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“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são 

gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros 

engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-

los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram 

de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são 

asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em 

voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso 

elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não 

pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 

 

Rubem Alves 

Boa Esperança (MG), 15 de setembro de 1933 
Campinas (SP), 19 de julho de 2014 

  



 
 
1 – Apresentação: 
 

Este material  coloca em pauta a discussão da interdisciplinaridade 

para professores. Trata-se de um estudo que faz parte de nossa dissertação 

do curso de mestrado em Ensino de Ciências da Universidade Federal de 

Ouro preto (UFOP). Sob a orientação do Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza 

(UFOP) e também da Prof. Dra. Suzana Santos Gomes (UFMG) 

pesquisamos uma escola da rede pública de ensino de Minas Gerais onde os 

pesquisados, professores e alunos, muito contribuíram para esta síntese. 

Com o título “A Construção da Interdisciplinaridade a partir da Realidade 

Local: O Olhar dos Professores do Ensino Médio”, descrevemos os avanços 

que uma prática interdisciplinar pode proporcionar. 

 

Não pretendemos neste material esgotar  essa discussão. Esperamos 

contribuir para que a interdisciplinaridade possa ser construída nas escolas 

atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio -  DCNEM - 

(BRASIL, 2013, p.34) em que 20% da carga horária anual, no mínimo, seja 

para propostas interdisciplinares. Esta quantificação deixa evidente a 

necessidade de aprofundamento dos estudos sobre a interdisciplinaridade.  

A interdisciplinaridade e a contextualização [...] devem ser 
constantes em todo o currículo, propiciando a interlocução entre os 
diferentes campos do conhecimento e a transversalidade do 
conhecimento de diferentes disciplinas, bem como o estudo e o 
desenvolvimento de projetos referidos a temas concretos da 
realidade dos estudantes. (BRASIL, 2013, p. 34) 

 

Que este material  tenha portanto papel de fomentação nas 

discussões docentes e gostaríamos que não fosse visto como formulário ou 

roteiro determinantes.  Dessa forma escrevemos aqui os avanços e os 

desafios que a prática interdisciplinar exige de nós professores reflexivos. Um 

tema gerador, o TIJOLO, foi nosso suporte para a “construção” das práticas 

interdisciplinares. O Blog: http://tijolonaescola.blogspot.com.br foi uma 

importante ferramenta e caracteriza como se procedeu a comunicação e 

outros  momentos interdisciplinares na Escola de Pesquisa. 



2 – O que é interdisciplinaridade? 

Observe as figuras* referentes a organização de uma orquestra: 

                         Figura 01 

                   Figura 02  

      Figura 03                    

  Figura 04 

* figuras de domínio público. 



Essas figuras podem ter significados diferentes. Por exemplo: 

• A figura 01 pode se referir a um  show comandado por uma pessoa. 

• A figura 02, por sua vez, pode se referir a um ensaio em que os 

músicos ainda estão organizando a sequencia musical. 

• A figura 03 pode se referir a uma música típica em que todos já 

conhecem a cultura e as letras das melodias. 

• A figura 04 pode ser um grande evento, em que todos colaboram 

juntos, sob a coordenação de um maestro. 

Qual dessas maneiras você acha que pode nortear a 

interdisciplinaridade? Ela está fundamentada na parceria ou no isolamento? 

Na harmonia de uma orquestra ou em um ensaio improvisado? Como 

pessoas e os seus instrumentos se articulam? As respostas dessas 

indagações podem nos levar a conceitos em permanente construção da 

interdisciplinaridade. 

É na busca desses conceitos que chegamos a caminhos que podem nos 

conduzir a uma  prática interdisciplinar. Assim, o que os professores de uma 

Escola entendem ou pensam sobre a interdisciplinaridade parece ser um dos 

primeiros passos para essa prática. De nossos estudos e de nossas 

discussões  entre pesquisadores e pesquisados enumeramos algumas 

características que se agregam aos conceitos de interdisciplinaridade: 

• É categoria de ação e não de conhecimento.  

A Química, a Biologia e a História, por exemplo, estão na categoria de 

conhecimento enquanto as formas de se trabalhar a parceria estão na 

categoria de ação, ou seja, na ousadia de se estabelecer parcerias e 

conexões entre os conhecimentos e, de forma especial,  entre as 

pessoas   envolvidas numa proposta interdisciplinar. 

• É construída com duas ou mais pessoas e com duas ou mais disciplinas;  

A interdisciplinaridade requer humildade para o diálogo constante 

entre as pessoas e entre os conhecimentos.  Estar aberto aos 



diálogos, às propostas e aos acertos e erros é um dos grandes passos 

de professores e alunos interdisciplinares. 

• Valoriza as disciplinas e não as extingue;  

Partindo de um todo, buscando apoio nas especialidades e retornando 

ao todo é também um dos passos que respeita a individualidade ao 

mesmo tempo que se constrói a coletividade. 

• Promove o encontro do epistemológico com o ontológico;  

Está nas pessoas e no conhecimento que estas pessoas trazem 

consigo um rico encontro de ideias e de ações. 

• Fundamenta-se na comunicação. 

É necessário estabelecer uma comunicação que seja eficiente e ao 

mesmo tempo capaz de unir as pessoas. 

Assim podemos dizer que a interdisciplinaridade não é uma nova 

disciplina, mas é a união das disciplinas. Não é um novo campo do 

conhecimento, mas é a ação que une as disciplinas, valoriza-as sem diminui-

las ou extingui-las. E é, fundamentalmente, o encontro das pessoas e dos 

conhecimentos, da partilha, da parceria. Tem portanto no diálogo e nas 

variadas formas de comunicação o seu grande desenvolvimento. 

3 – Quais são os desafios para a implantação de práticas 
interdisciplinares?    

