário, se 

surpreende o autor ao apontar que tão tardiamente a palavra veio aparecer no meio, a 

razão por este atraso foi a de que para as Universidades até 1880, ou até mesmo no 

início do século XX, não se havia um modo de formar os espíritos em não mais do que 

uma disciplina, pois uma formação que fosse fundamentalmente matemática ou 

científica não deveria ser, plenamente reconhecida como uma formação do espírito. É 

somente quando a evolução da sociedade permite contrapor a disciplina literária uma 

disciplina científica, é que se faz sentir a necessidade de um termo genérico 

(CHERVEL, 1990).  

Após o final da I Guerra Mundial o termo “disciplina” vai perder a força que o 

caracterizava até então, tornando-se assim uma simples rubrica que caracteriza as 

matérias de ensino, fora de qualquer referência às exigências da formação do espírito 

que se pregava outrora. Basta dizer que o termo que se utiliza, atualmente, de uma 

maneira geral, tem no máximo sessenta anos. Porém, mesmo estando enfraquecido na 

linguagem atual o termo não deixou de conservar e trazer à língua um valor específico, 

no qual queiramos ou não, inevitavelmente, faz-se apelo quando se emprega 

(CHERVEL 1990). O autor explica que uma disciplina é para nós, igualmente, em 

qualquer campo que se encontre um modo de disciplinar o espírito.  Ou seja, lhe dar os 

métodos e as regras para se abordar diferentes domínios do pensamento, do 

conhecimento e da arte. Nas palavras do autor (idem, ibidem, p.181): 

 

Com ele, os conteúdos de ensino são concebidos como entidades sui generis, 

próprios da classe escolar, independentes, numa certa medida, de toda realidade 
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cultural exterior à escola, e desfrutando de uma organização, de uma economia 

interna e de uma eficácia que elas não parecem dever a nada além delas mesmas, 

quer dizer à sua própria história. Além do mais, não tendo sido rompido o contato 

com o verbo disciplinar, o valor forte do termo está sempre disponível.  

 

De acordo com o que foi dito pelos autores, principalmente por Chervel (1990), 

o termo “disciplina escolar” é algo relativamente novo na história da educação, porém é 

algo tão arraigado no senso comum que parece que sempre existiu. A noção de 

disciplina escolar parece ser tão natural, que até mesmo questionamentos sobre ela são 

raros no que se refere à literatura especializada. No entanto, para um estudo que fale 

sobre interdisciplinaridade é importante que se faça questionamentos sobre a noção de 

disciplinas escolares, pois se pretende fazer um trabalho que fale sobre interação entre 

disciplinas, é necessário que se saiba o que é uma disciplina, isso de uma maneira bem 

clara, para depois se pensar em uma interação entre elas. 

Enfim, as disciplinas são a base de um pensamento interdisciplinar. Pois como 

aponta Zanoni (2000), a problemática interdisciplinar deve emergir da confrontação de 

visões disciplinares, que obrigatoriamente vão modificar a visão particular de uns e de 

outros sobre os conceitos utilizados, os métodos escolhidos, os instrumentos entre 

outros. A interdisciplinaridade depende das disciplinas, pois a partir delas inicia-se a sua 

proposta que é o diálogo entre disciplinas. Ela tenta unir conhecimentos que foram 

compartimentalizados a partir da noção de disciplinas estanques, fechadas em campos 

de conhecimento, busca um incessante diálogo entre os diferentes campos do saber. 

 

4.4 INTERDISCIPLINARIDADE: RELAÇÃO COM AS ESPECIALIZAÇÕES 

 

A interdisciplinaridade, como já foi abordada anteriormente, não prega o fim das 

especializações, mas questiona o isolacionismo que existe entre as diferentes áreas do 

saber, busca uma unificação entre estes saberes: um diálogo maior. Nisto consiste a 

crítica da interdisciplinaridade à especialização, ao distanciamento entre as diferentes 

áreas, a falta de diálogo.  

Dacome (2000) argumenta que os saberes estão separados, estão proibidos de 

serem vinculados em nome de uma ética que justifica um sigilo, por constituir um 

know-how pessoal, sendo assim faz parte apenas de uma demanda do mercado e não das 

conquistas da humanidade, o que a nosso ver consiste em um isolacionismo, cada um 
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com o seu saber e nada mais, nada é compartilhado, todo conhecimento é trancado a 

sete chaves. Cada especialidade passa então a ser dona de uma verdade, a sua, neste 

sentido, Dacome (2000) alerta ao perigo de cada especialidade comece a reivindicar 

para si a verdade, neste caso o problema estaria no fato de que nenhuma verdade seria 

concebida se contrariasse o dogma dessa ou daquela especialidade. 

Tais ideias de verdade de cada especialidade reflete no trabalho especializado 

que segundo Rippel (2010), nesta forma de trabalho, cada indivíduo sabe apenas sobre 

uma parte do que fazer, mas é totalmente alheio ao que os outros sabem fazer, 

resultando assim em uma alienação. Ou seja, cada um sabe simplesmente determinada 

coisa e mais nada, o professor de determinada área é um profundo conhecedor desta 

área, porém não tem condições de dialogar com outro profissional que desempenha uma 

função pouco parecida com a sua, isso para educação é prejudicial em vários sentidos, 

pois o aluno encontrará no professor um conhecedor apenas de determinado 

conhecimento e qualquer dúvida que o aluno por ventura tenha será transferida para 

outro profissional sem nem ao menos cogitar uma solução ao problema, pois o assunto é 

de outra área. No caso das primeiras séries do ensino fundamental, isto é muito 

perigoso, pois o professor pode argumentar que o conhecimento não é dele e nem é o 

momento de o aluno aprender determinado conhecimento, que isto será aprendido 

futuramente, quando este aluno tiver um professor especialista, digamos um professor 

de Ciência, História, Matemática, etc. 

 O que uma abordagem interdisciplinar propõe é uma quebra de barreiras entre 

as especializações, neste caso, dentro da educação, para que o ensino se torne menos 

fragmentado. Concordamos com as ideias de Rippel (2010) que diz que é inegável que a 

especialização trouxe vários benefícios e promoveu um amplo avanço do conhecimento, 

porém não podemos perder de vista a necessidade de compreender a especialização 

como parte de um todo complexo e inter-relacionado, caso contrário corremos o risco de 

desvirtuarmos o próprio conhecimento adquirido ou construído. Entendemos que a 

especialização se faz necessária, pois não podemos imaginar uma formação que abranja 

todos os conhecimentos, porém pregamos sim um maior diálogo entre áreas do 

conhecimento até mesmo pelo fato de compreendermos que nenhum conhecimento se 

faz isolado, ele necessita da colaboração de outros já existentes até mesmo para validá-

lo. 
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Rippel (2010) diz que é fácil se constatar quando se estuda com base em 

disciplinas isoladas, não estabelecendo relações explícitas entre elas, pois fica mais 

difícil levar em conta as informações e dados aparatos por cada disciplina para a 

compreensão de qualquer fenômeno. Para o autor, dessa forma constata-se que o estudo 

de maneira disciplinar acaba contribuindo para erguer barreiras mentais para que se 

pense de maneira prosaica. 

Segundo Peña (1997) o conhecimento adquirido por meio dos conteúdos 

específicos das diferentes disciplinas na escola tem de perpassar o ter de aprender, o 

saber sistematizado, fragmentado, que é isolado do todo, da vida. Segundo a autora o 

conhecimento adquirido pelo homem deve trazer a ele a satisfação de apropriar-se de 

mais saber, para poder se entender, entender o outro e o mundo. Em sua concepção, é 

preciso ter coragem de mudar, de romper com o formal, com o objetivismo, de 

transformar o ato pedagógico em um ato de conhecimento de vida, para que o aluno 

saiba como enfrentar a vida em um processo dialético entre a teoria e a prática. 

Portanto, o conhecimento não deve ser algo simplesmente formalizado, um saber para 

determinada coisa, e sim algo que transforme o ser, que lhe traga possibilidades de agir 

e interagir no mundo, que também lhe dê condições de perceber-se agente 

transformador e não simplesmente como um ser passivo. O conhecimento deve ser algo 

conectado a vida da pessoa, que tenha utilidade a ela, não algo fragmentado e 

desconectado a tudo que se passa em sua vida. Neste ponto reside a crítica à 

disciplinarização do conhecimento, pois em muitas vezes isola os saberes, 

compartimenta o conhecimento, torna estanque disciplinas que poderiam agregar seus 

conhecimentos até mesmo como forma de facilitar seu trabalho. 

Lebrun e Lenoir (2013) conceituam as disciplinas escolares como uma espécie 

de caixa de ferramentas, nas quais contém os conhecimentos cuja aquisição, ou 

construção, permitirá atuar mais eficientemente no mundo, como “contextos favoráveis 

ao desenvolvimento de atitudes e de aprendizagens transversais” (2013, p. 55). Os 

autores ao falarem de disciplinas fazem um alerta no sentido de que se estiverem 

desarraigadas de suas condições históricas de produção e de seu princípio de 

inteligibilidade, qualquer conhecimento disciplinar se torna ferramenta a serviço da 

subjetividade do aluno. E em cima destes pontos mostrados, podemos falar em outras 

críticas que são feitas sobre o conhecimento disciplinar, pois, em determinados casos 

além de fragmentado e desconexo, não tem nenhuma representatividade para os alunos 

no que se refere a condições históricas do conhecimento, apenas um conteúdo a ser 
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aprendido. Lebrun e Lenoir (2013) ainda advertem que: “...os conhecimentos 

disciplinares representam, na maioria das vezes, um conjunto de respostas a questões de 

ordem puramente individual”. (2013, p. 57) 

Para pensarmos em uma prática interdisciplinar segundo Moraes (2010), 

devemos levar em consideração o que cada disciplina pode nos oferecer. Argumenta a 

autora que cada disciplina, com seus respectivos atores, deve oferecer contribuição para 

o conhecimento da prática pedagógica e começar a interagir umas com as outras, a 

partir da comunicação de ideias e integração mútua de conceitos, assim como de 

epistemologias, terminologias, metodologias, estratégias entre outros. Nestas palavras a 

autora sintetiza bem o que é uma proposta interdisciplinar, pois assim se está trazendo 

pressupostos de disciplinas específicas, porém interagindo-as dentro de um trabalho. 

Desta forma pode se utilizar preceitos de diversas disciplinas em um planejamento, 

onde cada disciplina contribuirá dentro de seus limites no processo educacional. E no 

caso dos professores, podemos argumentar no sentido de que cada docente em um 

trabalho em conjunto, pode trazer seus conhecimentos e juntos trabalharem em busca de 

um objetivo, e já para professores que trabalham só, como no caso de muitos das 

primeiras séries do ensino fundamental, estes podem agregar os conhecimentos, unindo-

os de forma interdisciplinar, desta forma o docente pode mesmo sem trabalhar com 

outro docente trabalhar de forma interdisciplinar.  

 

4.5 PRESSUPOSTOS PARA A PRÁTICA INTERDISCIPLINAR 

 

  Abordaremos aqui questões relacionadas à prática interdisciplinar, mais 

especificamente, pontos a serem observados para que se inicie uma prática. De início 

falaremos sobre a resistência ao trabalho interdisciplinar, pois na literatura encontramos 

vários autores que tratam esta questão, muitas vezes relacionada ao medo de uma 

mudança. Trataremos também questões relativas a integração e interação de 

conhecimentos e suas relações com interdisciplinaridade. Posteriormente 

argumentaremos em relação à fragmentação do saber. Em seguida, entendemos 

necessária uma breve abordagem sobre o pensamento positivista, até mesmo pelo fato 

de que muitos pressupostos abordados neste trabalho são relacionados ao Positivismo, 

como por exemplo, a própria fragmentação, a questão da organização disciplinar e as 

especializações. 

 



77 

 

4.5.1 - Resistências do professor a uma postura interdisciplinar 

 

Um fator de relevância no que se refere à implantação de uma proposta 

interdisciplinar é o medo de sua utilização, pois, de acordo com Saupe e Budo (2006), 

existe uma desconfiança muito grande para se iniciar um trabalho interdisciplinar e o 

foco central desta desconfiança é o temor pela perda da especificidade de cada 

profissão. Segundo as autoras existe um pensamento de manutenção do monopólio de 

determinado conhecimento referendado pela tradição de um poder secular. Entendemos 

que o medo do professor seria o de perder as especificidades de sua área de formação, o 

que neste caso não é entendido, é que a interdisciplinaridade não é contra as disciplinas, 

e sim uma alternativa de diálogo entre elas, dentro de uma proposta educativa que não 

fragmente o conhecimento. A interdisciplinaridade emerge a partir do diálogo das 

disciplinas existentes, pois como aponta Zanoni (2000) o questionamento mútuo entre 

disciplinas é considerado a etapa essencial da interdisciplinaridade, porque somente 

nesta ocasião podem surgir as áreas concretas de convergência entre distintos enfoques.  

A interdisciplinaridade é uma opção para o diálogo, para a troca de conhecimentos, para 

abertura e uma postura de respeito aos conhecimentos específicos de cada área, tentando 

assim, juntos, um trabalho mais abrangente dentro da educação. 

Dacome (2000) argumenta que os professores acabam se isolando em suas áreas, 

criando assim um nicho de sobrevivência. Este obtém seu respaldo em ações 

individualizadas, nas quais o “eu” encontra refúgio em uma aparente segurança de ações 

realizadas de maneira isolada, pois se imagina que uma exposição, no caso o contato 

com diferentes áreas e pessoas, o colocaria em uma situação de inferioridade. Nesse 

caso, segundo o autor, a interdisciplinaridade pode se tornar uma prática bastante 

perigosa, levando-se em consideração o contexto competitivo que uma exposição 

supostamente traria, nas palavras do autor, uma fragilização individual. Mas, por outro 

lado, esta exposição pode reforçar significativamente os vínculos interpessoais, o corpo 

social ganharia força e reconhecimento já que se processaria em uma articulação de 

diversos saberes. Em consequência, haverá uma prática questionadora, pois, 

paradoxalmente, ao expor limites e potencialidades de cada especialidade, 

proporcionará também a possibilidade de intercâmbio e completude das ações. 

Prossegue o autor afirmando que o trabalho interdisciplinar só pode ser reconhecido em 

sua prática, pois se trata de uma nova postura, e como nova, de certa forma amedronta. 

Entendemos que o medo à utilização de tudo que é diferente de certa forma é normal, 
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porém um professor que esteja aberto a novos desafios, que não tenha medo de 

mudanças, pode perfeitamente tentar utilizar em sua prática preceitos interdisciplinares.  

Esse medo pela troca de perder a comodidade das atitudes que, como argumenta 

Nogueira (2004), existe uma falta de coragem por partes dos professores de declarar 

seus “não saberes”, um medo de ser taxado como “ignorante” em determinado assunto, 

com isso o professor nem ao menos pede auxílio aos demais especialistas, o que 

inviabiliza uma troca de conhecimentos. O autor ainda afirma que o medo da utilização 

de uma abordagem interdisciplinar, é um medo do desconhecido, de se tornar frágil 

diante dos alunos, uma quebra de paradigma que muitas vezes se faz tão traumática em 

função do medo, que preferem optar pelo trabalho disciplinar e suas comodidades. 

Nesse sentido é que o professor de ensino fundamental se enquadra, pois 

invariavelmente este profissional terá áreas do conhecimento que dominará mais do que 

outras, o que pode, portanto, fazer com que o docente privilegie determinada área em 

detrimento de outra. Porém, se este professor utilizar uma abordagem interdisciplinar, 

ele poderá unificando conhecimentos, trabalhar as disciplinas que tem maior domínio 

juntamente com as que têm um menor domínio, desde que interaja as abordagens, que 

especifique um plano de trabalho com um objetivo claro. Isso pode ajudá-lo também no 

que diz respeito ao domínio de novos conhecimentos que em consequência disso o 

ajudará em sua própria prática. Outro ponto que se faz necessário afirmarmos aqui, é 

que quando dizemos que através da interdisciplinaridade o professor poderá obter 

determinados benefícios, não a colocamos como a única forma de se conseguir 

determinados fins, também não afirmamos que somente a interdisciplinaridade fará com 

que tudo no que se refere ao trabalho do professor melhore, apenas fazemos aqui um 

estudo sobre interdisciplinaridade e apontamos seus benefícios de acordo com o que 

podemos observar na literatura existente. 

Japiassu (2006) argumenta que existe um saber armazenado nas instituições de 

ensino, que ele chama de “penitenciárias centrais” da cultura, que além de indigesto e 

nocivo à saúde espiritual, também passa a ser propriedade de pequenos mandarins que 

são dominados pelo espírito de concorrência e carreirismo. Enfatiza o autor que é por 

isso que o interdisciplinar causa atitudes de medo e recusa, por ser uma inovação, e 

como toda inovação incomoda porque questiona o já adquirido, o já instituído, fixado e 

aceito. É interessante o fato de Japiassu (2006) chamar o local no qual se armazenam os 

conhecimentos – especialidades - de “penitenciárias do saber”, pois se for observado 

com um pouco de atenção, é o que realmente se vê no isolacionismo que as disciplinas 
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criam, cada uma se enclausura e qualquer outra forma de se observar um objeto de 

estudo, não é correta. Nesse sentido, novamente podemos utilizar as palavras de 

Japiassu (2002, p. 02): “Apoiar-se numa verdade como em um absoluto é exercer uma 

censura injustificável. É aceitar um superego opressor e castrador vendo em todo erro 

uma heresia e não uma força criadora, a condição sine qua non de uma verdade sempre 

provisória”.  