Mozena e Ostermann (2014) identificaram as seguintes dificuldades: 

 



 

 

Institucionais 

 

- Falta de entrosamento/apoio entre direção, coordenação e professores 

- Falta do apoio de uma equipe pedagógica 

- Ausência de espaço e de tempo nas escolas para refletir, avaliar e 

implantar inovações 

- Professores não conseguem trabalhar em equipe 

- Falta de recursos financeiros e infraestrutura 

- Falta de formação universitária ou continuada para o professor, voltada 

para o trabalho interdisciplinar 

- Fragmentação do ensino na graduação 

- Organização do currículo tradicional e dos livros didáticos 

 

Metodológicos 

 

- Falta de consenso em como efetivar a interdisciplinaridade na sala de 

aula 

- Falta de orientações em como criar relações pertinentes entre as 

disciplinas 

- Uso de projetos multidisciplinares  apenas 

- Práticas tradicionais de transmissão de informação 

- Ênfase nos conteúdos e não nos processos educacionais 

 

 

 

 

Relativos ao professor 

 

 

- Falta de consenso sobre o que é a interdisciplinaridade escolar 

- Falta de comprometimento dos professores, predisposição ao 

aprendizado e à reflexão crítica 

- Trabalho muito solitário do professor  

- Falta de domínio da sua própria disciplina 

- Falta de domínio de conteúdos de outras disciplinas 

- Professores não se sentem responsáveis pelo papel de mediação do 

processo de ensino  e aprendizagem 

- Interdisciplinaridade não é considerada prática legítima e sim um 

“refresco” 

- Visão do currículo linear e com pré-requisitos 

- Visão de ensino pautada na progressão de dificuldade 

- Preocupação excessiva com os conteúdos e formação voltada para 

vestibular ou para a formação de cientistas 

- Postura aberta e diálogo com os alunos fogem ao controle e assustam 

- Condições de trabalho e demandas específicas que dificultam a 

concepção e a efetivação de projetos 

 

Relativos aos alunos 

 

 
- Desinteresse e indisciplina, uma vez que são aulas diferentes e não 

formais 

- Salas de aula lotadas – excesso de alunos por sala 

- Assim como os professores, os alunos não consideram a prática 

legítima 

- Os alunos não sabem dialogar e querem respostas prontas 

- Os alunos resistem a quebras contratuais 

 



4- Como vencer esses desafios? A diferença entre Cotidiano e 
Contextualização pode ser um começo... 

O cotidiano é utilizado como motivacional para que um determinado 

conteúdo científico seja explicitado. Parte-se da vivência do aluno, ou da 

comunidade, para que um certo tópico da sequência didática seja executado. 

Usa-se o cotidiano como ferramenta, como suporte, mas o que se busca é 

criar um comentário antes da explanação do objetivo da aula. É um exemplo 

ilustrativo para se adentrar o conteúdo programático. Por exemplo, em uma 

aula que abordasse o cotidiano dos alunos que trabalham com tijolos, a aula 

seria “inaugurada” com o processo de produção do artefato, para, em 

seguida, o “conteúdo científico” sobrepor o ponto de partida. No entanto, é 

necessário que o sistema social e econômico seja levado em consideração. É 

necessário contextualizar. 

O termo cotidiano há alguns anos vem se caracterizando por ser 
um recurso com vistas a relacionar situações corriqueiras ligadas 
ao dia a dia das pessoas com conhecimentos científicos, ou seja, 
um ensino de conteúdos relacionados a fenômenos que ocorrem 
na vida diária dos indivíduos com vistas à aprendizagem de 
conceitos. [...]. O cotidiano virou uma espécie de modismo com o 
simples propósito de ensinar somente os conceitos científicos. Há 
um movimento de substituição do termo cotidiano por 
contextualização após a promulgação dos PCN. De acordo com 
Santos e Mortimer (1999), contextualização e cotidiano são 
utilizados, muitas vezes, como sinônimos e isso implica certo 
reducionismo para os termos. Assim, tanto a ideia de cotidiano, 
quanto a de contextualização podem ser entendidas como 
aplicadas a simples exemplificações do conhecimento nos fatos 
cotidianos (WARTHA et al, 2013, p. 84-86). 

 

Corroborando com Wartha, Abreu (2013, p.3) afirma que 

“contextualização implica incorporar ao cotidiano da escola o cotidiano social 

e cultural” [...], mediante a construção de um novo modo de olhar e 

compreender o mundo que nos cerca. Abreu relata, ainda, que “os 

documentos oficiais reafirmam a importância do ensino contextualizado para 

a superação de um ensino exclusivamente disciplinar, reducionista e 

enciclopédico”. 

Notamos então que a contextualização vai além do cotidiano ou da 

forma como esse cotidiano é construído na escola. Contextualizar significa 



assumir um caráter social, politico e econômico. A contextualização deve 

contribuir para que o ensino multidisciplinar se transforme em ensino 

interdisciplinar ou até mesmo transdisciplinar. Porém contextualização não 

pode se tornar apenas um recurso metodológico. 

O discurso da contextualização está relacionado com os discursos 
sociais e acadêmicos que criticam a disciplinaridade e a 
fragmentação do conhecimento. A contextualização possibilitaria 
uma visão mais integrada dos diferentes conhecimentos e um 
diálogo maior entre os campos disciplinares. No entanto, tal 
entendimento tende a desconsiderar os interesses e as relações de 
poder que os diferentes campos de conhecimento estabelecem na 
sociedade. Principalmente nos PCN’s, a contextualização 
apresenta-se mais como um recurso metodológico, baseado em 
princípios epistemológicos e psicológicos, na medida em que 
discutem como ensinar melhor os indivíduos para que estes 
possam compreender o mundo em que vivem (ABREU, 2013, p.7). 

 

Nesse sentido, Abreu (2013) destaca que o cotidiano pode se tornar 

caminho para que estudantes aprendam melhor e compreendam o mundo 

em que vivem, mas que a contextualização está acima disso. O social, 

econômico e político devem estar conectados a este conceito. 

Enquanto o cotidiano se refere à introdução/ilustração/motivação da 

aula, a contextualização, além de motivar, deve contribuir para a reflexão do 

que se faz em sala de aula conduzindo à construção de uma práxis (prática e 

reflexão,) articulando o objeto (a disciplina escolar),as relações entre os 

sujeitos e entre estes e o mundo que os cerca. 

Assim, retomando o exemplo sobre a produção de tijolos, além de 

buscar conhecer a vivência dos estudantes e conhecer os materiais 

empregados, realizamos discussões sobre as condições em que o material é 

obtido e empregado, e quais são os interesses sociais envolvidos. 

Extrapolamos o cotidiano no caminho da contextualização. Percebemos 

então que, da mesma forma que a interdisciplinaridade valoriza as 

disciplinas, a contextualização valoriza o cotidiano. E com a contextualização 

busca-se a interdisciplinaridade. 

Portanto, uma vez que se estabelece uma visão crítica, a 

contextualização nos conduz à cidadania. Pelissari (apud FLÔR e CASSIANI, 



2012, p.10) afirma que a cidadania é “[...] a maneira através da qual os 

homens materializam sua relação com outros homens e com a sociedade em 

que vivem”. A cidadania é um conceito amplo que envolve diversas esferas 

da vida social, política, ética, moral, valorativa e também aspectos da vida 

pública e privada. Flôr e Cassiani relacionam a educação e a cidadania da 

seguinte maneira: 

A formação da cidadania pode ser auxiliada pela educação sem, 
contudo, ser ela o único meio para tal; a cidadania não é 
transmitida, e sim, conquistada, logo, sem o envolvimento ativo do 
aluno, pouco a escola pode contribuir na consolidação da 
cidadania; a educação tem o papel de desenvolver no indivíduo o 
interesse pelos assuntos comunitários, de forma que ele assuma 
uma postura de comprometimento com a busca conjunta de 
solução para os problemas existentes. (FLÔR e CASSIANI, 2013, 
p.11) 

Neste trecho destaca-se o papel ativo do aluno no processo de 

construção da cidadania e, ao mesmo tempo, não coloca toda a 

responsabilidade na escola. A educação tem o papel de desenvolver no 

indivíduo a ideia de coletivo para debater problemas existentes. Nessa 

perspectiva é possível perceber que a contextualização no ensino pode 

contribuir para a efetivação da cidadania quando propõe que os sujeitos 

reflitam e busquem soluções que influenciam o cotidiano. Flôr e Cassiani 

ainda assinalam, sobre a importância de refletirmos o que tem sido feito no 

Ensino Médio: 

Não basta apenas incluir alguns temas sociais ou dinâmicas de 
simulação ou debates em sala de aula. Não basta apenas provocar 
determinadas mudanças no processo atual, mas, sobretudo, é 
necessário que ele passe por uma mudança radical. É preciso ter 
claro que ensinar para a cidadania significa adotar uma nova 
maneira de encarar a educação, diferentemente do que se tem feito 
atualmente no Ensino Médio [...] (FLÔR e CASSIANI, 2013, p.11). 

 

O Ensino Médio em Minas Gerais possui onze disciplinas em cada 

série, com inúmeros conteúdos fragmentados. Além disso, são dez livros 

didáticos que não se comunicam. São assuntos estanques, uma infinidade de 

definições. Com relação a isso, Freire (2014,) já enfatizava que “[...] os temas 

históricos são isolados, soltos, desconectados, coisificados e parados [...], as 

disciplinas e os professores como sujeitos do processo e os alunos como 



objetos destes”. Esta é a chamada educação bancaria, assim definida pelo 

autor: “o aluno como depositário de informações em um sistema sem elos, 

sem conexões” (p.129). O autor afirmava que uma das maneiras de 

rompermos com essa educação bancária é a construção de um diálogo, 

“sinônimo do encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto a relação eu-tu ”(FREIRE, 2014, p. 

130) 

O que temos de fazer, na verdade, é propor, através de certas 
contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, 
como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige 
resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação. 
(FREIRE, 2014, p. 120) 

 

Dessa forma o autor convida à participação e ao mesmo tempo alerta 

para que não seja feita a educação bancária. Não para se impor o mundo aos 

alunos, mas buscar o mundo dos alunos para dentro da escola. Freire (2014, 

p. 121) nos diz que “é na realidade mediatizadora, na consciência que dela 

tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático 

da educação”. 

O momento desse buscar é o que inaugura o diálogo da educação 

como prática da liberdade. É o momento em que se realiza a investigação do 

que chamamos universo temático do povo ou o conjunto de seus temas 

geradores. [...] O que se pretende investigar realmente não são os homens, 

como se fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento- linguagem 

referido à realidade, os níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão 

de mundo, em que se encontram envolvidos em seus “temas geradores”.  

Freire (2014, p.122) relata ainda que o conceito de tema gerador não é 

uma criação arbitrária. “Não é uma hipótese que deve ser comprovada. É 

tema que se caracteriza pelo conjunto de ideias, esperanças, dúvidas, 

valores, desafios, em interação dialética com seus contrários buscando 

plenitude”. 

Nesse sentido o tema gerador é aquilo que é gerado em comum 

acordo entre os sujeitos, que considera as suas historicidades e os seus 



anseios e é capaz de absorver e compreender a realidade. O tema gerador 

se refaz e ganha nível que até então não tinha. 