Silva (2011), também postula no sentido de que existe em um temor a utilização 

da interdisciplinaridade, argumenta o autor que existe certa resistência na utilização, 

isso acontece tanto no ensino quanto na pesquisa, essa resistência se dá pelo medo da 

perda da autonomia por parte dos docentes no caso do ensino. Nesse mesmo sentido, 

Greco (1994) fala no medo que professores sentem quanto à implantação de uma 

proposta interdisciplinar, o autor concebe o processo interdisciplinar como algo 

desinstalador, no sentido em que leva a uma integração mais abrangente do 

conhecimento provocando, assim, inevitavelmente reações daqueles que se sentem 

ameaçados ou até mesmo atingidos. Prossegue dizendo que essas reações: 

 

[...] só podem ser neutralizadas pela formulação de sólidos universos conceituais que 

sustentem a proposta interdisciplinar tanto formal como materialmente e que 

resistam aos mais consistentes ataques. (GRECO, 1994, p. 16). 

 

Desta forma, acreditamos que para implantação de uma proposta interdisciplinar 

se faz necessário que tenha uma sustentação teórica sólida, pois a contestação ao projeto 

existirá e é obvia a necessidade de se validar esta proposta, o porquê da utilização de 

uma proposta interdisciplinar e não de outras. Sem esses pressupostos não terá como 

sustentar um trabalho que causa tanto medo e apreensão nas pessoas. 

 

4.5.2 - Integração e interação de disciplinas 

 

Pensando em concretizar uma prática pedagógica interdisciplinar, muitos 

educadores na verdade fazem integração das disciplinas, como apontam os estudos 

realizados por autores como Lenoir (2003), Haas (2007a), Haas (2007b), Fazenda 

(1996), Lück (1994) e Azevedo e Andrade (2007). No entanto, o que é proposto pela 

maioria dos autores, que advogam em prol da interdisciplinaridade, é uma interação 

entre as disciplinas.  Entretanto, percebe-se que entre ambas (integração e interação) 
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existe uma linha muito tênue na conceituação e mais ainda na utilização, pois como se 

pode perceber ao longo deste trabalho, autores como Pires (1998), Silva(2000),Weigert 

et al. (2005), Barbosa (1997) e Greco (1994) mesmo argumentando em favor da 

interdisciplinaridade, utilizam em suas falas o termo integração. Por sua vez, Moraes 

(2010) e Rippel (2010) utilizam os dois termos em sua fala. Não se quer aqui negar a 

contribuição destes autores no que tange a interdisciplinaridade, tanto é que a 

argumentação de muitos é de grande valia para este trabalho, o que se coloca é que os 

termos mesmo tendo conceituação diferente, basta ver as que se colocam no texto, são 

utilizados de maneira análoga no discurso dos autores.  

Procurando em dicionários definições para a palavra “integração”, temos a 

definição de: influência mútua de órgãos ou organismos inter-relacionados; ação 

recíproca de dois corpos; atividade ou trabalho compartilhado que existem trocas e 

influências recíprocas (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 1629). Já para “interação”, no 

mesmo dicionário, foi encontrada a definição de: incorporação de um elemento em 

outro. Outras definições para a palavra tem a ver com convívio de raças, medida de 

efeito de diferentes variáveis entre outros. Entendemos que se faz necessário averiguar o 

que autores relacionados com a educação dizem a respeito de interação e integração, por 

isso foram averiguados alguns autores.  

Fazenda (1996) alerta que ambas são diferentes, pois integração pode ser 

entendida como um confronto de métodos, teorias-modelo ou conceitos chaves das 

diferentes disciplinas, e que a interdisciplinaridade é um passo além da integração. 

Postula a autora que a integração é uma etapa anterior à interdisciplinaridade, etapa esta 

em que se inicia um relacionamento, um estudo dos fatos a serem posteriormente 

integrados.  Lenoir (2003) segue a mesma linha de pensamento ao afirmar que é 

importante distinguir ambas e assegurar sua complementaridade. Haas (2007b) afirma 

que após a integração tem de ser dado o próximo passo que é o da interação na qual se 

pode viver uma prática dialógica, uma atitude interdisciplinar. Lück (1994) coloca a 

interação como um passo subsequente a integração. Azevedo e Andrade (2007, p. 64) 

afirmam que: 

A perspectiva epistemológica da interdisciplinaridade não pressupõe unicamente a 

integração, mas a interação das disciplinas, de seus conceitos e diretrizes, de sua 

metodologia, de seus procedimentos, suas informações na organização do ensino, 

enfim, traz a ideia da não globalização dos conteúdos simplesmente, mas, sobretudo, 

de trabalhar as diferenças, criando a partir disso novos caminhos epistêmicos e 
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metodológicos como forma de compreender e enriquecer conhecimentos sobre as 

mais diversas áreas do saber.   

 

Desta forma entendemos por integração a mesma ideia defendida por Fazenda 

(1996), uma vez que para ela a integração poderia ser identificada dentro das 

terminologias “multi” ou “pluridisciplinar”, no qual não existe uma preocupação com a 

interação, preocupa-se apenas com a justaposição de disciplinas heterogêneas, uma 

integração de conteúdos numa mesma disciplina. A interação, por sua vez, é condição 

necessária para a interdisciplinaridade. 

No que se refere à concepção de integração e interação, Fazenda (1996) diz que 

a interdisciplinaridade
5
 pode ser entendida como um fator de transformação social, ao 

passo que a integração como um fim em si mesma, um fator de estagnação, de 

manutenção de um status quo. Desta forma, compreendemos que na integração 

preocupa-se com o conhecer e relacionar conteúdos, métodos, teorias ou outros aspectos 

do conhecimento, sendo assim, permanecer nela é manter as coisas tal como elas se 

apresentam, a única diferença agora seria de uma forma mais organizada.  

Ainda dialogando com as ideias de Fazenda (1996), afirma a autora que 

permanecer apenas em uma postura de integração, ao invés de se caminhar para uma 

transformação ou mudança da própria realidade pode resultar somente em um novo jogo 

de palavras, em uma nova rotulação para velhos problemas, ao passo que as causas reais 

permaneceram as mesmas. Conclui a autora afirmando que a integração em relação à 

interdisciplinaridade, em certo ponto se faz necessária, porém, como um momento, uma 

possibilidade de atingir uma interação, uma interdisciplinaridade com vistas a novos 

questionamentos e buscas, uma mudança na atitude de compreender e entender. A 

interdisciplinaridade, então, passa a ser vista como algo além da simples integração. 

Para que haja interdisciplinaridade deve haver uma sintonia e uma adesão recíproca, 

uma mudança de atitude frente ao fato a ser conhecido, até mesmo porque o nível 

interdisciplinar exige uma transformação, ao passo que integrar exige uma acomodação. 

(FAZENDA, 1996, p 51). 

Pombo (2006) também tem uma ideia contrária à integração de disciplinas. 

Argumenta no sentido de um cruzamento de disciplinas, pois para autora a 

interdisciplinaridade pode-se traduzir em uma constante emergência de novas 

disciplinas que não são mais do que a estabilização institucional e epistemológica de 

                                                 
5
 A autora no texto utiliza os termos “interdisciplinaridade” e “interação” como análogos. 
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rotinas de cruzamento de disciplinas. Augusto et al. (2004) falam em uma união de 

disciplinas, pois a necessidade de envolvimento entre as diferentes disciplinas ou áreas 

do conhecimento para o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar é um consenso 

por parte dos professores. Mencionam isto pelo fato de acreditarem ser um dos pilares 

mais claros e importantes que formam o conceito de interdisciplinaridade. 

Diante do que foi colocado no que se refere à integração, notamos que a 

integração realmente é algo importante para que se chegue a uma prática 

interdisciplinar. Porém, um estágio apenas e não um momento definitivo, a integração, 

como postulam os autores, tem sua importância no sentido de que dá um passo para a 

interdisciplinaridade, porém, jamais pode ser entendida como tal. 

 

4.5.3 Fragmentação do saber 

 

Na literatura referente à interdisciplinaridade, muito se fala em fragmentação do 

saber, em disciplinas estanques, cada uma ocupando seu próprio universo. A 

interdisciplinaridade surge como uma alternativa para superação da fragmentação do 

saber. Por fragmentação entende-se a concepção científica de mundo que durante o 

Positivismo (início do século XIX) desde sua fase Comtiana, contribuiu para uma 

espécie de fragmentação do saber ou especialização dos saberes, com o alargamento das 

disciplinas e, em consequência a divulgação positiva de mundo (THIESEN, 2008). 

Marques (2010) faz uma crítica ao modelo positivista, pois para a autora o ideal que 

referencia todo aparato teórico sobre o conhecimento moderno teve sua contribuição na 

filosofia positivista de Comte, são destacados também pela autora Bacon
6
 e Descartes

7
. 

Estes estabeleceram para as ciências em geral, critérios lógicos como imprescindíveis 

para atingir a verdade, com isso desenvolveu-se mecanismos reducionistas para 

assegurar a visão de ciência dando ênfase às ciências naturais e exatas, o que eliminou 

qualquer possibilidade de se atingir objetivos emancipatórios, mesmo nas ciências 

humanas. 

                                                 

6
 Francis Bacon,  (1561 -1626) foi um político, filósofo e ensaísta inglês. É considerado como o fundador 

da ciência moderna. Desde cedo, sua educação orientou-o para a vida política, na qual exerceu posições 

elevadas.  

 
7
 René Descartes  (1596 –1650) foi um filósofo, físico e matemático francês.  
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Segundo Peleias et al. (2011), no final do século XIX, com a grande 

especialização das ciências, a industrialização e a consequente divisão do trabalho, o 

que acentuou-se no século XX, refletindo então em um sistema escolar disciplinar. 

Corroborou também para esta disciplinarização o fato de nas Universidades modernas 

no fim do século XIX, as pesquisas feitas de forma disciplinar, gerando então um 

movimento de cima para baixo no processo de disciplinarização dos conteúdos na 

escola.  No Brasil, assim como em todo mundo, Pires (1998) nota que esta visão 

fragmentária de disciplina não é diferente, já que no país há uma realidade de ensino 

que se estende a todos os níveis, de uma convivência cotidiana com uma organização 

fragmentada e desarticulada, pois: “tem origem na exigência material de formação dos 

indivíduos que a sociedade moderna, com suas formas de organização social, impôs às 

instituições educacionais em todos os níveis” (PIRES, 1998, p 25). 

A forma pela qual a escola se organiza é baseada em modelos da sociedade, o 

modelo atual da sociedade ocidental é o capitalista, e é em cima deste modelo que a 

escola se organiza. Segundo Silva e Pinto (2009), o modo de produção capitalista 

beneficiou-se da fragmentação do processo produtivo, com isso a produtividade passou 

a estar de mãos dadas com a alienação do trabalhador, este executando apenas tarefas 

repetitivas, sem ao menos ter como aprender ou experimentar novas etapas da produção. 

O trabalhador fica então enclausurado nas dimensões de um oficio mecânico, o que 

reduz a sua capacidade de criação, mobilização e contestação, desqualificando-o de sua 

condição de sujeito, sendo então incapaz de reagir e questionar a ordem estabelecida 

(SILVA e PINTO 2009). Para os autores, é esse tipo de ciência e esse tipo de trabalho 

que correspondeu um modelo de escolarização que resulta na divisão das disciplinas 

estanques que organizam o currículo tradicional. 

É inegável que o modelo capitalista influencia a forma de organização da escola, 

no entanto, a escola, deve buscar alternativas para pautar suas atividades de forma 

variada, não somente em cima deste modelo, principalmente no que diz respeito a sua 

organização curricular. Existe também a opção de a escola trabalhar em cima de novos 

paradigmas que não sejam pautados simplesmente em organização do trabalho, em 

modelos estanques e disciplinares, no qual o aluno simplesmente não participa do 

processo, sendo apenas um receptor de informações, o modelo interdisciplinar surge 

então como uma alternativa. Isso não desconsidera a necessidade de se preparar alunos 

para uma sociedade que é capitalista, porém este aluno também pode em sua trajetória 
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escolar ter acesso a outros tipos de formação, que o mostre outros pontos de vista, não 

somente os baseados em uma sociedade capitalista. 

Seguindo a linha de pensamento de Silva e Pinto (2009) do que foi exposto 

acima, uma proposta interdisciplinar dentro de uma educação baseada em pressupostos 

não capitalistas tem entre seus objetivos fazer com que o aluno perceba-se em um 

mundo que não é fragmentado, em um mundo em que existe um todo complexo, e o 

todo não precisa ser desmontado em suas mínimas partes para ser entendido. 

Diante disso, concordamos com Silva e Pinto (2009) quando falam do velho 

modelo de escola e da atualidade. Tanto a ciência e o mundo do trabalho reconfiguram-

se na contemporaneidade, o que exige da escola um novo perfil de sujeito do saber. 

Assim, as novas habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento da 

ciência e para as complexidades do mundo do trabalho e da produção não mais se 

compatibilizam com a manutenção do velho modelo de escola, que tão bem serviu aos 

propósitos estabelecidos em momentos anteriores. Ou seja, a escola deve estar 

conectada ao atual momento, ter a noção do que a época exige, do que o atual aluno, 

que é o ator mais importante em todo este processo, necessita, enfim, tornar-se uma 

escola mais de acordo com as exigências da realidade e tentar influir nela. Entre 

exigências do atual momento educacional, podemos citar as habilidades 

socioemocionais, por exemplo, muito discutidas na literatura, como os estudos de Abed 

(2014).  A autora parte do pressuposto de que o aprender não envolve somente aspectos 

cognitivos, faz parte deste processo também os emocionais e os sociais, pois existe uma 

inter-relação entre desenvolvimento das habilidades socioemocionais e o processo de 

ensino e de aprendizagem. Ainda afirma que não há como preparar os alunos para 

enfrentar os desafios deste século sem que se faça um investimento no desenvolvimento 

de habilidades e também no que se refere a tomar decisões, trabalhar em equipe, 

resolver problemas, lidar com as emoções etc. 

Pereira et al (2012) parte do princípio de que as escolas seguem uma divisão 

baseada no modelo das fábricas. As decisões segmentadas indicam uma lógica de 

incorporação dos métodos de gerenciamento das empresas capitalistas na gestão do 

espaço escolar, utilizam para isso um modelo taylorista
8
/fordista

9
, que reproduz assim 

                                                 
8
Taylorismo ou Administração científica é o modelo de administração desenvolvido 

pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor (1856 -1915), considerado o pai da administração 

científica e um dos primeiros sistematizadores da disciplina científica da Administração de empresas. 
9
 Fordismo, termo criado por Henry Ford (1863 – 1947), em 1914 refere-se aos sistemas de produção em 

massa (linha de produção) e gestão idealizados em 1913 pelo empresário americano.  
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dentro da escola uma fragmentação, uma hierarquização, uma autoridade e uma 

disciplina das fábricas. Conceitua a autora que a divisão da escola em setores, faz com 

que estes tenham poder de decisão isolado, e com isso perde-se a visão do global da 

própria escola, o que pode refletir inclusive nos resultados escolares por se cumprir 

tarefas setorizadas e estanques, sem uma análise conjunta de suas próprias ações, 

prossegue: “este modelo de gestão da escola sinaliza a perda da função social da 

educação e suas implicações com o contexto social mais amplo” (PEREIRA, 2012, p. 

137). Acreditamos que uma escola setorizada compromete não somente o trabalho do 

professor, mas de todos os funcionários da escola, no sentido de que cada um se isolará 

em seu nicho, cada qual fazendo unicamente sua função sem haver conexão com outras 

funções.  Propomos então, que haja por parte do professor uma reflexão sobre sua 

prática e que ele crie possibilidades para que ela não seja setorizada e estanque. O 

professor mesmo em uma escola que pregue tais modelos, iguais aos citados acima, 

pode em sua prática criar situações nas quais o diálogo, a construção do conhecimento 

entre outros seja o foco de seu trabalho.  

Vey (2001) denota que a visão moderna de mundo é materialista, reducionista, 

antropocêntrica e parcial e por isso, tudo o que existe é formado de entidades materiais 

mensuráveis na qual o todo é explicado em função de suas partes. Para autora o método 

de reduzir os fenômenos complexos a seus componentes básicos e de procurar os 

mecanismos através dos quais esses componentes interagem, tornou-se hoje tão 

enraizado na nossa cultura, que tem sido amiúde identificado como a única forma de se 

fazer ciência. Com isso, perde-se a noção do todo complexo, do universal, para se 

estudar partes de determinado objeto para tentar entendê-lo. Neste sentido, entendemos 

que um objeto de estudo pode ser visto como uma parte única e não apenas como algo 

que necessita ser desmontado para que com o aprofundamento de cada parte se entenda 

o geral, existem possibilidades para que se analise o todo sem que o divida em inúmeras 

partes, a interdisciplinaridade é uma forma para que se faça isso. 

Vey (2001) postula que a visão fragmentada e mecanicista do mundo e o sistema 

de valores que estão associados, geram uma organização social que perde de vista a 

verdadeira natureza do ser humano e da vida em sua complexidade. Ou seja, nada é 

visto como um todo complexo, e sim apenas determinadas partes, inclusive de um 

mesmo objeto de estudo, algumas partes são consideradas mais importantes que outras 

e, portanto, merecem mais atenção na hora de estudá-las. 
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  A interdisciplinaridade tem como proposta uma reação a essa concepção 

mecanicista e propõe romper com a fragmentação das disciplinas e do conhecimento. 