É importante re-enfatizar que o tema gerador não se encontra nos 
homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade 
separada dos homens. Só pode ser compreendido na relação 
homem-mundo. Investigar o tema gerador é investigar, repitamos, o 
pensamento dos homens referido à realidade, é investigar seu 
atuar sobre a realidade, que é sua práxis. (FREIRE, 2014, p. 136) 

 

Percebemos que Freire se refere ao tema gerador como algo 

integrador. Que além de considerar os sujeitos, também considera o mundo 

ao seu redor. Há portanto, uma relação estreita entre os termos cotidiano, 

contextualização, tema gerador e interdisciplinaridade. É necessário entender 

o cotidiano para se contextualizar e, para isso, é também necessário eleger o 

tema gerador das discussões. Os três termos têm afinidade com a realidade 

e as reflexões acerca desta realidade nos levam a uma prática 

interdisciplinar. 

Entendemos então que a interdisciplinaridade, por ser uma prática 

nova na educação brasileira, assim como é nova a ideia de contextualização, 

exige um novo tipo de professor: que possa romper com a ideia de “cotidiano 

como ilustrador de aula”, que saiba ouvir, que possa dialogar com os 

discentes e outros docentes, que tenha sensibilidade para perceber as 

inquietações da comunidade, ou seja, que saiba captar um tema gerador 

coletivo.  

 

 

 

 

 

 



5- Os documentos Oficiais nos ajudam nesta tarefa: O que dizem 
os CBC’s sobre a interdisciplinaridade e a contextualização? 

 

DISCIPLINAS 

 

TRECHOS DOS CBC’s/2006  

 

Biologia Os documentos orientam para a produção de um conhecimento 
interdisciplinar e contextualizado. Há de se considerar o 
interesse dos estudantes por temas e problematizações para o 
desenvolvimento dos conteúdos. 

Física Um conceito (energia) fundamental das ciências naturais 
permitindo uma maior integração entre as disciplinas de 
Química, Biologia e da própria Física. 

 

Geografia 

A prática pedagógica tradicional se dá de forma fragmentada e 
descolada de experiências significativas para o educando, isto é, 
sem considerar os aspectos, sociais, culturais, ambientais, 
econômicos e políticos. 

 

História 

Os diálogos interdisciplinares entre História e outros campos do 
saber têm sido igualmente frutíferos no que tange ao estudo dos 
sistemas de representação histórico-culturais, tão necessários à 
compreensão das diferenças históricas e dos códigos culturais, 
os quais contribuem para a criação de sistemas de 
representações de práticas sociais, por sua vez partilhados, de 
forma diferenciada, por distintos grupos em uma mesma 
sociedade. 

 
Matemática 

A contextualização é um instrumento bastante útil, desde que 
interpretada num sentido mais amplo e não empregada de modo 
artificial ou forçado, ou que não se restrinja apenas a um 
universo mais imediato (“cotidiano”). 

 

Português 

Contextualizar é perceber ou inferir o contexto da época, 
momento histórico da produção do texto, pleno de significados 
sociais, culturais, econômicos, políticos, religiosos, filosóficos 
aos quais o texto pode se referir, explicitamente ou não, e dos 
quais ele é manifestação. 

Química Assegurar oportunidades para o aluno se desenvolver em várias 
linguagens (português, matemática, artes, etc.). Admitir que os 
sujeitos sejam também constituídos a partir do meio social, 
cultural e histórico.  

Fonte: Minas Gerais (2006) 

A abordagem interdisciplinar é caracterizada, na apresentação dos 

CBC’s (MINAS GERAIS, 2006), como ação: “requer a mobilização de 



esforços para um planejamento conjunto que assegure harmonia no 

desenvolvimento das ações, com o máximo aproveitamento das 

oportunidades de articulação entre conteúdos e atividades” (MINAS GERAIS, 

2006, s/p). E percebemos que essa discussão, sobre interdisciplinaridade e 

contextualização, é anterior às DCNEM (BRASIL, 2013), já que o assunto 

também teve destaque nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) 

desde o ano 2000, os quais serviram também como subsídio para a 

construção da proposta dos CBC’s. 

Um primeiro passo para a consolidação dessas diretrizes e 

documentos é verificar ou reavaliar como a interdisciplinaridade está no 

Projeto Político pedagógico da Escola? São necessárias mudanças no 

Projeto Político Pedagógico para que a interdisciplinaridade se faça presente 

nas  ações da Escola? 

 

6 – Os Vestibulares,  o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 
a Interdisciplinaridade 

Destacamos aqui a nossa preocupação com a influência que as 

avaliações externas aplicadas aos alunos desses professores têm sobre o 

“ser” professor interdisciplinar. Por essas avaliações externas consideramos 

os vestibulares, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e as avaliações 

da Secretaria de Estado da Educação.  

Na análise da interdisciplinaridade nas questões de ciências de 
exames nacionais como o ENEM ou vestibulares, percebemos que 
eles evidenciam que, mesmo tendo o ENEM uma proposta 
interdisciplinar a partir de suas mudanças efetuadas em 2009, o uso 
que faz dessa concepção de ensino, o que pode ser observado nas 
questões, é ainda pequeno. Em nossa opinião, esses resultados são 
preocupantes, pois enquanto o ENEM ou os vestibulares não se 
adequarem à metodologia interdisciplinar, dificilmente essa mudança 
virá das salas de aula, dada a dificuldade de efetivação por parte do 
professor constatada pelas pesquisas e o fato conhecido que o 
Ensino Médio ainda é, em grande parte do nosso país, apresentado 
aos alunos como preparador para os exames nacionais (MOZENA e 
OSTERMANN, 2014, p. 195 -196). 

 



Notamos que os exames externos à escola e a forma como são 

construídos, influenciam nas salas de aulas causando preocupação 

excessiva com os conteúdos, o que gera nos professores dependência das 

questões desses exames. E para reforçar essa situação podemos aqui 

também dizer que os livros didáticos, contendo muitas questões desses 

exames, acabam efetivando as práticas distantes da interdisciplinaridade nas 

salas de aulas.  

 Assim consideramos importante entendermos como levar as situações 

do cotidiano para a sala de aula. A maneira de abordar e efetivar uma 

temática e contextualiza-la com e entre os sujeitos nos proporcionou estudos 

sobre os termos contextualização, cotidiano e tema gerador. Além de 

desvelarmos tais termos, ainda percebemos uma estreita relação existente 

entre eles e a interdisciplinaridade. 

 

7 – A Nossa Ação para a Construção da Interdisciplinaridade em 
uma Escola: 

a) Conhecemos a realidade da Comunidade e da Escola: A Busca de 

um Tema Gerador. 

 

Através de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2012) percebemos a realidade do município. Verificamos a relação da 

economia com a população. Diante disso observamos que TIJOLO é um 

tema que pode envolver os professores e os alunos, pois as OLARIAS estão 

presentes na vida da maioria das pessoas da comunidade. 

 

b) Os estudantes opinaram sobre o tema. 

Antes de essa ação fosse desenvolvida verificamos  com os alunos o 

seu interesse pelo tema. De um total de 40 alunos, 35 alunos opinaram a 

favor, 3 contra e 2 não se manifestaram. 

 

c) Encontro com os professores. 



 

Agora, encontramos com os professores desses estudantes. 

Mostramos os dados dos seus alunos sobre o interesse pelo tema. Diante da 

situação os onze professores também se interessaram a ideia de construção 

de um projeto interdisciplinar tendo tijolo como tema gerador. 

Após discussões de como desenvolveríamos o projeto (será relatado 

adiante), elaboramos, em conjunto, um  quadro sobre o ensino que fazemos 

e o que buscaríamos: 

Ensino  Tradicional  Ensino Interdisciplinar 

Professor transmissor Professor pesquisador  

Aluno passivo Aluno ativo 

Professor opressor Professor incentivador 

Aluno repetidor Aluno pesquisador/autônomo 

Relação vertical do conhecimento Relação horizontal do conhecimento 

Professor autoritário Professor autoridade 

Disciplinas isoladas Disciplinas entrelaçadas 

Descontextualização Contextualização 

Ignora a realidade da comunidade Realidade da Comunidade como 

tema gerador 

Avaliação sistêmica Avaliação permanente crítico-

reflexiva 

 

E a primeira ação definida pelo grupo de professores foi uma visita a 

uma olaria para que pudessem conhecer o processo de produção de tijolos e 

então elaborarem as contribuições de cada disciplina: 

 

 

 

 

 

 

 



AS DISCIPLINAS E AS SUAS CONTRIBUIÇÕES	  

 

Disciplina 
 

Abordagem 

Biologia  Estudo do pó de balão/ Novas propostas de 

sustentabilidade. 

Educação Física  Postura corporal nos trabalhos com cerâmica/ Jogo 

interativo. 

Filosofia  A ética e a moral no mundo cerâmico. 

Física  Termodinâmica – O estudo dos fornos. 

Geografia  Dados sociais e econômicos/Estudo do solo. 

História  Evolução da cerâmica na região/ Historicidade  

Inglês  Palavras inglesas no mundo cerâmico. 

Matemática  Medidas e unidades/ Gráficos e Porcentagem/ Área e 

volume. 

Português  Construção de textos, redação, orientação de 

pesquisa 

Química  Estudo do pó de balão/ Tipos de tijolos/ Métodos de 

produção. 

Sociologia  Renda e Consumo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

d) Nossa “primeira aula”  para a busca da interdisciplinaridade: 

 

Acompanhamos a execução da proposta em todos os ambientes que 

professores e alunos julgaram necessários para a construção das atividades: 

sala de aula, pátio da Escola, laboratório de informática, biblioteca, refeitório 

e praça principal da Comunidade. A abertura da proposta interdisciplinar 

aconteceu em duas  aulas de Português, a partir da leitura do texto de 

Rubem Alves sobre “Escolas que são gaiolas e Escolas que são Asas”. Os 

alunos transformaram o texto de Rubem Alves em textos de estrutura 

semelhante, porém com a palavra Tijolo. Mostramos aqui dois dos textos 

elaborados: 

 



Há escolas tijolo e há escolas casa.  
 

Escola tijolo é aquela que reprime os sonhos e não auxilia para o futuro, 
apenas contribui para impedir as conquistas. É uma escola que te 

desencoraja fazendo com que você se torne um objeto diante dela. Pois cada 
pessoa tem uma razão para seguir em frente. 

 
Escola casa é aquela que se torna seu ponto de apoio, à qual você pode 

recorrer quando precisa. Ela tem alicerces que ajudam a erguer seus sonhos 
e caso você caia, ela está pronta para te reerguer. Ela nos dá coragem para 

lutar e conquistar o que queremos. 

Independentemente se são escolas tijolo ou casa, elas são fases para te 

ordenar na construção de um futuro, mas o Engenheiro do seu futuro é você! 

A Base 

 

Há uma grande diferença entre fazer uma obra e construir por construir. 
Existem construções que são apenas um tijolo em cima do outro, fazer por 

fazer, sem uma estrutura. Como se quem a fizesse se preocupasse somente 
em terminar a construção e receber seu salário, sem dar a mínima para a 

qualidade ou a origem dos tijolos. Por ser comum, passa despercebida aos 
olhos de muita gente que não dá importância e a vê como uma simples obra 

em meio a tantas.  
Enquanto muitos fazem pouco, outros veem a liberdade do primeiro ao último 

tijolo colocado na parede da primeira casa própria, por exemplo.   
Isso talvez não seja compreendido pelos observadores. 