Em consequência desta fragmentação segundo Santos (2010) a prática pedagógica 

organizou-se seguindo um modelo de disjunção dos pares binários: simples-complexo, 

parte-todo, local-global, entre outros. Em contrapartida, cristalizou-se a subdivisão do 

conhecimento em áreas instituídas em departamentos, cada qual delimitado pelas suas 

fronteiras epistemológicas, cada um organizado com suas diferentes disciplinas. A 

autora considera que uma teoria da complexidade e transdisciplinaridade, o que se 

entende por uma interdisciplinaridade em sua forma plena, para superar esta 

fragmentação do conhecimento, propondo a religação dos saberes compartimentados, 

oferecendo, então, uma perspectiva de superação deste processo de atomização 

existente. 

Cabe salientar e insistir que uma proposta interdisciplinar de forma alguma é 

contra as disciplinas, a interdisciplinaridade não surge como uma forma de eliminar as 

disciplinas, pois são inegáveis certos benefícios de cada disciplina ou especialização. A 

interdisciplinaridade, neste sentido, traz uma proposta de unificação de saberes, um 

diálogo entre diferentes áreas para proporcionar um melhor resultado, no caso da 

educação, uma proximidade maior entre as disciplinas e os profissionais envolvidos. No 

que se refere à ideia de que a interdisciplinaridade não é contra as disciplinas, mas tenta 

articular um diálogo entre elas, podemos relembrar as ideias de Zanoni (2000) citadas 

anteriormente, como por exemplo, quando é dito que a interdisciplinaridade tem como 

base as disciplinas. 

Concordamos também com Rippel (2010), que diz que cada disciplina deve 

oferecer sua valiosa contribuição para o enriquecimento da prática pedagógica e 

começar a interagir umas com as outras, isso mediante a comunicação de ideias e 

integração mútua de conceitos, epistemologias, terminologias, metodologias entre 

outros. O autor fala ainda em uma relação entre disciplinas e interdisciplinaridade, 

conceituando que é necessário, partir dos conhecimentos específicos, postula que não se 

pode falar em interdisciplinaridade sem disciplinas, e não se pode confundir 

interdisciplinaridade com polivalência. Desta forma, não se anula o conhecimento 

específico e nem o papel de cada profissional. Entendida deste modo, segundo o autor, a 

interdisciplinaridade não pode ser vista como algo que visa destruir as disciplinas, pelo 

contrário, como já foi dito, para que haja interdisciplinaridade, é necessário que existam 
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disciplinas. O propósito da interdisciplinaridade é o de mudar o atual paradigma 

disciplinar isolacionista, no qual cada disciplina fica restrita ao seu pequeno universo. 

Pires (1998) argumenta que apesar da necessidade que vem sendo sentida de 

uma integração entre as disciplinas, a realidade no país, em todos os níveis é uma total 

fragmentação do ensino tornando-o desorganizado e desarticulado. Assim, os currículos 

escolares ficam constituídos por compartimentos estanques e incomunicáveis, o que 

produz uma formação humana e profissional de alunos e professores insuficiente para o 

enfrentamento das práticas sociais que exigem uma formação crítica e mais competente. 

De fato, vemos que esta situação mostrada pelo autor é muito prejudicial para todos os 

envolvidos na educação, pois vendo desta forma, temos currículos que não se dialogam, 

cada um tentando mostrar sua especificidade, sua verdade, deixando claro que não tem 

relação alguma com qualquer outro, deixando clara a ideia de que não há necessidade de 

diálogo entre disciplinas e que o trabalho isolado é a única e correta forma de 

organização curricular. 

Para Morin (2001), a redução ou disjunção na educação limita o conhecimento 

do todo ao conhecimento de suas partes, restringe o complexo ao simples, como se a 

organização do todo não produzisse qualidades ou propriedades novas em relação às 

partes consideradas isoladamente. Medina (2002) afirma que a educação deveria 

libertar-se da fragmentação imposta pelo paradigma positivista e sua racionalidade 

instrumental e econômica, assim também como de seus estreitos pontos de vista. Ambos 

os autores são enfáticos quando afirmam que o enfoque interdisciplinar surge como uma 

forma de superar o paradigma racionalista, que tem servido como base na formulação 

dos currículos, tornando-o assim fragmentado e reducionista. 

   O olhar de Lück (1994) situa o enfoque interdisciplinar como a alternativa de 

maior significado na busca de superação da atomatização do conhecimento em 

disciplinas. Para a autora este enfoque no contexto da educação manifesta-se como uma 

contribuição para a reflexão e o encaminhamento de soluções para as dificuldades 

relacionadas ao ensino. Completa dizendo que o objetivo da interdisciplinaridade é o de 

promover a superação da visão restrita de mundo e a compreensão da complexidade, ao 

mesmo tempo, resgatando a centralidade do homem, da realidade e na produção do 

conhecimento, de modo a permitir ao mesmo tempo uma melhor compreensão da 

realidade e do homem como um ser determinante e determinado. 

Japiassu (1976, apud GARCIA, 2003) diz que a interdisciplinaridade exige uma 

reflexão profunda e inovadora sobre o conhecimento, demonstrando a insatisfação com 
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o saber fragmentado. Desta forma, a interdisciplinaridade pode inspirar um avanço em 

relação ao ensino tradicional, ao propor uma reflexão crítica sobre a própria estrutura do 

conhecimento, na intenção de superar o isolacionismo entre as disciplinas no desejo de 

revitalizar o próprio papel dos professores na formação dos estudantes para o mundo 

(GARCIA, 2003). A visão de mundo materialista e reducionista, segundo Vey (2001), 

reflete na educação e na escola, que passou a ter uma visão fragmentada também do 

aluno, privilegiando-se algumas dimensões em detrimento de outras. Com isso, o ensino 

também adquiriu esse caráter e, por consequência, a atuação do professor ficou 

restringida a modelos que inviabilizam o desenvolvimento e a ativação de 

potencialidades pessoais, interpessoais e transpessoais tanto do professor como dos 

alunos. E de fato, essas potencialidades são deixadas de lado em função de outras como, 

por exemplo, a inserção no mercado de trabalho, formação de mão de obra 

especializada etc. Não estamos aqui tentando colocar essas potencialidades acima de 

outras, de hierarquizar, estamos tentando mostrar que podem ser equiparadas a outras 

nem que haja prejuízo a qualquer uma. 

Entendemos, portando, como afirmam Peleias et al. (2011) que a 

interdisciplinaridade pode ser entendida como uma forma de se pensar no interior da 

educação, uma superação da atual abordagem disciplinar que por sua vez é 

tradicionalmente fragmentária. 

Ferreira (1997) argumenta que a civilização da qual fazemos parte apresenta a 

natureza como algo separado de nós, é forjado em nossas mentes uma concepção de 

mundo em que os fatos, os fenômenos e a existência se apresentam de forma 

fragmentada e desconexa, cuja consequência é uma angustia, uma incompreensão da 

totalidade, um medo e um sofrimento. Contudo, nem sempre as coisas foram desta 

forma, segundo a autora, esta mesma civilização que desabrochou entre os gregos no 

século VI a.C., o mundo e seus elementos eram vistos como uma unidade. Essa cultura 

não separava filosofia, ciência, arte e religião, havia apenas o conhecimento, a 

investigação do fenômeno em sua totalidade. 

O enfoque interdisciplinar apresenta várias vertentes no que diz respeito ao 

campo educacional, no sentido de que questiona o paradigma racionalista, a visão 

restrita das disciplinas e o saber fragmentado que surge como consequência dos 

primeiros, além de trazer uma reflexão crítica sobre as dificuldades relacionadas ao 

ensino e a estrutura do conhecimento. Coloca questionamentos sobre a atual forma de 

organização curricular, tenta mostrar que as disciplinas não precisam manter distancia 
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umas das outras, que pode de deve haver um diálogo entre elas, esse diálogo segundo o 

enfoque interdisciplinar, tem como objetivo facilitar o trabalho dos professores, no 

sentido de que abre mais possibilidades para se trabalhar em sala de aula, apontando 

novos caminhos. Enfim, a interdisciplinaridade aponta caminhos para superação da 

fragmentação do saber, porém não deve ser entendida como a única solução para estes 

problemas, antes de tudo ela é um caminho para a superação. 

 

4.6 A FRAGMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO E A INFLUÊNCIA DO 

POSITIVISMO 

  

Neste trabalho muito se falou em Positivismo, em sua influência na educação, 

principalmente no que se refere ao pensamento positivista em relação à especialização, 

a fragmentação do conhecimento, ao enorme número de disciplinas isoladas uma das 

outras, na questão do capitalismo e da economia entre outros. Por estes motivos será 

apresentado um tópico de maneira breve no sentido de mostrar um pouco os 

pressupostos do Positivismo. 

  O Positivismo passou a dominar o pensamento do século XIX como método e 

doutrina. No que diz respeito a método, embasou-se na certeza rigorosa dos fatos de 

experiência como fundamento de construção teórica. Já como doutrina apresentou-se 

como revelação da própria ciência, apresentando-se como caráter universal da realidade, 

como significado geral da mecânica e da dinâmica do universo. (RIBEIRO JUNIOR 

1983). 

  Segundo Ribeiro Junior (1983) o método de trabalho do Positivismo é o 

histórico genético indutivo, o que vem a ser a observação dos fatos, adivinhando-lhes 

por indução leis de coexistência e de sucessão, deduzindo a partir destas leis, através da 

consequência e correlação, fatos novos que escaparam da observação direta, mas que a 

experiência observou. 

O fundador do Positivismo foi Auguste Comte (1798 – 1857). Segundo Ferreira 

(2009) as reflexões de Comte surgiram a partir da realidade histórica em que ele vivia. 

Foi percebida por Comte a emergência de uma crise, que em seu entendimento era 

resultado de um confronto histórico entre a ordem feudal e a nova ordem capitalista. Ele 

entendeu que este confronto estava causando uma desagregação moral e intelectual na 

sociedade do século XIX, gerando assim um caos, no qual Comte acreditava que se 

encontrava a Europa após as revoluções francesa e industrial. O termo “positiva”, para 
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Comte designava o real frente ao quimérico, o útil ao inútil, o certo frente ao incerto 

assim como outras acepções parecidas (RIBEIRO JUNIOR 1983). 

Comte entendia que o sustentáculo fundamental da sociedade humana, o ponto 

inicial para uma unidade social, era constituído por um conjunto de princípios admitidos 

em consenso por toda coletividade, configurando-se assim os modos de pensar, as 

representações do mundo e as crenças. Era esse o conjunto consensual que se 

desagregava diante do surgimento de uma nova ordem social, a burguesia. E para a 

superação desta crise seria necessário que houvesse a construção de uma nova coesão de 

pensamento que fosse capaz de uma reconstrução da “ordem” a partir de uma 

modernização industrial e científica (FERREIRA 2009). 

Segundo Ferreira (2009), Comte acreditava em uma espécie de “espírito 

positivo”, este seria conquistado pela sociedade industrial que levaria sua 

“reorganização” em novas bases consensuais. Prossegue: 

 

Neste sentido, ele ligou esta nova ciência por ele definida em 1839 como Sociologia, 

ao Positivismo, denominando assim de Física-social. Ele aceitava plenamente os 

pontos de vista mecanicista e reducionista da física newtoniana como modelos 

capazes de promover a descrição correta da realidade social. (FERREIRA 2009, p 

36). 

 

Como afirma Ribeiro Junior (1983), as fontes que Comte mais utilizou para 

estabelecer as bases de sua filosofia foram as doutrinas sociais de Saint-Simon
10

, 

combinadas com os trabalhos de ideólogos, notadamente de Cabanis
11

 e dos naturalistas  

Gall
12

, Bichat
13

 e Broussais
14

. Já o método de investigação para a determinação dos 

fatos e suas relações, ele foi buscar nos filósofos ingleses: Bacon, Hume
15

 entre outros. 

Fazendo uma relação direta com Positivismo e especializações, podemos aqui 

citar Ribeiro Junior (1983), ele argumenta que na visão positivista o progresso da 

sociedade é caracterizado pela incessante especialização das funções, como todo 

desenvolvimento orgânico, para o maior aperfeiçoamento na evolução de órgãos 

                                                 
10

Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon, (1760 - 1825), foi um filósofo e economista francês, 

um dos fundadores do socialismo moderno e teórico do socialismo utópico 
11

 Jean Louis Cabanis (1816 - 1906) foi um ornitólogo alemão. 
12

 Roger Le Gall naturalista francês. 
13

 Marie François Xavier Bichat (1771 - 1802) foi um anatomista e fisiologista francês 
14

 François Broussais médico naturalista do século XIX. 
15

 David Hume (1711 - 1776) foi um filósofo, historiador e ensaísta escocês que se tornou célebre por 

seu empirismo radical e seu ceticismo filosófico. 
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particulares. Partindo do pressuposto de que a escola é parte integrante da sociedade, e, 

portando sofre influências da mesma, esta questão das especializações cada vez mais 

constante foi também realizado no meio escolar, onde cada professor é especialista em 

determinada disciplina e cada vez mais aprofunda seu conhecimento nesta única área.  

O Positivismo exerceu no pensamento latino-americano uma grande influência 

inclusive no país, chegou aqui por volta do ano 1850. Aranha e Martins (2003) falam 

que em 1876 foi fundada a Sociedade Positiva do Brasil, já em 1881 Miguel Lemos e 

Teixeira Mendes criam a Igreja e Apostolado Positivista do Brasil com seu templo 

situado da cidade do Rio de Janeiro, ambos também foram os idealizadores do escrito 

da bandeira brasileira: ordem e progresso. 

Luís Pereira Barreto
16

 e Benjamin Constant são considerados influentes também 

no país no que se refere ao Positivismo. Benjamin Constant foi militar e matemático, 

ficou conhecido pela sua participação atuante no movimento político que culminou com 

a proclamação da república, foi ministro da instrução, tentou fazer uma modificação no 

ensino buscando modificar a tradição humanística com a introdução de estudos 

científicos. Essas reformas não foram implementadas de forma adequada, o que resultou 

em uma sobrecarga do currículo secundário que passou a ser visto como algo 

enciclopédico (ARANHA e MARTINS 2003). 

No país, segundo Aranha e Martins (2003) os adeptos do Positivismo, quase 

sempre eram jovens da pequena-burguesia comercial, em grande parte eram de cidades 

em crescimento, as quais tinham um grande anseio pela industrialização, eles se 

contrapunham aos interesses dos grandes proprietários de terra. Entre os adeptos muitos 

eram militares, médicos, engenheiros etc., esta situação denotava por parte dos 

interessados na questão do Positivismo uma valorização ao conhecimento científico. 

Como foi dito acima, foram ideais positivistas que influenciaram no que esta 

escrito na bandeira nacional brasileira.  Ribeiro Junior (1983) no que se refere à 

bandeira e a toda influência que o Positivismo teve no país diz que a nossa bandeira 

mostra quanto a doutrina positivista teve aceitação até mesmo entre nossos republicanos 

históricos. Ao Positivismo ainda se deve o processo de reestruturação do ensino, a 

separação da Igreja do estado etc. Com isso, o Positivismo repercutiu imensamente nas 

escolas, influenciando uma mocidade que tinha uma vasta cultura literal, porem, mais 

                                                 
16

 Foi um médico brasileiro formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Bruxelas, doutor 

em ciências naturais, medicina, cirúrgica e partos. Cientista, filósofo e biologista. 
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literária do que científica, pois na época somente médicos, militares e engenheiros se 

dedicavam a ciência (RIBEIRO JUNIOR 1983). 

Neste sentido temos que concordar que o momento histórico do país quando da 

chegada do pensamento positivista era de um relativo atraso em comparação com os 

países europeus e os Estados Unidos, pois estes já haviam passado por um processo de 

industrialização e modernização de vários setores, já aqui no Brasil esse progresso ainda 

não havia chegado. O Positivismo, de certo modo, abriu espaço para o debate sobre a 

condição de inferioridade que o Brasil se apresentava diante desses países, abriu novos 

caminhos no sentido de se debater o que ocorria no país, e de certa forma teve sua 

colaboração até mesmo na educação, pois mesmo diante de todas as críticas que são 

feitas hoje não se pode negar fatos como o a da laicização da escola, por exemplo, e até 

mesmo novas ideias educacionais que foram trazidas por teóricos americanos 

positivistas no que se refere à avaliação, aprendizagem, cognição e currículo. 
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5 METODOLOGIA, ANÁLISES E DICUSSÃO 

 

5.1 ESTRATÉGIAS 

 

  Esta pesquisa é de cunho qualitativo e descritiva, pesquisa qualitativa para 

Minayo (1994) analisa os fenômenos voltados para a percepção, intuição e a 

subjetividade, investigam as influências das emoções e / ou sentimentos que afloram nas 

situações vividas diariamente. Já Gibbs (2009) aponta que este tipo de abordagem 

estuda o mundo “lá fora” e não em contextos especializados de pesquisas como os 

laboratórios e tenta também entender, descrever e, às vezes, explicar fenômenos sociais 

“de dentro” de formas diferentes, como analisando experiências de indivíduos ou grupos 

ou examinando interações e comunicações que estejam se desenvolvendo. 

 Para Gil (2007) pesquisa descritiva é a que tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômenos ou 

estabelecimento de relações entre variáveis. Na opinião de Lakatos e Marconi (2002) 

consiste em uma investigação empírica, cuja principal finalidade é o delineamento ou 

análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o 

isolamento de variáveis principais ou chaves. Para Triviños (1987 p 110) a maioria dos 

estudos que se realizam no campo da educação é descritiva e o foco essencial deste tipo 

de estudo reside no desejo de se conhecer a comunidade, seus trações característicos, 

suas gentes, seus problemas, sua educação etc. 