 
Numa das aulas seguintes de Português, os alunos-trabalhadores 

retrataram para os demais colegas como é o trabalho nas olarias, desde a 

entrada dos elementos argila/areia/pó de balão na produção, até o envio para 

comercialização em Belo Horizonte. O professor optou pela realização desse 

trabalho fora da sala de aula e dividiu a turma em grupos, de forma a que em 

cada grupo contasse com, pelo menos, um aluno-trabalhador de olaria. A 

partir das discussões, os alunos sintetizaram as falas em redações. Essas 

redações foram corrigidas pelo professor e cada grupo escolheu uma para 

ser lida para a turma. Os alunos opinaram durante a leitura das redações, 

quanto à maneira de descrever o trabalho na olaria, observando que alguns 

textos  tinham “pulado” etapas na produção de tijolos. 



Um dos questionamentos levantados pelos discentes aos alunos-

trabalhadores era sobre o salário pago nas olarias. Sabendo dessa 

indagação na aula de português, a professora de Sociologia evoluiu a 

discussão sobre as condições de trabalho e as leis trabalhistas.  Essa 

abordagem foi perceptível em outras redações. Começávamos a caminhar na 

prática da interdisciplinaridade com os alunos! A professora de Sociologia 

propôs então que os alunos pesquisassem famílias ligadas ao ramo oleiro, 

usando o roteiro a seguir.  

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AULA DE SOCIOLOGIA 

Roteiro de entrevista 
 

• Idade: 
• Quantas pessoas moram com você? 
• Qual a renda familiar? 
• Qual o valor das despesas mensais? 
• Trabalha com carteira assinada? 
• Quantas horas trabalha por dia? 
• Qual período? (Manhã, tarde, noite) 
• Qual função? 
• Tipo de pagamento: (Diário, semanal, quinzenal, mensal) 
• Valor: 
• Passou por algum curso ou treinamento antes de exercer sua função? 
• Recebe hora extra? Se sim, qual valor por hora? Quantas horas em média faz por 

dia? 
• Trabalha com equipamento de segurança? Se sim, quais? 
• Este é seu primeiro emprego? 
• O que te fez escolher trabalhar em cerâmica? 
• No que investe seu dinheiro? 
• Quais bens já adquiriu? (Carro, moto, lote, casa) 
• Atualmente estuda? 
• Qual grau de escolaridade? 
• Já ficou afastado do ambiente de trabalho por atestado médico? Por quanto tempo? 
• Quantos atestados já pegou durante o período trabalhado? Por qual motivo? 
• Sente dores? Se sim, em qual membro? Sentia esta dor antes de exercer esta 

função? 
• Faz uso de algum medicamento com frequência? Qual? Por qual motivo? 
• Está satisfeito em trabalhar em cerâmica? Se não, qual seria sua segunda opção? 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 A professora discutiu com os alunos como abordar as pessoas, como 

se procede a uma entrevista, considerando o respeito e a ética. Os alunos se 



mostraram entusiasmados e sugeriram divisões de ruas para a pesquisa, 

visto que o Distrito tem uma área pequena para um grupo de “40 novos 

pesquisadores”. Posteriormente o professor de Matemática, inteirado da 

atividade, transformou os números apurados em gráficos de colunas e 

circulares priorizando o conteúdo porcentagem. Notamos que aos poucos as 

atividades foram ganhando o tom de coletivo, sendo feitas no pátio da 

Escola, num ambiente de diálogo entre alunos e alunos-professor-

pesquisador. A foto abaixo mostra a confecção dos gráficos para a aula de 

Sociologia/Matemática. 

                                    

E assim, aos poucos os tijolos chegaram às salas de aula: 

 

Os tijolos foram ainda usados também nas aulas de Inglês e de 

Educação Física. Nas aulas de Inglês os alunos pintaram os tijolos e os 

usaram em um jogo criado pelo professor aumentando seu vocabulário com 

palavras do mundo do tijolo (por exemplo truck, bricks, money, etc).   

 



 AULA DE INGLES ENVOLVENDO TIJOLOS 

 
       Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 

 

Dentro dessa lógica, o Professor de Educação Física também criou um 

jogo em que  se retratava a importância da postura  corporal no trabalho nas 

olarias. Uma das consequências dos trabalhos pesados se relaciona com 

dores na coluna vertebral, também citada pelos estudantes. Muitos 

trabalhadores da região se aposentam por este motivo. As atividades na aula 

de Educação Física envolveram alongamento e recreação. Os alunos 

desconheciam as maneiras recomendadas para agachamento, levantamento, 

força e habilidade diante de trabalhos pesados como, por exemplo,  levantar 

tijolos. 

 

A POSTURA CORPORAL NAS OLARIAS - AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
       Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 
 

Notamos que as atividades foram criando uma integração maior entre 

os pesquisados, pois muitas envolviam a fala do outro, o ouvir, a paciência. 

Caracterizamos então a paridade de palavras que observamos com os 

professores no nosso primeiro encontro e as de Ivani Fazenda (uma das 



maiores pesquisadoras brasileiras da interdisicplinaridade) união/humildade, 

integração/coerência, movimento/desapego, objetivo/espera e 

construção/respeito. São pares que parecem necessários a um trabalho 

interdisciplinar, pois a conexão de pessoas e de saberes deve existir para 

que se caracterizem atitudes interdisciplinares. Essas atitudes contribuem 

para que “todos” possam participar das atividades como sujeitos ativos no 

processo e para que os professores percebam a valorização da disciplina, já 

que, como visto no referencial teórico desta pesquisa, a interdisciplinaridade 

valoriza cada disciplina. 

Outra situação levantada pelos alunos-trabalhadores em exposição na 

aula de Português e que já havia chamado a atenção dos professores na 

visita à olaria, foi o material usado para a fabricação dos tijolos: o pó de 

balão. Os professores das disciplinas de Biologia, Física e Química 

trabalharam esse tópico com os estudantes.  

Inicialmente o professor de Química levou para a classe os materiais 

envolvidos na fabricação dos tijolos: argila, areia, barro, pó de balão e água. 