Deste modo, optamos por uma abordagem qualitativa para podermos mostrar o 

que pensam e falam os professores sobre a questão da interdisciplinaridade em relação 

ao currículo, neste sentido a análise descritiva nos ajuda a conhecer melhor a relação 

dos participantes com o tema pesquisado.  

  Neste trabalho utilizamos dois questionários, para Chizzotti (2009, p. 55) 

questionário: 

 

[...] consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e 

sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, como o 

objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre o 

assunto que os informantes saibam opinar ou informar.  
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Primeiramente foi utilizado um questionário sócio demográfico, optamos por 

este tipo de questionário para obter informações sobre os participantes da pesquisa, no 

que se refere à formação, tempo de atuação entre outros. Triviños (1987, p. 110) aponta 

a utilidade deste tipo de questionário para aplicação com professores: 

 

No caso dos professores, por exemplo, quantos professores trabalham no ensino 

estadual, municipal, federal e particular. Quais são os níveis de formação dos 

mesmos; como se distribuem de acordo com os regimes de trabalho, de idade, de 

sexo, do estado civil. Mas os estudos descritivos não ficam simplesmente na coleta, 

ordenação, classificação dos dados.  

 

  Chizzotti (2009) aponta que determinadas pesquisas qualitativas não podem 

descartar a coleta de dados quantitativos, principalmente em uma etapa exploratória ou 

em fases que estes dados podem mostrar uma relação mais extensa entre fenômenos 

particulares. E foi neste sentido que utilizamos um questionário contendo trinta e duas 

questões, os resultados serão/ confrontados com as respostas da entrevista que 

realizamos. Os questionários foram aplicados a vinte e três professores de três escolas 

públicas. 

  Posteriormente a aplicação dos questionários, escolhemos aleatoriamente cinco 

professores das três escolas e realizamos uma entrevista com eles contendo cinco 

questões. Gil (2007) define entrevista como uma técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos 

dados que interessam à investigação. A entrevista para o autor é uma forma de interação 

social e mais especificamente uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes 

busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. A entrevista que 

realizamos foi estruturada, que é segundo Martins (2010) aquela quando se possuem 

questões previamente formuladas. 

Foram então gravadas as cinco questões referentes a entrevista, nas quais o 

entrevistado assim como já ocorreu nos questionários teve a opção de não responder as 

questões que assim achar necessário.  

O entrevistado foi informado de que pode desistir da entrevista a qualquer 

momento, durante a mesma ou até mesmo após, se assim optar, recebeu uma via do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) sendo informado de todos os 
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procedimentos pelos quais trata a pesquisa, seus direitos e onde buscar informações 

sobre o estudo. 

Todos os dados gravados foram descartados após sua transcrição. Assim como 

as respostas dos questionários também foram descartados. Estes procedimentos são 

importantes na medida em que preservam a identidade dos sujeitos participantes da 

pesquisa. 

 

5.1.2 Participantes procedimentos  

 

 Neste estudo participaram vinte e três professores que atuam nas primeiras séries do 

Ensino Fundamental de três escolas públicas estaduais da cidade de Pouso Alegre, 

Minas Gerais. Como critérios de inclusão foram inclusos no estudo todos aqueles 

professores que aceitaram participar da pesquisa e consequentemente excluídos todos 

aqueles que se recusarem.   

O pesquisador foi pessoalmente até as escolas, onde fez um agendamento com 

os professores que concordaram em participar das entrevistas. No dia e horário 

marcados o pesquisador foi até a escola, aplicou os questionários com todos e efetuou a 

entrevista com os escolhidos. 

 

5.2 ANÁLISES E DISCUSSÃO 

 

O presente estudo, como já dissemos acima, foi realizado em três escolas da rede 

pública estadual da cidade de Pouso alegre Minas Gerais. Destas três escolas, duas 

ficam na região central e outra em um bairro da periferia da cidade. 

Participaram da pesquisa vinte e três professores, sendo 22 (95,7%) do sexo 

feminino e 1 (4,3%) do sexo masculino. Destes professores 100% possuem nível 

superior sendo que destes 60,9% possuem algum tipo de especialização. 

 Os professores têm em média doze anos de formação e atuam na escola em uma média 

de sete anos. Trabalham com a turma aproximadamente há10 meses, e cada turma tem 

uma média de 24 alunos. 

Trataremos a partir de agora os dados que obtivemos com as entrevistas dos 

professores nas escolas onde realizamos a pesquisa. Colocaremos aqui alguns números 

referentes ao questionário que aplicamos, para dar um pouco mais de sustentação as 

falas dos professores, que foi onde focamos nosso trabalho. Os professores falaram 
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sobre seus entendimentos por interdisciplinaridade, de sua relação com disciplinas, 

livros didáticos, trabalho coletivo entre outros. Fizemos uma análise de algumas falas 

dos professores com documentos oficiais, onde observamos alguns pontos, respaldamos 

também com alguns autores que abordam os temas trabalhados aqui. Participou da 

pesquisa, como já dissemos acima, vinte e três professores, porém apenas cinco 

participaram das entrevistas gravadas e para preservar a identidade destes participantes, 

eles serão aqui chamados pela letra “P” seguida de um número, serão então: P1, P2, P3, 

P4 e P5. 

No que se refere ao entendimento do que é interdisciplinaridade, percebemos 

que os entrevistados fazem uma relação direta com um trabalho com todas ou várias 

disciplinas, isso podemos ver nas falas a seguir: “Trabalhar todas as disciplinas dentro 

de um tema...” P1. “Eu entendo que, é a maneira como eu trabalho o conteúdo, 

utilizano esse mesmo conteúdo em disciplinas diferentes.” (P5) 

A definição dada pelo professor P1 aproxima-se bastante da colocada por 

Gonçalves (2000), relembrando o que a autora diz, para ela a interdisciplinaridade pode 

ser entendida como um método voltado para interação de disciplinas. No caso do 

professor P5, é entendido como um trabalho interdisciplinar a utilização de um mesmo 

conteúdo em disciplinas diferentes, neste caso, dependendo de como esses conteúdos 

forem trabalhados, podemos entender o que Fazenda (1996) coloca como uma 

justaposição de disciplinas, uma multidisciplinaridade, no entanto se houver um 

interação entre o que se trabalha, podemos considerar uma abordagem interdisciplinar. 

Os professores quando responderam ao questionário foram indagados se sabiam o que é 

interdisciplinaridade e também se a diferenciavam de outros termos
17

, 100% dos 

entrevistados em ambas as questões afirmaram que sim, no entanto se compararmos 

com as respostas das entrevistas, podemos ver que existe uma ideia de que 

interdisciplinaridade vem a ser um tema que é abordado por várias disciplinas, desta 

forma qualquer trabalho que se possa abordar determinada questão por disciplinas 

diferentes pode ser considerado interdisciplinar, não existindo, por exemplo, um diálogo 

entre as disciplinas, um planejamento etc., simplesmente uma abordagem por várias 

disciplinas diferentes. 

A ideia de um conteúdo trabalhado em várias disciplinas é bastante comum na 

conversa com os professores, diríamos até que esta ideia pode ser vista como um 

                                                 
17

 Ver quadros 1 e 2, apêndice IV. 
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primeiro passo quando se pensa em fazer algo interdisciplinar.  Vejamos: “Quando a 

gente faz a união dos conteúdos, você trabalha um conteúdo, mas envolvendo Ciências, 

envolvendo História, você trabalha o mesmo tema em todas as disciplinas.” ( P2) 

Os professores ao falarem de sua concepção de prática interdisciplinar seguem 

em uma linha de raciocínio parecida, pois tem a ideia de com base em um tema conectá-

lo a outro ou então trabalhá-lo em disciplinas que entendem que pode ser trabalhado. 

“... ta pegando gancho de uma disciplina pra outra”, P1. “...você trabalha em 

Ciências, você trabalha em História, e envolve até Educação Física.” (P2) 

Outra forma de se trabalhar segundo os professores seria a partir da Matemática 

ou da Língua Portuguesa, até mesmo por estas serem as matérias que mais se trabalham 

no ensino fundamental e isso podemos confirmar com base nas Orientações para a 

organização do ciclo inicial de alfabetização do estado de Minas Gerais, pois no próprio 

site, no que se refere aos conteúdos, encontramos apenas textos referentes aos dessas 

duas disciplinas, são seis referentes a Língua Portuguesa e um de Matemática. Vejamos 

o que diz um professor a esse respeito: “a gente entra em Português né, é Matemática, 

então a gente vai relacionano, tentando pegar um tema e colocando em todas as 

matérias.” (P3) 

Neste sentido, percebemos que estas duas disciplinas são as que os professores 

têm mais facilidade para trabalhar em sala de aula, até mesmo pelo fato de serem as 

mais incentivadas pelos órgãos oficiais, podemos ver no caso do professor E3, que 

aponta uma facilidade para o trabalho em Português, porém neste caso específico, ele 

sente uma dificuldade no trabalho em Matemática: 

 

“[...] a dificuldade é realmente colocar em todas as matérias, normalmente quando a gente 

faz um tema, a gente tem mais facilidade no Português, as vezes encaixarem História, mas é 

difícil as vezes ta colocando em Matemática, em Ciências, o mesmo tema, então a minha, 

pelo menos,  a minha dificuldade é isso. (P3)  

 

Esta questão, a de priorização do trabalho com as disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, não somente no âmbito estadual tem respaldo, encontramos 

também em nível nacional, nos PCNs tais concepções:  

 

Em linha de síntese, pode-se afirmar que o currículo, tanto para o ensino 

fundamental quanto para o ensino médio, deve obrigatoriamente propiciar 

oportunidades para o estudo da língua portuguesa, da matemática, do mundo físico e 
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natural e da realidade social e política, enfatizando se o conhecimento do Brasil. 

(BRASIL 1997a, p 14). 

 

A questão de colocar uma disciplina ou tema como foco inicial para um trabalho 

dito interdisciplinar pode ser entendida na afirmação feita acima por Lenoir (2003), o 

que o autor chama de pseudo-interdisciplinaridade. Entendemos, porém, que os 

professores precisam de um ponto de partida e, iniciar uma proposta interdisciplinar de 

determinada disciplina, a qual se sentem mais seguros para trabalhar pode até ser 

entendido como natural, no entanto, isto deve ser somente um ponto de partida, pois 

para que seja interdisciplinar deve existir um diálogo entre disciplinas de maneira igual 

e não hierarquizada, esta relação é um dos pontos básicos para a interdisciplinaridade a 

nosso ver. Caso contrário estará apenas utilizando preceitos de outras disciplinas em um 

trabalho disciplinar ou no máximo multidisciplinar. 

Outro ponto bastante mencionado foi a questão dos projetos, pois os professores 

vêem neles uma maneira de trabalho interdisciplinar. A nosso ver entendemos que os 

projetos de certa forma têm muito de interdisciplinaridade, bastando apenas saber 

direcioná-lo para pressupostos interdisciplinares e também na maioria das escolas o 

trabalho com projetos pode ser a única oportunidade que os professores têm para 

realizarem algum trabalho em conjunto. Silva e Tavares (2010, p. 243) argumentam: 

 

Uma das propostas da pedagogia de projetos é o trabalho em grupo o qual tem o 

objetivo em compartilhar e construir o conhecimento em total interação com os 

outros saberes, valorizando as descobertas de cada um e ao mesmo tempo se 

encantando com elas o que proporciona ao ensino e a aprendizagem significados e 

valores dos quais o individuo fará proveito em toda a sua vivência.  

 

Compreendemos, portanto, que a partir de projetos, pode-se realizar um trabalho 

em grupo, desta forma nas primeiras séries do ensino fundamental, os projetos surgem 

com uma maneira para que professores planejem e executem juntos seus trabalhos, 

podendo também objetivar um fim e em cima desta proposta pautar seus trabalhos.   

 

Na minha opinião a interdisciplinaridade é quando você tem um tema e você coloca ela em 

várias matérias, por exemplo, um exemplo que a gente ta aqui na escola, o projeto da copa 

do mundo, então cada série procurou ta entrando numa matéria mais é aprofundada, mas 

todo mundo vai trabalhar o mesmo tema em várias matérias. (P3) 
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Como podemos notar, a coleta e dados foi realizada próxima à realização da 

copa do mundo de 2014 no Brasil, portanto, os professores pegaram o gancho e 

utilizaram a temática da copa do mundo para realização de seus projetos. Isso 

conseguimos ver nos exemplos abaixo.  

 

[...]é em História, História e Geografia, as regiões né, onde que vai ta acontecendo os 

jogos, e a Educação Física, o importante da prática de esporte né, que entra Ciências 

também, a importância de ta praticando esporte, o corpo humano.” (P3) 

Temas como a copa do mundo vai ser trabalhado em todos os conteúdos, né? Você pode 

trabalhar os países, envolvendo, é Geografia, que seria localização, a história de cada país, 

você trabalha em História, a escrita vai ser a parte de Português e quantidade de gols, 

quantas copas ganhou, isso entra em Matemática. Então, tema interdisciplinar. (P2) 

 

  Os professores ainda afirmam – 78% dos entrevistados
18

 – que é prejudicial 

cada disciplina permanecer isolada uma da outra, isto reforça mais ainda a ideia de uma 

postura interdisciplinar e também da utilização de projetos, até mesmo pelo fato de que 

pela prática interdisciplinar pode ser realizada uma união entre disciplinas e no caso dos 

projetos, além desta união, unem-se também profissionais, o que pode até mesmo 

facilitar o trabalho dos professores, pois 73,9% dos participantes
19

 da pesquisa 

afirmaram que apenas um professor para trabalhar nas primeiras séries do ensino 

fundamental é insuficiente.   

Ainda no que se refere a projetos, podemos ver o que demonstra o professor a 

seguir, segundo ele, os projetos não são feitos de maneira aleatória, seguem uma 

estrutura pré-organizada e a partir dela tenta-se dar continuidade ao projeto:  

“aqui na escola a gente faz um projeto, que tem os objetivos, objetivos específicos, 

como nós vamos trabalhar, a metodologia, o tempo estimado pra cada pra cada projeto 

né, ai assim a gente vai elaborando eles.” (P3) 

Entendemos, deste modo, que os projetos passam a ser algo de extrema 

relevância no trabalho dos professores, até mesmo pelo fato de ser um momento onde a 

própria escola incentiva, como poderemos ver a seguir e os professores 

independentemente da série que atuam, terão possibilidades de um trabalho em 

conjunto.  Podemos novamente citar aqui, como já fizemos em outro momento do texto, 

                                                 
18

 Ver quadro 14, apêndice IV. 
19

 Ver quadro 20, apêndice IV. 
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Silva e Tavares (2010, p 241), as autoras afirmam que a partir do trabalho com projetos 

o educador passará de transmissor para um facilitador do conhecimento e desta forma o 

conhecimento será reconstruído e reinventado, objetivando a consciência e a autonomia 

cognitiva e moral, o aluno se tornará crítico frente à realidade, tendo condições de 

buscar novos conhecimentos e formas de auxílio para a construção de um novo saber. 

Araújo (2008) também postula neste sentido, o autor, entende que a utilização de 

projetos, concebidos como estratégias para a construção do conhecimento é um caminho 

possível no que se refere ao processo de ensino aprendizagem. Concebemos, portanto, 

que a utilização de projetos dentro da escola é um caminho para que se possa unir 

conhecimentos diferentes, isso no que diz respeito a disciplinas propriamente ditas e no 

que se refere a profissionais, como já referimos acima, pois invariavelmente no trabalho 

com projetos, professores irão trocar conhecimentos e experiências, o que a nosso ver o 

ajudará em sua prática em sala de aula.  

Tratando ainda a questão do trabalho em conjunto, no que se refere a números, 

dos professores entrevistados, 87% afirmaram
20

 que se sentem confortáveis para a 

realização de um trabalho com outros professores, 73% disseram
21

 que a escola os 

incentiva a trabalharem em conjunto, porém apenas 47,8% desenvolvem
22

 algum tipo de 

trabalho que considera interdisciplinar. Podemos aqui perceber que o fato de se sentirem 

seguros e ter incentivos da escola não faz com que a maioria dos professores 

entrevistados trabalhem de maneira conjunta, entendemos que muito disso pode estar 

relacionado à resistência ao trabalho interdisciplinar apontado no início do texto, 

concordamos, por exemplo, com Saupe e Budo (2006) já citados acima, quando 

afirmam que existe um medo para que inicie um trabalho interdisciplinar, uma 

desconfiança em perder o que é específico a sua disciplina ao seu saber.  

Outra questão que foi bastante abordada pelos professores é a dos temas 

geradores, os entrevistados falaram a respeito da ideia de que a partir de um tema 

gerador, eles fazem seu trabalho utilizando várias disciplinas, como por exemplo: 

“...pegar um tema gerador e desenvolver todas as disciplinas em cima deste tema 

gerador.” P1. Neste caso, como podemos verificar, o professor com base em um tema 

gerador desenvolve atividades que relacionam outras disciplinas. Vendo desta forma, 

este trabalho pode ser feito de uma maneira interdisciplinar, pois basta o professor a 

                                                 
20

 Ver quadro 9, apêndice IV. 
21

 Ver quadro 1, apêndice IV. 
22

 Ver quadro 5, anexo IV. 
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partir deste tema gerador utilizar pressupostos de outras disciplinas, interagindo-os de 

uma forma pré-determinada, neste sentido podemos considerar o trabalho com um tema 

gerador, um trabalho interdisciplinar. Costa e Pinheiro (2013) afirmam que o trabalho 

com temas geradores parte-se de uma contextualização, de um assunto que esteja 

presente no dia a dia dos educandos e do educador, com base nisto se busca uma 

interpretação mais crítica do tema, pois segundo as autoras os conhecimentos com base 

no senso comum não são suficientes para a plena compreensão do tema que se deseja 

trabalhar. Concordamos com as autoras, pois a partir desta ideia de um tema presente no 

senso comum, fazer então um aprofundamento com base científica para melhor 

compreensão dos alunos, é uma forma de se trabalhar a partir de temas geradores. 

Mesmo não trabalhando diretamente com projetos, em outras situações, os 

entrevistados utilizam uma forma parecida, partem de algo parecido com a proposta dos 

projetos e fazem seu trabalho relacionando disciplinas. Um dos entrevistados parte de 

um ponto escolhido e trabalha outras questões, desta forma segundo ele utiliza o mesmo 

material em áreas diferentes. 

 

[...]um gráfico de Geografia, eu vou explanar ele na Geografia, vou trabalhar os mapas e eu 

posso usar esse mesmo gráfico, ta utilizando a Matemática, isso é interdisciplinaridade, eu 

vou ta utilizando ele, o mesmo material, pra coisas diferentes, pra cobra habilidades do meu 

aluno diferente. (P5) 

 

Vemos que este professor utiliza vários pontos de vista para poder trabalhar 

habilidades diferentes de seus alunos. Nesta situação é relacionado pressupostos da 

Geografia com a Matemática para averiguação de seus alunos. O mesmo professor em 

outra situação, fala em um trabalho com gramática e uma contextualização em cima do 

texto. “... por exemplo, é um texto, é uma gramática não é, um texto que você vai 

trabalhar a interpretação do menino, você pode trabalhar, o conte... contextualizar do 

texto e em cima daquele texto cobrar uma gramática, né?” (P5) 

Já outro professor utiliza a montagem de desenhos em sua aula de Artes para 

depois realizar uma produção de texto em cima do que foi desenhado. “... um uns 

desenhos, não é, uma sequência de desenhos, eu posso pedir para esse menino produzir 

um texto. Depois que produzir o texto, eu posso elaborar trabalhos dentro desse 

texto...” (P4).  

Neste mesmo sentido, podemos destacar o professor P3, pois este professor a 
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partir de um tema gerador, no caso o estado de Minas Gerais, apresenta um trabalho 

bastante interessante, pois passa por vários aspectos ligados à cultura do estado como 

comida, música, personagens importantes etc., e os liga a disciplina de Matemática e 

Língua Portuguesa, por exemplo.  

 

[...] um outro exemplo que eu tenho aqui é o de Minas Gerais, que a gente ta trabalhando, 

então a gente trabalhou também é regiões comidas típicas, a biografia de, é mineiros 

importantes né, relacionados na música, no cinema, no teatro né, personalidades 

importantes do estado de Minas Gerais, a gente entra em Português   né, é Matemática, 

então a gente vai relacionano, tentando pegar um tema e colocando em todas as matérias. 

(P3) 

 

Costa e Pinheiro (2013) afirmam que metodologias de ensino que entendem os 

sujeitos dos processos de ensino e aprendizagem como professor-locutor e aluno-

receptor nos dias atuais não propiciam a formação de cidadãos que atendam aos anseios 

da sociedade atual. Prosseguem as autoras afirmando que o professor precisa explorar 

outros espaços e estratégias em sua prática pedagógica, entre elas colocam o trabalho 

com temas geradores como uma opção para diferenciação do trabalho pedagógico. 

Desta maneira afirma que: “O grande desafio do professor é construir práticas que 

propiciem aos alunos uma visão mais crítica do mundo que o rodeia” (COSTA e 

PINHEIRO 2013, p 39). 

Ainda segundo Costa e Pinheiro (2013 p 41) é possível notar que um trabalho 

realizado com temas geradores parte de um princípio de uma prática que é permeada 

pela reflexão, afirmam que neste caso há uma união harmônica entre os conhecimentos 

já constituídos pela humanidade e sua releitura para a compreensão de situações 

peculiares nas quais envolvam a realidade local, em consequência, contribui-se para 

“maior reconhecimento da importância dos aprendizados escolares na vida das pessoas” 

(p 41). 

Analisando o que foi dito acima, no que se refere ao estado de Minas Gerais, que 

é o local onde foram realizadas as entrevistas e consequentemente o local onde as 

crianças vivem e estão diretamente ligadas a cultura. Existiu outra questão que os 

professores falaram bastante, foi a de trabalhar com a  realidade do aluno, de ouvi-lo, de 

saber o que ele traz de conhecimentos para que com base nisto, se possa trabalhar mais 

de acordo com sua realidade. “A primeira coisa que eu faço é conhecer o que o aluno já 
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sabe.” P2. As palavras do professor ilustram bem a busca por saber o que o aluno já tem 

de conhecimento para depois se realizar um trabalho com ele. 

 

[...]eu posso trabalhar, trazer dentro da... dentro da... é realidade de vida dele...” (P4) 

“...nunca trabalhando nada que não faça sentido para criança, sempre puxando alguma 

coisa do cotidiano, alguma coisa que já sei que é vivência deles, não é, e e trabalhando 

articuladamente.” (P1) 

 

Busca-se neste caso uma relação do que se trabalha dentro da escola com a 

realidade vivida pelos alunos dentro e fora da escola. Esta questão de buscar os 

conhecimentos prévios dos alunos não é somente papel do professor, mas também da 

escola, como apontam Sforni e Galuch (2006), para as autoras é papel da escola tomar 

como ponto de partida conhecimentos prévios dos alunos e que isso seja feito com um 

objetivo claro: o de transformá-los, envolvendo-os em problematizações nas quais as 

resoluções possam exigir novos conhecimentos mais complexos que os iniciais. 

Afirmam as autoras que procedimentos dessa natureza vão favorecer a articulação entre 

o conteúdo que faz parte do currículo escolar e o cotidiano da criança e, pode 

possibilitar ainda, a organização de um planejamento mais adequado às necessidades 

cognitivas das crianças. 

Neste sentido, podemos ir de encontro ao que Cortesão e Soter (1999) chamam 

de bilinguismo cultural, o que vem a ser uma situação relativa à possibilidade 

domínio/manipulação de mais de uma cultura. O que seria a cultura que a criança já traz 

de suas relações fora da escola e associa-se a isso a cultura escolar. Esse bilinguismo 

cultural se forma quando os conhecimentos curricularmente estabelecidos como 

importantes, se constroem a partir dos saberes dos quais os alunos são portadores, 

permitindo que se valorize também os saberes de origem das crianças, movimentando-

se assim em distintos universos culturais (CORTESÃO e SOTER 2012). Entendemos 

desta maneira, que o que as autoras propõem seria uma união de saberes provenientes 

do senso comum aos saberes institucionalizados na escola, uma forma de união entre os 

conhecimentos já adquiridos pelos alunos fora da escola, o que o aluno traz de sua vida 

cotidiana, com os conhecimentos presentes no currículo escolar. 

Os documentos oficiais também tratam esta questão, podemos ver isso, por 

exemplo, nas orientações para a organização do ciclo inicial de alfabetização de Minas 

Gerais, onde se argumenta no sentido de que cabe a escola e aos professores analisarem 
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de acordo com cada realidade as condições necessárias que irão garantir a aprendizagem 

(MINAS GERAIS, 2004b). Ao se abordar a questão da organização escolar por ciclos, 

esta questão é vista como principal, afirma-se que a organização da escola por ciclos é 

um meio para que haja possibilidades para a realização de um projeto pedagógico justo 

e mais coerente com a realidade social (CUSATI E ALVES 2003 p2). 

Nos PCNs é dado mais ênfase ainda nesta questão, neste caso é falado muito na 

questão da região onde o aluno está, e a partir deste ponto pode-se pensar o ensino de 

uma maneira mais flexível, o documento afirma: 

 

Por sua natureza aberta, configuram uma proposta flexível, a ser concretizada nas 

decisões regionais e locais sobre currículos e sobre programas de transformação da 

realidade educacional empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas 

e pelos professores. (BRASIL, 1997a, p. 13)   

 

O documento ainda aponta que sua elaboração foi feita de modo a servir de 

referencial para o trabalho do professor, neste sentido respeitando a concepção 

pedagógica própria do professor e a pluralidade cultural brasileira, por isso todos os 

PCNs são abertos e flexíveis, podendo assim ser adaptados à realidade de cada região 

(BRASIL 1997a). Além disso, é afirmado que a validade dos PCNs depende de estarem 

em consonância com a realidade social, e sendo assim necessita-se de um processo 

periódico de avaliação e revisão, este processo é coordenado pelo MEC. 

O que os PCNs afirmam acima, é muito parecido com o que dizem os 

entrevistados, podemos perceber isso nos números que obtivemos, pois 87% dos 

entrevistados
23

 afirmam que utilizam as propostas transversais dos PCNs. Vemos que 

existe claramente por parte dos entrevistados uma preocupação com os conhecimentos 

prévios dos alunos, sobre a cultura que trazem dos locais de onde vem etc., como por 

exemplo, o entrevistado P1, quando acima disse que em seu trabalho sempre é dado 

valor ao que faz sentido para criança e diz que não faz nenhum trabalho que não seja 

assim. 

Ainda no que se refere à questão de conhecimentos prévios trazidos pelos 

alunos, nos PCNs é afirmado que se adota um conceito de aprendizagem significativa, 

este conceito é proveniente da perspectiva construtivista, que serve de base para 

formulação dos documentos, sendo assim, é proposto pelos documentos um trabalho 

                                                 
23

 Ver quadro 26, apêndice IV. 
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simbólico de “significar a parcela da realidade que se conhece” (BRASIL, 1997a p 38). 

Deste modo, segundo o documento, as aprendizagens que se realizam na escola terão 

significados à medida que conseguirem estabelecer relações substantivas entre 

conteúdos escolares e conhecimentos previamente construídos pelos alunos, isso seria 

então um processo de articulação de novos significados. 

A questão do conhecimento prévio também é abordada quando se refere a 

preparação de aulas por parte dos professores. “...eu preparo minha aula com base no 

que eu tenho dos meninos, do que eles já traz de conhecimento, eu parto dali. E com 

isso, conforme ela ta desenvolvendo eu vou aumentando o grau de dificuldade com 

ele.” (P5). 

O que podemos perceber, é que existe por parte dos professores uma 

preocupação com o conhecimento prévio dos alunos, existe também, como já 

mostramos acima o respaldo que os documentos oficiais, tanto em nível estadual como 

federal, o que de certa forma reforça esta ideia, fazendo com que ela esteja presente, 

como neste caso e na maioria das falas dos professores.  

No que diz respeito à articulação de conhecimentos, também se faz uma relação 

com a questão dos conhecimentos prévios do aluno, neste caso o professor argumenta 

que não existe possibilidades de trabalho coerente se não basear-se nos conhecimentos 

que os alunos já trazem consigo: “...não adianta eu querer chegar e fazer ele 

acompanhar uma outra turma, sendo que ele não tem base para aquilo lá, então eu 

sempre volto nos conhecimentos prévios que eles tem que ter de cada conteúdo...” (P2). 

Os entrevistados falaram também em como preparam suas aulas, podemos 

observar que é tratada a questão do estudo para melhorar a prática e dizem que é feita 

uma análise em cima do conhecimento do aluno para depois preparar material para 

utilização.  “É... eu estudo pra preparar minha aula.” ( P5). “...conforme o que o 

menino me traz, a partir de uma diagnóstica, dali é... é meu ponto de partida.” (P5).  

Novamente trata-se a questão do conhecimento do aluno, o entrevistado P5 

afirma que a partir dos conhecimentos trazidos por seus alunos e um diagnóstico feito 

por ele é que se tem o ponto de partida para nortear seu trabalho. O mesmo entrevistado 

ao falar de seus próprios conhecimentos para trabalhar de maneira interdisciplinar 

aponta a forma como se organiza para assim buscar uma melhor forma de trabalho. 

“Tem que correr atrás. Tem que pesquisar, tem que preparar. É o, é o tal do 

planejamento da aula, se você não prepara, você pode ser pego de calça curta, não é?” 

(P5). 
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  No que se refere à pesquisa, que o professor acima afirmou a necessidade de se 

pesquisar, Grigoli et al. (2007) afirmam que o ato do professor pesquisar nos dias atuais 

não se trata mais de uma habilidade operacional, optativa para aqueles que desejam se 

aprofundar teoricamente, considera-se hoje, uma habilidade essencial, da qual o 

professor que não a realize, torna-se simplesmente um técnico que apenas reproduz 

práticas convencionais consagradas e internalizadas pela força da tradição. 

  Nos documentos oficiais analisados, fala-se também em pesquisas por parte 

dos professores para preparo de suas aulas, e também são apontados novos meios de 

pesquisa, pois além de pesquisas em bibliotecas, é aconselhado também pesquisas via 

internet, este tipo de pesquisa é visto como “um recurso que gradualmente passa a ser 

utilizado de forma positiva em inúmeras práticas escolares” (MINAS GERAIS, 2005f, p 

49). Entendemos que nos dias atuais é de fundamental importância o uso da internet por 

parte dos professores, ela é um auxílio indispensável, pela velocidade de informações 

que se pode obter, pela facilidade de acesso entre outros, obviamente que não pode ser a 

única fonte de acesso, isso até os próprios documentos oficiais afirmam e também deve 

ser observada pelos professores a confiabilidade dos materiais encontrados, observar se 

o site é de confiança, quem publicou nele, se esta pessoa é realmente uma estudiosa do 

assunto, quando foi publicado ou realizado o trabalho etc. 

  Outro fator que podemos também colocar como pressuposto para o preparo e 

até mesmo para as aulas propriamente ditas é a questão da criatividade, pois 

acreditamos que um professor criativo, pode melhorar sua prática em vários aspectos, 

como por exemplo, saber direcionar sua aula para caminhos diferentes dos planejados 

de acordo com a situação de momento, isso é fundamental quando se trabalha de 

maneira interdisciplinar pelo fato de o professor estar em permanente diálogo com 

outras disciplinas, uma maleabilidade maior e uma criatividade podem ser fundamentais 

em sua prática. Segundo Mourão e Martínez (2006) a criatividade do professor, é cada 

vez mais um elemento fundamental no processo educativo devido a necessidade de 

atualização da escola à demanda de uma sociedade em transformação. Concordamos 

com as autoras, pois nos dias atuais devido às grandes mudanças ocorridas em todos os 

níveis da sociedade, com a velocidade que são transmitidas informações e dentro da 

escola como, por exemplo, as novas tecnologias de ensino, uma maleabilidade maior do 

professor principalmente quando se fala em criatividade se faz de fundamental 

importância. 

Os professores entrevistados falaram em aprimoramento dos conhecimentos 
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como forma de se manterem atualizados, mesmo considerando que se tem um bom 

conhecimento do que já se trabalha em sala de aula, busca-se sempre mais aperfeiçoar-

se. “Tenho, um bom conhecimento sim, e eu sempre mantenho procurar os conteúdos 

novos que ta chegando, sempre me aprimorar, fazendo cursos.” (P2) 

Neste mesmo sentido, quando vão falar de como fazem para articularem os 

conhecimentos trabalhados em sala de aula, falam também na busca por novos 

conhecimentos, em jamais estacionarem no conhecimento atual e sim sempre buscar 

mais conhecimentos para sua prática. “Na realidade eu acho que o professor assim, é... 

ele não pode parar nunca de estudar, certo? Ele tem que tar sempre buscando novos 

conhecimentos, porque quando você estuda, você faz uma pós, você vê didáticas de 

ensino diferente...” (P 4). 

Faz sentido o que o entrevistado acima diz, pois durante a própria formação já há 

certa defasagem no que o futuro professor aprende, isso é confirmado por Penna (2012), 

a autora afirma que na formação se tem contato com aspectos do conhecimento 

científico produzido em educação de forma parcial, isso pelo fato de ser previamente 

filtrado e adaptado para utilização em sala de aula. Isso, a nosso ver quer dizer que em 

sua preparação para professor, o estudante será direcionado ao que se convenciona que 

o professor deve saber ou não, por isso, os próprios professores vêema necessidade de 

sempre buscar novos conhecimentos, isso como forma de reciclarem seus saberes e 

também de agregar novos saberes a suas práticas. 

Neste contexto, Brzezinski (2008) fala em duas formações antagônicas existentes 

atualmente. De um lado, existe um projeto de formação com suas bases epistemológicas 

na concepção histórico-social que se fundamenta no conhecimento como eixo de 

formação, tendo como paradigma a qualidade social da educação. Do outro lado, 

encontra-se um projeto de sociedade e de formação de professores que se inscreve em 

uma determinada concepção de econômica de mercado, que se baseia em uma ideologia 

neoliberal. Não é nossa intenção debruçar-se sobre esta questão, porém voltamos aqui 

na discussão já feita acima no que se refere à formação de mãos de obra para o mercado 

de trabalho, porém aqui tratando diretamente da formação do professor para ser inserido 

neste mercado de trabalho e como já argumentamos, existe uma tendência histórica para 

que a escola forme seus alunos dentro dos moldes capitalistas. Em função disso 

entendemos que se faz necessário por parte do professor um questionamento sobre sua 

formação e até mesmo como já foi apontado pelos participantes do estudo, o fato de 

sempre estarem buscando novos conhecimentos. 
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Outro professor entrevistado diz que o profissional de Ensino Fundamental tem 

a obrigação de dominar todos os conteúdos, coloca isso como condição fundamental 

para a prática educativa: “...professor do ensino fundamental ele tem que ter domínio de todos 

os conteúdos... Se você não dominar os conteúdos, não tem como você trabalhar no ensino 

fundamental”. (P4). 