Discutiram-se, em um primeiro momento, os conceitos de substância, mistura 

e soluções (conforme especifica o CBC/2006 e 2013). Analisamos a 

condutividade elétrica, classificando em solução eletrolítica e não-eletrolítica, 

usando um condutímetro  fornecido pelo pesquisador. Os alunos-

trabalhadores relataram acidentes com choques elétricos nas olarias. O 

professor solicitou que eles verificassem se o tijolo era condutor ou isolante 

elétrico e se tratava de uma substância ou uma mistura. Diante desses 

debates, os estudantes questionaram o que seria o material “pó de balão”,  

qual sua função na fabricação dos tijolos e a procedência da crença de que 

esse material seria carcinógeno. O professor então organizou, para uma das 

aulas seguintes, uma pesquisa, sobre a composição do pó de balão, na sala 

de informática da Escola. 

O professor de Biologia, que em sua formação docente realizou uma 

pesquisa sobre os vegetais em torno das olarias, mostrou-se preocupado 

com a possibilidade, apontada pelos estudantes, de o pó de balão apresentar 

potencial carcinogênico. Assim, realizou uma pesquisa eletrônica e verificou-

se que os dados não apontam para tal situação.  



O pesquisador, na condição de  participante, verificou junto à 

Universidade, no curso de Engenharia Metalúrgica, a informação sobre o pó 

de balão.  As informações coletadas mostraram que o pó de balão não 

apresenta ação carcinogênica e que, além de diminuir o tempo de cozimento 

do tijolo, é considerado um bom adubo. Os alunos, por sua vez, se 

anteciparam  à pesquisa solicitada pelo professor de Química, trazendo 

possíveis composições químicas para o pó de balão. 

E, ainda dentro dos estudos sobre o material especificado, o professor 

de Física também contribuiu ao debate, abrindo os estudos sobre “calor”, 

outro conteúdo programático do CBC/2006 e 2013. O estudo de calor, calor 

específico e materiais se juntou aos estudos iniciados na aula de Química. O 

professor de Física mostrou aos alunos como se calcula a quantidade de 

calor e realizaram um experimento sobre a condução de calor pela água. A 

partir desse experimento, concluíram sobre a capacidade calorífica do pó de 

balão. 

Em suas pesquisas os estudantes verificaram que o pó de balão é 

uma mistura resultante da queima de carvão na siderúrgica e de restos de 

minério de ferro. É, portanto, uma mistura rica em óxidos. Essa informação 

possibilitou ao professor de Química retomar os conteúdos óxidos e a reação 

de combustão, bem como a energia liberada nesses processos. As 

disciplinas de Química e Física discutiam em comum sobre o calor dos 

processos e a Biologia se preparava para uma atividade investigativa sobre o 

potencial de adubo do pó de balão. A foto a seguir mostra trabalhos de 

Biologia e de Química envolvendo o pó de balão,  que também fazem parte 

do blog. 

ESTUDO DO PÓ DE BALÃO NAS AULAS DE QUÍMICA E BIOLOGIA 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 



 Na atividade investigativa sobre o pó de balão os alunos plantaram 

alface em quatro béqueres contendo os materiais: terra; terra e esterco 

animal; terra e pó de balão; terra, esterco e pó de balão. Verificaram, após 

uma semana, que a alface se desenvolveu melhor onde havia pó de balão e 

terra. As informações coletadas pelo professor, pelos alunos e pelo 

pesquisador eram então testadas. Essa situação levou o professor de 

Biologia e o pesquisador a discutirem com os alunos sobre a importância de 

se investigar os fatos e o como uma atividade investigativa contribui para o 

aprendizado de todos. Os alunos questionaram sobre a ética de se usar um 

material que poderia ser carcinógeno em atividades sem proteção. Observou-

se então que os estudantes já estavam associando as observações e 

usufruindo da interdisciplinaridade, pois falavam de uma temática discutida 

em Filosofia e Sociologia. 

 Notamos como a visita guiada pela olaria contribuíra para as 

discussões em sala de aula. Os professores se haviam questionado sobre o 

pó de balão na olaria e agora tinham esse mesmo questionamento por parte 

dos alunos. Um caminho para resolver estas interrogações foi, portanto, “o 

pesquisar”. Incentiva-se não só o aluno a desvendar,  através de estudo, o pó 

de balão, mas todos os sujeitos da pesquisa, incluindo o pesquisador 

observador-participante. 

 Já nas aulas de História e Geografia os alunos trabalharam a evolução 

dos processos industriais, identificação da história e o mapeamento da 

Comunidade. Apesar de estarem envolvidos nessas linhas, os professores de 

História e Geografia perguntavam sobre o que os alunos tinham descoberto 

sobre o pó de balão e também sobre as medidas dos tijolos dentro das 

normas do INMETRO. Nota-se, por um lado, a preocupação dos professores 

em atentar-se ao ocorrido nas outras disciplinas e, por outro, o fato de os 

alunos responderem sem apontar as disciplinas das quais haviam participado 

nas discussões.  

 Nas aulas de História, os alunos se organizaram em três grupos: 

Cerâmica Antiga, Cerâmica Moderna e História de Antunes. Os alunos dos 

dois primeiros grupos optaram por montarem maquetes que retratavam a 

evolução da indústria cerâmica antiga para a moderna. O grupo da história de 

Antunes optou por um levantamento fotográfico que permitisse descobrir a 



origem e também a evolução do Distrito. Desta forma o professor pode 

discutir com a turma sobre o avanço industrial em perspectiva de comunidade 

e de Brasil, atendendo ao conteúdo programático do CBC e resgatando a 

historicidade da comunidade. As fotos abaixo mostram a maquete de uma 

cerâmica antiga e de uma cerâmica moderna, que foram apresentadas ao 

público externo, no encerramento do bimestre escolar.  
FOTOS 09 E 10: EVOLUÇÃO DAS OLARIAS 

 
       Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
 
 
Na foto 09 os alunos convidaram o dono da olaria mais antiga de 

Antunes, o Senhor José (nome fictício), que explicou aos estudantes como a 

olaria começou e como os seus filhos a têm cuidado. Também falou de um 

tempo em que as coisas, incluindo a escola, eram muito diferentes: “a escola 

era só aprender fazer os fatos de matemática e as letras, e não essa 

maravilha que vocês estão fazendo aqui hoje”. Já na foto 10 os alunos 

mostraram a chegada da tecnologia às olarias, desde a iluminação (como se 

pode ver na foto) até as máquinas, que eles fizeram em tamanho miniatura 

para uma melhor apresentação. Essas maquetes tem a dimensão de 

3mX3m, ou seja, 9m2. Os alunos apresentaram a história da comunidade 

através de fotos muito antigas até a atual geração1.  