Ponto que também foi levantado pelos entrevistados foi a questão de como e 

com o que trabalham os professores de uma maneira geral em seu dia a dia em sala de 

aula com seus alunos, este questionamento foi feito aos professores de uma maneira 

geral, sem relacionar a questão com interdisciplinaridade, vejamos:  

 

[...]eu sempre trabalho em grupo, é muita atividade extra, para poder focar, porque toda 

criança, cada uma tem o seu desenvolvimento, nem todas aprendem no mesmo ritmo. Então, 

eu, eu procuro fazer isso trazer conteúdos diferentes, não ficar só no livro, porque o livro 

não vai sanar a dificuldade de todos eles.” (P2). 

 

Este professor enfatiza a questão do trabalho em grupo como forma de melhorar 

aprendizagem, procede desta forma por acreditar que o trabalho grupal pode ser um 

facilitador na aprendizagem da criança pelo fato de cada uma ter seu próprio 

desenvolvimento. Outro fator de relevância é acreditar que somente o livro didático não 

sana as necessidades dos seus alunos. Prossegue dizendo que mesmo utilizando livros 

didáticos, trabalha com outros materiais também: “...eu trabalho utilizando os livros 

didáticos, é trago muito trabalho extra.” (P2). 

  Dentro dos próprios PCNs encontramos ideias parecidas com a dosprofessores 

acima, vejamos: 

 

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileira. É 

preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais 

restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais propostos. Além 

disso, é importante considerar que o livro didático não deve ser o único material a 

ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá para o aluno 

ter uma visão ampla do conhecimento (BRASIL 1997a, p 67) 

 

Ainda nos PCNs, podemos ver que é aconselhado aos professores um trabalho 

com o que é chamado de “material de uso social frequente”, que são os jornais, revistas, 

folhetos, propagandas, computadores, calculadoras, filmes, etc., pois afirma-se que 
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desta forma “os alunos aprendem sobre algo que tem função social real e se mantêm 

atualizados sobre o que acontece no mundo” ( idem ibidem p 67), neste sentido cria-se 

um vínculo entre o que se aprende na escola e o conhecimento extra escolar . 

Acreditamos que somente uma ferramenta, por melhor que seja não de conta de toda 

tarefa do ensino, por isso, se o professor agregar ao seu trabalho novas ferramentas 

como as apontadas acima tanto pelos professores quanto pelos PCNs, podendo assim 

trazer novas fontes de conhecimento, diversificar suas aulas entre outros. E de certa 

forma, os professores também têm de estar sempre mostrando a escola a forma que 

trabalha os conteúdos em sala de aula nas reuniões semanais e questionamentos que são 

feitos por parte dos coordenadores. Dos participantes da pesquisa, 65% afirmam que 

existe um questionamento da escola a respeito dos conteúdos que são trabalhados em 

sala de aula, portanto não é somente uma escolha aleatória do que se vai trabalhar, o 

professor presta conta de tudo o que trabalha com seus alunos. 

Neste sentido, os professores entrevistados afirmam utilizar materiais extras em 

sua prática, analisam o que é preciso ser feito e em cima disso criam possibilidades de 

aprendizagem de acordo com o que segundo eles é necessário: 

 

[...]...tudo o que eu vou trabalhar com meus alunos, eu penso primeiro em trabalhar com 

material concreto, ta. Seja em Matemática, por exemplo, eu utilizo muito material dourado, 

tampa, palito, tanto pa adição, multiplicação, divisão. Se for fração eu também trago é 

materiais concretos, para eles tarem entendendo realmente o que é você ta trabalhando o 

meio e por ai vai. (E4) 

 

Este professor acredita que trabalhar com material concreto possibilita uma 

melhor aprendizagem, principalmente em Matemática, que é uma disciplina onde se 

trabalha muito com questões abstratas. Como também acima podemos ver o 

entrevistado P5 que afirmou que utiliza um gráfico utilizado na disciplina Geografia e 

posteriormente faz um trabalho em cima da disciplina Matemática, faz isso de maneira 

intencional buscando uma finalidade concreta neste trabalho. 

Diante disso, concordamos com Carabeta Júnior (2010), o autor diz que a 

promoção da aprendizagem deve envolver a intencionalidade do planejamento e de 

ações que sustentem e conduzam a uma prática eficiente, para que se possa atingir 

objetivos previamente determinados. Postula no sentido de um trabalho em que a 

aprendizagem seja ativa, construída pelo aluno a partir de sua interação com o 
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professor, colegas mais experientes e diferentes conteúdos. Nos PCNs também se fala 

neste assunto, argumenta no sentido de que os professores façam um planejamento que 

possam de fato orientá-los para o trabalho em sala de aula, é argumentado que os PCNs 

podem auxiliar o professor em uma tarefa de reflexão e discussão dos aspectos do 

cotidiano de sua prática pedagógica e neste sentido a leitura dos documentos pode ser de 

grande ajuda ao docente no que se refere ao planejamento de suas aulas (BRASIL 

1997a). Compreendemos desta forma que o planejamento é algo indispensável na 

prática do professor, pois ele irá nortear seu trabalho, a partir de um planejamento claro 

e coerente, pode-se criar estratégias de intervenção, formas de direcionar os conteúdos 

trabalhados de acordo com o momento entre outros. 

  É importante também que o professor se sinta preparado para lecionar, que 

tenha segurança e um escopo teórico sólido, pois assim facilita seu trabalho em sala de 

aula. O professor P2 valoriza muito sua formação e procura sempre agregar novos 

conhecimentos: “eu não fiz só o Magistério ou a Pedagogia e parei, então eu to sempre 

procurando novas técnicas novos meios de ajudar a criança, então eu me sinto 

preparada para dar aula sim.” (P2).  

Ao se falar em uma forma de trabalhar tentando relacioná-la com a 

interdisciplinaridade, é feita uma relação com gêneros textuais, é salientada a 

importância deste trabalho para articulação de conhecimentos, até mesmo como forma 

de preparar os alunos para as provas que eles têm de fazer. 

 

[...]a gente procura sempre ta entrando com os gêneros pessoais, eu foco muito nos gêneros 

textuais, eu tento colocar os temas dos meus projetos interdisciplinar, interdisciplinar né, eu 

tento colocar eles em forma de gêneros pessoais, não é, a biografia, textos informativos, 

jornalísticos, então eu procuro ta utilizano isso porque é o que é mais é cobrado nas provinhas 

externa também...(P3) 

 

  Os participantes da pesquisa quando questionados se utilizam em sua prática 

abordagens interdisciplinares 82,6% afirmaram
24

 que sim e 91,3% afirmaram
25

 que o 

uso da interdisciplinaridade melhora sua prática em sala de aula e foram unânimes
26

 em 

afirmar que unir práticas pedagógicas melhora sua própria prática. Porém não devemos 

ver esses números com tanta exatidão assim, pois existe uma diferença muito grande em 

                                                 
24

 Ver quadro 3, apêndice IV. 
25

 Ver quadro 4, apêndice IV . 
26

 Ver quadro 17, apêndice IV. 
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se falar em interdisciplinaridade e realmente efetivar sua prática, podemos citar aqui 

Barbosa (1997) que argumenta no sentido de que na atividade educacional se fazem 

muitas referências ao trabalho interdisciplinar, porém a efetivação propriamente dita 

dificilmente acontece, é apontado que principalmente na ocasião de elaboração de 

planejamentos anuais fala-se muito em integrar algumas disciplinas, mas nunca se chega 

a algum consenso de como fazer isto. E podemos aqui também citar práticas que podem 

ser entendidas como interdisciplinares por parte de quem as realizam, porém estas estão 

mais voltadas para a multidisciplinaridade, por exemplo. 

  Outros números que podemos citar aqui são os que se referem a existência de 

uma conexão entre os conteúdos trabalhados pelos professores, 78,3%
27

 dos 

entrevistados afirmam que existe conexão entre os conteúdos que são utilizados em sala 

de aula, porém todos os entrevistados
28

 acham que deveria existir uma conexão maior 

entre as disciplinas na escola. Podemos perceber aqui no que diz respeito a falar de seu 

trabalho, os entrevistados afirmam que fazem uma conexão entre as disciplinas, porém 

quando vão dar uma visão geral da escola no que diz respeito a esta conexão, afirmam 

que esta deveria ser melhor, assim como todos também afirmaram
29

 que seu trabalho 

seria enriquecido se fosse realizado com outro professor. 

  No que diz respeito a esta relação de trabalho em conjunto citado acima, no 

âmbito estadual, as orientações para a organização do ciclo inicial de alfabetização de 

Minas Gerais fazem referencia a esta questão, e vai além, no que tange a proposta dos 

documentos, afirma que o trabalho em conjunto deve ser feito não somente entre 

docentes, mas também envolvendo toda a escola:  

 

Espera-se que o docente – em conjunto com toda a escola – alie acuidade e 

disposição positiva para implementar esta proposta, atentando para as efetivas 

circunstâncias em que deverá desenvolver seu trabalho (MINAS GERAIS, 2003b, p. 

10)  

 

  O trabalho conjunto, interdisciplinar ou não, é hoje aconselhado pelos órgãos 

oficiais, como podemos ver durante o texto, os próprios professores veem a necessidade 

de um trabalho em conjunto, de uma articulação maior não somente entre os 

profissionais, mas também no que diz respeito a uma articulação maior na questão 

                                                 
27

 Ver quadro 18, apêndice IV. 
28

 Ver quadro 19, apêndice IV. 
29

 Ver quadro 21, apêndice IV. 
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curricular, que daria respaldo maior para sua prática. Entendemos que é de fundamental 

importância um trabalho em conjunto dentro da escola, este tipo de trabalho pode criar 

possibilidades para que os alunos tenham contato com professores diferentes, com 

posturas variadas etc., e até para o próprio profissional poder interagir mais com outros 

profissionais de uma forma prática, não ficando restrita somente a parte teórica, que 

podemos considerar aqui conversas entre professores, troca de experiências entre outros. 

Portanto, vemos que uma interação de professores em atividades práticas, 

independentemente da utilização de uma abordagem interdisciplinar pode trazer 

inúmeros benefícios para eles e para seus alunos.    
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das análises que realizamos durante este trabalho, primeiramente, 

percebemos que o currículo em toda sua história desde as primeiras preocupações que 

existiram no que se refere à organização curricular na Europa pós-renascentista, 

passando pelos Estados Unidos a partir do final do século XIX, depois chegando ao 

Brasil no início do século XX, sempre existiu uma postura mais disciplinadora do que 

qualquer outra. Em consequência, imaginar ideias como união de disciplinas, diálogo 

entre elas, quase sempre foi ao contrário do que se pensava quando a questão era 

planejamento curricular. E foi isso que tentamos mostrar no decorrer do texto, que o 

currículo na escola funcionou e funciona como algo disciplinar não dando muito espaço 

para qualquer diálogo de saberes. 

Outro aspecto relevante que abordamos também foi no que se refere ao fato de 

que o currículo está diretamente ligado à questão econômica, e, consequentemente, a 

formação de mãos de obra para o mercado de trabalho. Neste sentido, criou-se uma 

padronização cultural, para que todos aprendam da mesma forma, do mesmo ritmo, 

apenas diferenciando o ensino entre classes, formando assim somente quem vai 

pertencer à classe dominante ou dominada. Vemos isso como algo muito preocupante, 

nocivo para educação, pois aspectos importantes acabam sendo desconsiderados quando 

a questão de formar alunos passa a ser simplesmente a de colocar pessoas no mercado 

de trabalho. A nosso ver desconsidera-se o lado humano da educação, não se trabalha 

habilidades socioemocionais, por exemplo, que são tão debatidas na literatura quando se 

fala em formação de alunos e sujeitos. 

  Observando esta homogeneização existente, como podemos observar em 

alguns autores, como Pacheco e Pereira (2007b), por exemplo, que afirmam que existe 

uma padronização curricular nas escolas, e esta chega ser em nível mundial, pois as 

escolas de quase todo planeta participam de avaliações internacionais, onde também é 

exigida esta padronização, pois todos têm de ter um conhecimento parecido, 

independentemente de qualquer outra coisa.  

  Neste sentido, questões políticas acabam tendo mais influência na formação 

dos currículos, é o que (APPLE, 2008a) coloca como não neutralidade do currículo. 

Tenta-se inculcar valores através do currículo oculto, como por exemplo, as formas de 

agir, de pensar, a questão de valores das classes dominantes. E como Silva (1999) 

apontou tenta-se passar o conformismo, a obediência, o individualismo para as crianças, 
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e são transmitidos, principalmente para as de classes operárias atitudes de subordinação 

e as das classes dominantes atitudes de dominação.  

  O currículo, desta forma, torna-se disciplinador em dois sentidos, primeiro no 

sentido de disciplinarizar as crianças, tentando fazer com que elas sigam padrões pré-

estabelecidos por interesses na maioria dos casos políticos e econômicos e disciplinariza 

também no sentido de estar fechado para qualquer tipo de diálogo com outras 

disciplinas. Entendemos que uma integração curricular poderia criar possibilidades para 

superação destes problemas, principalmente no que se refere ao diálogo de saberes. 

Compreendemos também que um currículo mais aberto ao diálogo invariavelmente 

seria menos disciplinador nos dois sentidos que apontamos pelo próprio fato de existir 

uma abertura para diálogo com outras formas de saber e no sentido de não seguir 

somente princípios políticos e econômicos, dando ênfase a outras questões para 

formação dos alunos.  

  Acreditamos que uma abertura curricular para disciplinas que apresentam 

enfoques diferentes das tradicionais tenha grande valor na aprendizagem dos alunos, por 

exemplo, o trabalho que Paro (2011) apontou acima como disciplinas que envolvem a 

utilização do corpo, da criatividade e manuseio de objetos concretos, segundo o autor 

podem levar “os educandos a se comportarem mais explicitamente como sujeitos” (p 

488). Entendemos que esses tipos de trabalho abrem outras possibilidades de 

aprendizagem aos alunos, pois mostra determinados objetos de formas diferentes e cria-

se mais formas para compreensão do mesmo. 

  Os documentos oficiais que analisamos em nível federal os PCNs e em nível 

estadual as orientações para a organização do ciclo inicial de alfabetização, as Diretrizes 

Curriculares de Matemática e as Matrizes curriculares ciclo da alfabetização e 

complementar, tratam a questão da interdisciplinaridade como muito importante. No 

caso dos PCNs, fala-se muito em transversalidade, porém como podemos mostrar neste 

texto, o próprio documento não diferencia muito transversalidade de 

interdisciplinaridade, mesmo tentando diferenciá-las. Utilizam-se alguns temas, que são 

considerados transversais para o trabalho em todas as disciplinas. Esses temas são 

apresentados como novos na visão dos PCNs, e é proposto que se dê um tratamento 

didático que se possa completar a complexidade e dinâmica deles, que têm a mesma 

importância dos considerados tradicionais. 

  Já nos documentos estaduais, nem todos os cadernos analisados falam sobre 

interdisciplinaridade, quase sempre são bem específicos no que se propõe a tratar, 
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porém encontramos algumas passagens referentes à interdisciplinaridade como nas 

orientações para a organização do ciclo inicial de alfabetização, que colocam a 

interdisciplinaridade como uma abordagem integradora das áreas do conhecimento e das 

capacidades a serem desenvolvidas pelos alunos e mostram até um exemplo de como 

funcionaria este trabalho interdisciplinar. Vemos que a interdisciplinaridade ocupa sim 

um lugar de destaque nas propostas estaduais, porém bem menos do que as que 

encontramos em nível federal. Mas cabe deixar claro aqui que somente as abordagens 

interdisciplinar e transversal são tratadas nos textos analisados. 

  No que diz respeito à interdisciplinaridade, tentamos colocar no decorrer do 

texto que ela não é algo recente quando se fala em educação, o termo pode ser recente, 

mas o que se entende por interdisciplinaridade não é. Mostramos sua trajetória histórica 

através dos estudos de Coimbra (2000) e com isso tentamos demonstrar que princípios 

de interação de conhecimentos, o não isolamento das áreas de conhecimento, um 

diálogo entre saberes entre outros, não é uma novidade e sim algo que desde muito 

tempo existe.  

  Quanto à diferenciação do termo com outros parecidos, expomos vários 

termos, diferenciando-os, isso como forma de tornarmos sempre mais claro o que é e o 

que não é interdisciplinaridade. Tentamos fazer o mesmo quando tratamos a questão das 

disciplinas. 

  A questão da influência do Positivismo na disciplinarização do conhecimento 

foi fator que demos ênfase neste trabalho, isso pelo fato de que ideias positivistas 

tiveram influencia na questão da organização curricular, da organização da escola por 

disciplinas, na fragmentação do saber, a questão econômica e a política e estando todas 

essas diretamente ligadas ao nosso estudo se fez necessário que falássemos bastante em 

Positivismo.   

Já no que diz respeito à pesquisa de campo que realizamos, percebemos que 

existe por parte dos professores entrevistados a ideia de que interdisciplinaridade seja 

uma simples união entre disciplinas ou então o trabalho com um tema em várias 

disciplinas. Neste caso, aproximando muito mais de uma postura multidisciplinar do 

que propriamente interdisciplinar. Os entrevistados afirmaram saber o que é 

interdisciplinaridade, porém ao tentarem definir o que vem a ser argumentaram mais no 

sentido de uma justaposição de disciplinas. 

Podemos perceber também que disciplinas como Língua Portuguesa e 

Matemática quase sempre servem como ponto de partida quando se pensa em realização 
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de um trabalho interdisciplinar. Estas disciplinas encontram um lugar de destaque até 

mesmo nos PCNs e nas Orientações para a organização do ciclo inicial de alfabetização 

do estado de Minas Gerais, como demonstramos no decorrer do trabalho, portanto 

invariavelmente acaba existindo um reflexo trabalho dos professores. Aqui podemos 

então, novamente afirmar, que de acordo com os dados que obtivemos, dentro de uma 

perspectiva oficial, que seriam os documentos analisados, que a interdisciplinaridade 

tem um local de destaque e é indicada tanto em nível estadual quanto federal. O trabalho 

dos próprios professores acaba sendo influenciado e eles em consequência têm uma 

abertura maior no que se refere a trabalho em conjunto e abre-se um espaço maior ao 

diálogo com outros professores e também entre as disciplinas que se utiliza em sala de 

aula. 

Tudo isso ganha mais notoriedade ainda quando a escola incentiva o trabalho 

dos docentes com os projetos. Nesta forma de trabalho elegem-se temas mais próximos 

do dia a dia dos alunos, como foi o caso da copa do mundo ou do estado de Minas 

Gerais onde os professores das escolas desenvolveram projetos. E como podemos 

perceber dentro da escola, os projetos são uma forma de se fazer com que vários 

professores trabalhem realmente juntos com um objetivo preestabelecido. Neste sentido, 

podemos ver que a interdisciplinaridade dentro dos projetos realizados pelos professores 

ocupa um espaço considerável, pois dentro deles os docentes terão que se organizar, 

planejar um trabalho, ver o que será e o que não será utilizado, terão também de ter uma 

abertura maior ao diálogo, saber ouvir opiniões contrárias etc. Desta forma o trabalho 

em conjunto ganha mais espaço, os professores podem perceber na prática se um 

trabalho interdisciplinar traz ou não resultados para sua atividade docente. 

Ainda no que diz respeito à prática dos professores, os entrevistados falaram 

muito no trabalho com temas geradores. Eles são bastante utilizados pelos docentes em 

sala de aula, principalmente quando querem trabalhar determinado tema em várias 

disciplinas, parte-se de um tema e em seguida abrangem-se todas as disciplinas 

possíveis para o trabalho que se deseja realizar. Vemos que para os professores este tipo 

de trabalho é de fundamental importância, pois eles conseguem relacionar várias 

disciplinas, em consequência tem uma possibilidade para trabalho com diversas 

perspectivas dentro do tema escolhido. Neste sentido, a prática interdisciplinar ganha 

destaque, pois os professores percebem no trabalho com temas geradores uma forma de 

trabalho onde a interdisciplinaridade se faz presente. Obviamente que nem todo trabalho 

com tema gerador vem a ser interdisciplinar, porém como podemos observar nos relatos 
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dos professores, eles colocam este tipo de trabalho como interdisciplinar.  

Outra proposta dos PCNs e das Diretrizes do estado de Minas Gerais que tem 

muita influência no trabalho dos professores entrevistados é a dos conhecimentos 

prévios dos alunos. Muito se falou nesta questão, inclusive alguns professores pautam 

seu trabalho a partir desta perspectiva. Entramos aqui então, além da 

interdisciplinaridade, novamente na questão da transversalidade proposta pelos PCNs. 

Segundo os PCNs, trabalhando desta forma, pode se tornar a aprendizagem mais 

significativa para os alunos a partir do momento em que se trabalha de acordo com a sua 

realidade. 

Fato que achamos importante também dentro dos dados que coletamos foi a 

preocupação dos professores no que diz respeito à preparação de aulas, pois deram 

ênfase a pesquisa e a busca de materiais para utilização em aula. E também foi falado 

em criatividade do professor no preparo das aulas. Houve criticas feita ao trabalho com 

o livro didático quando feito de forma exclusiva, os entrevistados entendem que os 

livros são importantes, porém, de forma alguma podem ser a única fonte para trabalho 

com seus alunos. O que os professores falaram a respeito do livro didático tem muito a 

ver com o que os PCNs afirmam e o que colocamos acima, por exemplo, quando os 

documentos atentam aos professores que observem qualidade, coerência e 

principalmente alerta para que o livro não seja único material utilizado pelos 

professores. 

Ao falarem sobre conexão de disciplinas utilizadas em sala de aula, os 

entrevistados afirmaram que em seu trabalho existe, mas em relação à escola afirmaram 

não existir. Os professores também disseram que um trabalho realizado com outro 

professor poderia enriquecer o seu. Estes dois pontos, conexão entre disciplinas e 

trabalho em conjunto entre docentes, é falado exaustivamente nos PCNs, nos 

documentos estaduais e também na literatura. De certa forma acaba também fazendo 

parte das conversas dos professores, até mesmo pelo fato de a escola vá incentivar 

trabalhos coletivos e uma maior conexão dos conteúdos trabalhados pelos professores. 

Podemos concluir que teoricamente a interdisciplinaridade dentro das propostas 

curriculares que analisamos tem local de destaque, vemos hoje como uma proposta 

oficial de trabalho, isso porque os documentos além de falarem sobre 

interdisciplinaridade apontam propostas de trabalho e benefícios de sua utilização. Já no 

que se refere a literatura existente, os autores que analisamos de uma maneira geral 

colocam a interdisciplinaridade como uma opção para o trabalho docente na tentativa de 
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superar a fragmentação do saber, porém a formam que é prejudicial ela é vista como 

única forma de trabalho desconsiderando outras, é mostrada como uma alternativa.  

No que se refere à prática dos professores participantes da pesquisa, entendemos 

que muito do que fazem tem de interdisciplinar, como por exemplo, o trabalho com 

projetos e a utilização de temas geradores. Porém percebemos também que não existe 

uma ideia clara deles do que realmente vem a ser interdisciplinaridade, esse fator pode 

ser prejudicial quando se quer realizar um trabalho interdisciplinar. Acreditamos que 

diante de vários fatores que são colocados aos professores, aqui podemos citar a questão 

de que seu trabalho parta dos conhecimentos prévios dos alunos, a quase que 

obrigatoriedade para realização de projetos etc., a interdisciplinaridade não pode ser 

imposta, mas sim mostrada a eles como uma forma de trabalho, uma alternativa para 

utilização, para que os professores possam optar se utilizam ou não. E percebemos que 

os documentos oficiais em determinados momentos a colocam como a solução para 

vários problemas educacionais, e não se fala em outras abordagens apenas em 

interdisciplinaridade e transversalidade.   

Nisso fazemos uma crítica, pois se corre o risco de a interdisciplinaridade passar 

a ser obrigatória, e a nosso ver não seria benéfico, até mesmo pelo fato de que ela não 

tem esse objetivo, voltamos a afirmar que a interdisciplinaridade é apenas uma 

alternativa de trabalho e não uma imposição. 

Por fim, acreditamos que uma formação com base em princípios 

interdisciplinares pode ser mais humanizada, dando mais valor ao indivíduo, a suas 

relações, suas vivências etc., não se restringindo apenas em formar mãos de obra para o 

trabalho, em direcionar o local que a pessoa vai ocupar na sociedade. Entendemos que 

um currículo interdisciplinar tem muito a contribuir na formação de pessoas que possam 

de fato integrar e interagir na sociedade e não ser apenas um número ou algo irrelevante 

e descartável que sirva apenas para trabalhar e de uma forma que sirva apenas para 

sobreviver.  
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APÊNDICE I 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO 

1)Sexo 

(  ) masculino (  ) feminino 

2) Idade 

________________________ 

 

2)Formação Superior 

(  ) sim  (  ) não  

4) Qual formação? 

__________________________ 

5) Quanto tempo de formação? 

__________________________ 

6) Quanto tempo atua na escola? 

___________________________ 

7) Quanto tempo esta com esta turma? 

____________________________ 

8) Quantos alunos tem sua turma? 

____________________________ 
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APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO 

1) Você sabe o que é interdisciplinaridade? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não respondeu 

2) Você sabe a diferença entre interdisciplinaridade e outras terminologias 

parecidas? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não respondeu 

3) Você utiliza abordagens interdisciplinares em sala de aula? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) prefere não responder 

Se não pule para questão 6 

4) Acha que o uso da interdisciplinaridade melhora seu trabalho docente? 

(  ) sim  (  ) Não  (  ) prefere não responder 

5) Desenvolve algum tipo de trabalho interdisciplinar com outro professor? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) prefere não responder 

6) Os professores da escola desenvolvem algum tipo de trabalho 

interdisciplinar? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) prefere não responder 

7) Acha importante o trabalho interdisciplinar nas primeiras séries do ensino 

fundamental? 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 

8) Você acha importante o trabalho interdisciplinar em todo ensino 

fundamental? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não respondeu 

9) Você se sente seguro para trabalhar com outro professor? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não respondeu 

10) A escola onde você leciona incentiva os professores a trabalharem de 

forma interdisciplinar? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não respondeu 

11) Como são preparadas suas atividades? 

(  ) em conjunto com outros professores  (  ) só (  ) varia ambas alternativas (  ) 

prefere não responder 

12) É correto o professor do Ensino Fundamental trabalhar em conjunto com 

outros professores? 
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(  ) sim   (  ) não (  ) prefere não responder 

13) Em sua opinião deveria existir um maior diálogo entre as disciplinas? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não respondeu 

14) É prejudicial para educação cada disciplina ser isolada das outras sem 

compartilhar conhecimentos? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não respondeu 

15) Você conversa com seus colegas sobre problemas pedagógicos? 

(  ) Muito  (  )  Pouco  ( ) Nunca (  ) prefere não responder 

16) Existe questionamento por parte da escola da forma como você trabalha 

seus conteúdos 

(  ) sim  (  ) não (  ) prefere não responder 

 

17) Unir abordagens pedagógicas pode melhorar a prática educativa? 

(  ) sim  (  ) não (  ) prefere não responder 

 

18) Existe uma conexão entre as disciplinas que você trabalha na escola? 

(  ) sim  (  ) não (  ) prefere não responder 

19) Você considera importante a existência de uma conexão entre as 

disciplinas na escola? 

(  ) sim   ( ) não (  ) prefere não responder 

20) Você acha que apenas um professor para o EF é suficiente? 

(  ) sim   (  ) não (  ) prefere não responder 

21) O seu trabalho seria enriquecido se você trabalhasse em conjunto com 

outro professor 

(  ) sim    (  ) não (  ) prefere não responder 

22) Na sua formação foi abordado o trabalho conjunto com outros 

profissionais? 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 

23) Em sua formação foi estudado sobre os preceitos da 

interdisciplinaridade? 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 

24) Acha que a questão da interdisciplinaridade deveria ser mais trabalhada 

na graduação? 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 
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25) Você já buscou por conta própria entender o que é interdisciplinaridade 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 

26) Você utiliza em sua prática alguma abordagem transversal, como as 

indicadas pelos PCN? 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 

27) O currículo de sua escola utiliza alguma abordagem interdisciplinar 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 

28) Sabe o que é um currículo integrado? 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 

Se não pule para questão 30 

29) Acha que um currículo integrado melhoraria sua prática educativa? 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 

30) Você sabe o que é “ensino fragmentado? 

(  ) sim  (  ) não  (  ) prefere não responder 

Se não pule para 32 

31) Você acha que a forma de se trabalhar com o conhecimento é de forma 

fragmentada? 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 

32) Sabe a diferença entre integrar e interagir conhecimentos? 

(  ) sim (  ) não (  ) prefere não responder 
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APÊNDICE III 

 

PERGUNTAS DA ENTREVISTA  

     

1) O que você entende por interdisciplinaridade?  

2) Cite exemplos de práticas que você considere interdisciplinar.  

3) Você acha que tem conhecimento necessário para trabalhar todas as 

disciplinas do EF? Explique.  

4) O que você faz para articular os conhecimentos dos conteúdos que 

trabalha?  

5) Como você pode definir sua forma de trabalho em relação aos conteúdos 

utilizados em sala de aula?  
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APÊNDICE IV 

QUADROS REFERENTE AO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

PROFESSORES 

 

Quadro 1 - Você sabe o que é interdisciplinaridade? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 23 100% 

Não 0 0% 

Não respondeu 0 0% 

 

 

Quadro 2 - Você sabe a diferença entre interdisciplinaridade e outras 

terminologias parecidas? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 23 100% 

Não 0 0% 

Não respondeu 0 0% 

 

 

 

Quadro 3 - Você utiliza abordagens interdisciplinares em sala de aula? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 19 82,6% 

Não 1 4,3% 

Não respondeu 3 13,1% 
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Quaro 4 - Acha que o uso da interdisciplinaridade melhora seu trabalho 

docente? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 21 91,3% 

Não 0 0% 

Não respondeu 2 8,7% 

 

 

Quadro 5 - Desenvolve algum tipo de trabalho interdisciplinar com outro 

professor 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 11 47,8 

Não 9 39,1% 

Não respondeu 3 13% 

 

 

 

Quadro 6 - Os professores da escola desenvolvem algum tipo de trabalho 

interdisciplinar? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 18 78,3% 

Não 1 4,3% 

Não respondeu 4 17,4% 
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Quadro 7 - Acha importante o trabalho interdisciplinar nas primeiras séries do 

ensino fundamental? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 23 100% 

Não 0 0% 

Não respondeu 0 0% 

 

 

 

Quadro 8 - Você acha importante o trabalho interdisciplinar em todo ensino 

fundamental? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 23 100% 

Não 0 0% 

Não respondeu 0 0% 

 

 

 

Quadro 9 - Você se sente seguro para trabalhar com outro professor? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 20 87% 

Não 1 4,3% 

Não respondeu 2 8,7% 

 

 

 

Quadro 10 - A escola onde você leciona incentiva os professores a 

trabalharem de forma interdisciplinar? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 18 78,3% 

Não 1 4,3% 

Não respondeu 4 17,4% 
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Quadro 11 - Como são preparadas suas atividades? 

Respostas Frequencia Porcentagem 

Em conjunto 5 21,7% 

Só 1 4,3% 

Ambas 13 55,6% 

Não respondeu 4 17,4% 

 

 

 

Quadro 12 - É correto o professor do Ensino Fundamental trabalhar em 

conjunto com outros professores? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 23 100% 

Não 0 0% 

Não respondeu 0 0% 

 

 

Quadro 13 - Em sua opinião deveria existir um maior diálogo entre as 

disciplinas? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 23 100% 

Não 0 0% 

Não respondeu 0 0% 

 

 

 

Quadro 14 - É prejudicial para educação cada disciplina ser isolada das outras 

sem compartilhar conhecimentos? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 18 78,3% 

Não 4 17,4% 

Não respondeu 1 4,3% 
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Quadro 15 - Você conversa com seus colegas sobre problemas pedagógicos? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 20 87% 

Não 3 13% 

Não respondeu 0 0% 

 

 

 

Quadro 16 - Existe questionamento por parte da escola da forma como você 

trabalha seus conteúdos? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 15 65,2 

Não 5 21,7% 

Não respondeu 3 13% 

 

Quadro 17 - Unir abordagens pedagógicas pode melhorar a prática educativa? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 23 100% 

Não 0 0% 

Não respondeu 0 0% 

 

Quadro 18 - Existe uma conexão entre as disciplinas que você trabalha na 

escola? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 18 78,3% 

Não 0 0% 

Não respondeu 5 21,7% 
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Quadro 19 - Você considera importante a existência de uma conexão entre as 

disciplinas na escola? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 23 100% 

Não 0 0% 

Não respondeu 0 0% 

 

 

 

Quadro 20 - Você acha que apenas um professor para o EF é suficiente? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 3 13% 

Não 17 74% 

Não respondeu 3 13% 

 

 

 

Quadro 21 - O seu trabalho seria enriquecido se você trabalhasse em 

conjunto com outro professor 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 23 100% 

Não 0 0% 

Não respondeu 0 0% 

 

 

 

Quadro 22 - Na sua formação foi abordado o trabalho conjunto com 

outros profissionais? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 15 65,2% 

Não 6 26,1% 

Não respondeu 2 8,7% 
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Quadro 23 - Em sua formação foi estudado sobre os preceitos da 

interdisciplinaridade? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 16 69,6% 

Não 4 17,4% 

Não respondeu 3 13% 

 

 

 

Quadro 24 - Acha que a questão da interdisciplinaridade deveria ser mais 

trabalhada na graduação? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 21 91,3% 

Não 0 0% 

Não respondeu 2 8,7% 

 

 

 

Quadro 25 - Você já buscou por conta própria entender o que é 

interdisciplinaridade? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 22 95,7% 

Não 1 4,3% 

Não respondeu 0 0% 

 

 

Quadro 26 - Você utiliza em sua prática alguma abordagem transversal, como 

as indicadas pelos PCNs? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 20 87,% 

Não 0 0% 

Não respondeu 3 13% 
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Quadro 27 - O currículo de sua escola utiliza alguma abordagem 

interdisciplinar? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 17 73,9% 

Não 2 8,7% 

Não respondeu 4 17,4% 

 

 

 

 

Quadro 28 - Sabe o que é um currículo integrado? 

 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 19 82,7% 

Não 1 4,3% 

Não respondeu 3 13% 

 

 

 

Quadro 29 - Acha que um currículo integrado melhoraria sua prática 

educativa? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 17 73,9% 

Não 0 0% 

Não respondeu 6 26,1% 
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Quadro 30 - Você sabe o que é ensino fragmentado? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 19 82,6% 

Não 1 4,3% 

Não respondeu 3 13% 

 

 

 

Quadro 31 - Você acha que a forma de se trabalhar o conhecimento é de 

forma fragmentada ? 

 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 8 34,8% 

Não 5 21,7% 

Não respondeu 10 43,5,% 

 

 

Quadro 32 - Sabe a diferença entre integrar e interagir conhecimentos? 

Respostas Frequência Porcentagem 

Sim 18 78,3% 

Não 1 4,3% 

Não respondeu 4 17,4% 
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APÊNDICE V 

ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES 

 

Entrevista com P1 

1) Eu entendo, é... Trabalhar todas as disciplinas dentro de um tema, ou seja, pegar 

um tema gerador e desenvolver todas as disciplinas em cima deste tema gerador. 

2) É.. Experiência com as crianças, ouvir o que as crianças tem. É pra ver de 

conhecimento deles, não é, e ta pegando gancho de uma disciplina pra outra. 

3) Não, eu acredito que não, eu acho que pra trabalhar de forma interdisciplinar de 

uma maneira assim, é bem aproveitável né? Precisaria de ter um pouco, uma 

formação mais focada. 

4) Bom, eu não sei te responder essa, essa pergunta. 

5) Tá, eu procuro trabalhar os conteúdos, assim de uma forma bem abrangente é... 

fazendo com que é.... fique bem próximo daquilo que a criança pode entender, 

né? trabalhando de acordo com a realidade da criança, não é, nunca trabalhando 

nada que que não faça sentido para criança, sempre puxando alguma coisa do 

cotidiano, alguma coisa que já sei que e vivência deles, não é, e e trabalhando 

articuladamente. 

Entrevista com P2 

1) Quando a gente faz a união dos conteúdos, você trabalha um conteúdo mas 

envolvendo ciências, envolvendo história, você trabalha o mesmo tema em todas 

as disciplinas. 

2) Dar exemplo de práticas? A coordenação motora é um tipo de prática, você pode 

trabalhar ele em matemática, você trabalha em ciências, você trabalha em 

história, e envolve até educação física, aprimorar a coordenação da criança p 

depois facilitar a escrita dela na sala de aula. Temas como a copa do mundo vai 

ser t em todos os conteúdos, né? Você pode trabalhar os países, envolvendo 

Geografia, que seria localização, a história de cada país, você trabalha em 

História, a escrita vai ser a parte de Português e quantidade de gols, quantas 

copas ganhou, isso entra em matemática. Então, tema interdisciplinar. 

3) Tenho, tenho um bom conhecimento sim, e eu sempre mantenho procurar os 

conteúdos novos que ta chegando, sempre me aprimorar, fazendo cursos, então 

eu não fiz só o Magistério ou a Pedagogia e pararei, então eu to sempre 

procurando novas técnicas novos meios de ajudar a criança, então eu me sinto 

preparada para dar aula sim. 

4) Para articular. Primeiro eu... A primeira coisa que eu faço é conhecer o que o 

aluno já sabe. Porque não adianta eu querer chegar e fazer ele acompanhar uma 

outra turma, sendo que ele não tem base para aquilo lá, então eu sempre volto 

nos conhecimentos prévios que eles tem que ter de cada conteúdo, para depois 
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eu conseguir dar andamento em minhas aulas. Essa é uma das maneiras que eu 

faço para poder articular o trabalho com cada criança. 

5) Eu... eu trabalho utilizando os livros didáticos, é trago muito trabalho extra. 

Minha forma de trabalho? Eu sou, não sou tão dinâmica, sou mais metódica, até 

mesmo com as crianças, mas para diminuir isso eu faço muito trabalho em 

grupo, eu parto da xxx de que uma criança consegue ajudar mais a outra quando 

ela não consegue aprender pelo professor, então eu sempre trabalho em grupo, é 

muita atividade extra, para poder focar, porque toda criança, cada uma tem o seu 

desenvolvimento, nem todas aprendem no mesmo ritmo. Então, eu eu procuro 

fazer isso trazer conteúdos diferentes, não ficar só no livro, porque o livro não 

vai sanar a dificuldade de todos eles. 

 

Entrevista com P3 

1) É interdicipli... Na minha opinião a interdisciplinaridade é quando você tem um 

tema e você coloca ela em várias matérias, por exemplo, um exemplo que a 

gente ta aqui na escola, o projeto da copa do mundo, então cada série procurou 

ta entrando numa matéria mais é aprofundada, mas todo mundo vai trabalhar o 

mesmo tema em várias matérias, por exemplo, é em História, História e 

Geografia, as regiões né, onde que vai ta acontecendo os jogos, e a Educação 

Física, o importante da prática de esporte né, que entra Ciências também, a 

importância de ta praticando esporte, o corpo humano. E em português também, 

né a gente pode ta trabalhando a biografia de alguns jogadores importantes como 

o Pelé, é pessoas importantes que são, que trabalham nesta área, e eu entendo 

assim né. 

2) Então Um exemplo eu dei esse né, que é o projeto da copa do mundo, um outro 

exemplo que eu tenho aqui é o de Minas Gerais, que a gente ta trabalhando, 

então a gente trabalhou Tb regiões comidas típicas, a biografia de é mineiros 

importantes né, relacionados na música, no cinema, no teatro né, personalidades 

importantes do estado de Minas Gerais, a gente entra em Português   né, é 

Matemática, então a gente vai relacionano, tentando pegar um tema e colocando 

em todas as matérias. 

3) Então, é quando a gente faz um, um projeto né, relacionado a 

interdisciplinaridade, a dificuldade é realmente colocar em todas as matérias, 

normalmente quando a gente faz um tema, a gente tem mais facilidade no 

Português, as vezes encaixarem História, mas é difícil as vezes ta colocando em 

matemática, em Ciências, o mesmo tema, então a minha, pelo menos,  a minha 

dificuldade é isso. Português é mais fácil, você joga texto relacionado ao 

assunto, mas isso colocar em matemática, colocar em todas as matérias, eu acho 

difícil. Mas consegue, ta. 

4) Então, é primeiramente aqui na escola a gente faz um projeto, que tem os 

objetivos, objetivos específicos, como nós vamos trabalhar, a metodologia, o 

tempo estimado pra cada pra cada projeto né, ai assim a gente vai elaborando 
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eles. As vezes é o tempo extrapola, as vezes não, as vezes a gente consegue, as 

vezes da resultado, ai a gente tem uma avaliação sobre isso NE, se deu certo, se 

não deu certo. A gente pode ta o ano, o próximo ano, continuano a fazer o 

mesmo projeto ou se a gente tem que mudar, a gente vai sempre renovando os 

projetos ta. Os que dão certo a gente complementa, e os que não dão a gente vai 

tirando, vai pensando em outras coisas. 

5) Então, é como a gente ta na fase da alfabetização, a gente procura sempre ta 

entrando com os gêneros pessoais, eu foco muito nos gêneros pessoais, eu tento 

colocar os temas dos meus projetos interdisciplinar, interdisciplinar né, eu tento 

colocar eles em forma de gêneros pessoais, não é, a biografia, textos 

informativos, jornalísticos, então eu procuro ta utilizano isso porque é o que é 

mais é cobrado nas provinhas externa também, é prova Brasil, a prova do 

PROALFA, é cobra muito gêneros pessoais, então eu procuro estar nesse foco 

dos gêneros pessoais também. 

Entrevista com P4 

1) Olha entendo por interdisciplinaridade quando eu trabalho alguns conteúdos né? 

Na mesma disciplina, por exemplo, eu trabalho um texto em português, mas 

neste texto de português posso trabalhar conteúdos de matemática também, e 

faço da vivência da história do aluno e por ai vai. Ta? Trabalhando vários 

conteúdos no mesmo... sequência didática. 

2) Então, esmplos, é igual eu te falei do texto, eu posso dar uma, um uns desenhos, 

não é, uma sequencia de desenhos, eu posso pedir para esse menino produzir um 

texto. Depois que produzir o texto, eu posso elaborar trabalhos dentro desse 

texto, eu posso trabalhar, trazer dentro da... dentro da... é realidade de vida dele, 

não é, trabalharmos, trabalhar a parte de História, dentro da parte de Ciências e 

por ai vai.Uma produção de texto eu colocaria como exemplo. 

3) É, na realidade o.. o... professor do ensino fundamental ele tem que ter domínio 

de todos os conteúdos: Português, Matemática, História e Geografia. Se não, não 

tem como ele trabalhar, né? O esse ano eu posso tar no primeiro ano, ano que 

vem posso ta no terceiro, o outro no quarto e por ai vai. Se você não dominar os 

conteúdos, não tem como você ta trabalhar no ensino fundamental. 

4) Na realidade eu acho que o professor assim, é... ele não pode parar nunca de 

estudar, certo? Ele tem que tar sempre buscando novos conhecimentos, porque 

quando você estuda, você faz uma pós, você vê didáticas de ensino diferente, né, 

é com esse programa do governo (........) você vê sequencia didática, pa ta 

trabalhando com o aluno de uma maneira diferenciada e dentro da realidade do 

aluno. Buscano pa trabalha no é é ta trabalhano de acordo com a realidade de 

cada aluno. É assim: buscando novos conhecimentos. 

5) Olha, tudo o que eu vou trabalhar com meus alunos, eu penso primeiro em 

trabalhar com material concreto, ta. Seja em Matemática, por exemplo, eu utilizo 

muito material dourado, tampa, palito, tanto pa adição, multiplicação, divisão. 

Se for fração eu também trago é materiais concretos, para eles tarem entendendo 

realmente o que é você ta trabalhando o meio e por ai vai, metade. Então sempre 
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trabaçlha com material concreto, tudo no concreto pra depois eu passar pra uma 

atividade complementar ou uma atividade de livro, xerocada e por ai vai. 

Entrevista com P5 

1) Eu entendo que, é a maneira como eu trabalho o conteúdo, utilizano esse mesmo 

conteúdo em disciplinas diferentes, por exemplo, é... um gráfico de geografia, eu 

vou explanar ele na Geografia, vou trabalhar os mapas e eu posso usar esse 

mesmo gráfico, ta utilizando a Matemática, isso é interdisciplinaridade, eu vou 

ta utilizando ele, o mesmo material, pra coisas diferentes, pra cobra habilidades 

do meu aluno diferente. 

2) É o que eu acabei de dizer né? Sobre os gráficos, otras, quinem, por exemplo, é 

um texto, é uma gramática não é, um texto que você vai trabalhar a interpretação 

do menino, você pode trabalhar, o conte... contextualizar do texto e em cima 

daquele texto cobrar uma gramática, né? Você pode trabalhar um texto 

informativo de Ciências, de História, e pode du.. cobrar uma gramática em cima 

do conteúdo. Isso é uma interdisciplinaridade. 

3) Eu acho que a gente tem que se virar nos trinta! Tem que correr atrás, tem que 

pesquisar, tem que preparar. É o, é o tal do planejamento da aula, se você não 

prepara, você pode ser pego de calça curta, não é? 

4) É... eu estudo pra preparar minha aula, eu preparo minha aula com base no que 

eu tenho dos meninos, do que eles já traz de conhecimento, eu parto dali. E com 

isso, conforme ela ta desenvolvendo eu vou aumentando o grau de dificuldade 

com ele. 

5) Conforme eu acabei de dizer. É conforme o que o menino me traz, a partir de 

uma diagnóstica, dali é... é meu ponto de partida. Que conforme ele vai 

desenvolvendo eu vou acrescentando mais conhecimento referente aquele 

assunto 
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APÊNDICE VI 

DADOS DO QUESTIONÁIRIO SOCIO DEMOGRÁFICO 

 

Quadro 33 - Sexo dos entrevistados 

Sexo Frequência Porcentagem 

Masculino 1 95,7% 

Feminino 22 4,3% 

 

 

Quadro 34 - Idade dos entrevistados 

 

Idade Frequência Porcentagem 

Não informou 1 4,3% 

28 1 4,3% 

29 1 4,3% 

33 2 8,7% 

35 1 4,3% 

36 1 4,3% 

37 2 8,7% 

40 1 4,3% 

42 1 4,3% 

47 2 8,7% 

48 4 17,4% 

49 1 4,3% 

50 1 4,3% 

52 1 4,3% 

55 1 4,3% 

57 1 4,3% 

59 1 4,3% 

 

 



148 

 

Quadro 35 - Formação superior 

Possui Frequência Porcentagem 

Sim 23 100% 

Não 0 0% 

 

 

Quadro 36 - Qual formação possui 

Curso Frequência Porcentagem 

Não informou 2 8,7% 

Pedagogia 17 74% 

Normal 

Superior 

3 13% 

Biologia 1 4,3% 

 

 

Quadro 37 - Possui especialização?
30

 

Possui Frequência Porcentagem 

Sim 14 60,9% 

Não 9 39,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Esta questão não estava no questionário, porém foi bastante abordada pelos entrevistados e preferimos 

coloca-la. 
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Quadro 38 - Tempo de formação 

Tempo (anos) Frequência Porcentagem 

2 1 4,3% 

3 1 4,3% 

4 3 13% 

5 1 4,3% 

6 3 13% 

8 2 8,7% 

9 1 4,3% 

10 1 4,3% 

12 1 4,3% 

14 2 8,7% 

15 1 4,3% 

21 1 4,3% 

23 1 4,3% 

24 1 4,3% 

26 1 4,3% 

29 1 4,3% 

32 1 4,3% 
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Quadro 39 - Tempo na escola 

Tempo (anos) Frequência Porcentagem 

1 4 17,4% 

2 2 8,7% 

3 2 8,7% 

4 1 4,3% 

5 1 4,3% 

6 1 4,3% 

8 3 13% 

10 3 13% 

11 1 4,3% 

12 2 8,7% 

14 1 4,3% 

15 1 4,3% 

20 1 4,3% 
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Quadro 40 - Tempo do professor com a turma 

Tempo 

(meses) 

Frequência Porcentagem 

0
31

 1 4,3% 

1
32

 6 25,8% 

2 5 21,7% 

3 1 4,3% 

12 5 21,7% 

13 1 4,3% 

24 1 4,3% 

36 1 4,3% 

48 1 4,3% 

60 1 4,3% 

 

 

Quadro 41 - Alunos por turma 

 Frequência Porcentagem 

Número de 

alunos 

  

0 1 4,3% 

2 1 4,3% 

20 1 4,3% 

23 1 4,3% 

25 2 8,7% 

26 1 4,3% 

27 10 43% 

28 4 17,4% 

29 1 4,3% 

 

 

                                                 
31

 Professor eventual. 
32

 Professor de sala de recursos. 
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APÊNDICE VII 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – TCLE 

  

  Senhor (a) professor (a), você está sendo convidado a participar como 

voluntário da pesquisa “Qual o “lugar” da interdisciplinaridade no currículo? Uma 

análise teórica, legal e da concepção docente”, sob a responsabilidade do pesquisador 

André Ribeiro da Silva, aluno do curso de Mestrado em Educação da Univás 

(Universidade do Vale do Sapucaí), orientando professora doutora Cristiane Machado. 

  A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa é a averiguar qual o 

lugar da interdisciplinaridade dentro currículo nas perspectivas teórica, oficial e práticas 

pedagógicas de escolas estaduais nas primeiras séries do ensino fundamental da cidade 

de Pouso Alegre, Minas Gerais? 

 

Assinando este Termo de Consentimento o (a) senhor (a) demonstrará que está ciente 

de que: 

1. Responderá a um formulário sócio demográfico; 

2. Responderá a um questionário sobre o tema interdisciplinaridade contendo 32 

(trinta e duas) questões 

3. Responderá (eventualmente) a uma entrevista que será gravada contendo 5 

(cinco) questões; 

4. Esta pesquisa é meramente investigativa e não haverá continuidade para o 

participante, como, por exemplo, a participação em mais algum tipo de entrevista; 

5. Poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Univás para eventuais 

informações adicionais, assim como para apresentar reclamações em relação à pesquisa 

pelo telefone: (035) 3449-2199; O Comitê de Ética em Pesquisa da Univás está 

localizado à Av. Pref. Tuany Toledo, 470, Fátima I, com horário de atendimento de 2ª a 

6ª feira das 8h às 17h; 

6. Poderá entrar em contato com o responsável pelo estudo, André Ribeiro da 

Silva, sempre que julgar necessário pelo telefone (35) 9857-9366 ou pelo email 

arribeirosilova@gmail.com; 

7. O participante estará livre para interromper a qualquer momento a sua 

participação na pesquisa; 

8. Os dados pessoais dos participantes serão mantidos em absoluto sigilo e não serão 

utilizados em momento algum da pesquisa, nem mesmo em publicações. Apenas serão 

utilizados resultados gerais obtidos por meio da pesquisa e que serão empregados 

mailto:arribeirosilova@gmail.com
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somente para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua publicação 

na literatura especializada;  

9. Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em 

meu poder e outra com o pesquisador responsável. 

 

Termo de consentimento livre, após esclarecimento 

Eu____________________________________________, li e/ou ouvi o esclarecimento 

acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento serei submetido. A 

explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou 

livre para interromper minha participação a qualquer momento sem justificar minha 

decisão. Sei que meu nome e dados pessoais não serão divulgados, que não terei 

despesas e não receberei dinheiro pela participação minha neste estudo. 

 

Pouso Alegre, MG, _____ de ____________de 2014. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do participante 

RG____________ 

CPF___________ 

 

 

_____________________________ 

André Ribeiro da Silva 

Universidade do Vale do Sapucaí 

 

______________________________ 

Cristiane Machado 

Universidade do Vale do Sapucaí 

 

 

 

 

 