Na aula de Geografia o professor discutiu com os alunos sobre o solo 

da região, bem como suas qualidades para a produção de tijolos. Para isso 

foi feito um mapeamento do município e também uma sondagem da 

procedência da argila, do pó de balão, da areia e o uso da água. O 

mapeamento contribuiu para os estudos geográficos de relevo, vegetação e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  



hidrografia da região. Juntando-se aos outros estudos é possível entender 

porque Igaratinga é considerada a Capital Mineira dos Tijolos. 

 

PLACA NA ENTRADA DA CIDADE 

 
         Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 

 

Voltando às aulas de Português, o professor discutiu com os alunos o 

fato de muitos adolescentes de Igaratinga estarem fora das salas de aula, a 

partir de um texto do livro didático que tratava sobre o trabalho infantil e 

trabalho escravo. Após as leituras, silenciosa e em voz alta, e as discussões, 

o professor solicitou que os alunos representassem a realidade da 

comunidade através de desenhos.  

 

O TRABALHO NA ADOLESCÊNCIA E A ESCOLA 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

A atividade da fot foi resultado do trabalho sobre leitura em que vários 

livros foram colocados no pátio da Escola. Os alunos escolhiam o livro e 

então poderiam se dirigir a qualquer lugar interno ou externo da escola para 

realizar a leitura. Todos os alunos escolheram a praça do Distrito, como 

mostra foto a seguir. A ideia foi sensibilizar os vários adolescentes que ficam 

nos bares e que deveriam estar na Escola. Os estudantes foram à praça sem 



influência do professor ou do pesquisador observador-participante. Muitos 

jovens, que não estudam, comentaram a ação desenvolvida pelos 

estudantes. Porém nosso objeto de pesquisa está centrado nas atitudes 

interdisciplinares do corpo docente, mas este fato nos abre expectativas para 

outras pesquisas. 

 

  LEITURA EM AMBIENTE EXTERNO À ESCOLA 

 
        Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Além dessas atividades e outras registradas no blog, um outro assunto 

incomodava os professores e os alunos: a avaliação. A avaliação 

desenvolveu-se dentro de uma concepção formativa. Rompeu-se o 

tratamento de pontos por atividades realizadas para um contexto de 

participação e avaliação constante. 

 
[...], a avaliação formativa relaciona-se com a opção de um 
currículo integrado e exige que se façam propostas de trabalho 
coerentes, com sentido para os alunos e, evidentemente, para os 
professores. Nessa medida a reflexão, o debate, o trabalho coletivo 
são importantes porque contribuirão para a mudança de 
concepções, sentidos e significados. Nesse contexto, a adoção da 
avaliação formativa em sala de aula demanda uma escola voltada 
para os processos formadores de educandos. Trabalhando nessa 
direção, a escola assume e cumpre seu compromisso social de 
instância de aprendizagem sistemática, requerida pelos demais 
tempos-lugares de vida dos sujeitos sócioculturais. (GOMES, 2014, 
p. 27) 

 

Dessa forma, os professores assumiram uma postura de avaliar 

diferentemente da forma com que faziam diariamente. A “troca” de favores 

por pontos foi substituída pela “parceria” e pela ideia do compartilhamento. 

Nessa trajetória, de postura formativa, não se determinam pontuações para 



os debates e nem para as tarefas intra ou extraescolares, optando-se  por um 

mecanismo de  distribuir os “pontos” no final do processo  (por ser uma 

necessidade formal do registro escolar), levando em consideração a 

valorização das pessoas e das disciplinas.  Passa-se então a constituir 

“momentos para a reflexão”, que garantam ressignificação, para o avanço ou 

para uma nova fundamentação diante dos obstáculos. É a práxis pedagógica 

sustentada por Freire (2014, p. 108). 

Frente a essa abordagem, de avaliação constante, formativa e 

reflexiva, os professores sugeriram que a Escola abrisse suas portas para 

que a comunidade pudesse conhecer os trabalhos desenvolvidos já que o 

assunto despertara interesse local e a comunidade estava participando das 

atividades, ao responder questionários, contribuir com fotos, informações, 

etc. Os alunos também sugeriram que os estudantes do Ensino Médio da 

outra Escola do município fossem convidados a conhecer os trabalhos. Como 

a outra Escola fica na sede do município, a Secretaria Municipal de Educação 

disponibilizou dois ônibus escolares para essa tarefa. Alunos do outro turno 

também vieram para conhecer as atividades. Os alunos e os professores do 

segundo ano prepararam-se para recebê-los, com boas vindas e uma 

exposição que passou pelas disciplinas e pelos registros feitos durante os 

dois meses de trabalho interdisciplinar. A Comunidade Antunense também 

compareceu para conhecer os trabalhos: muitos pais de alunos estavam 

retornando à Escola depois de um tempo afastados. A Escola propiciava um 

novo relacionamento com os pais e, ao mesmo tempo, avaliava o processo 

construído. As fotos a seguir ilustram esse momento de convivência 

interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECEPÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS À COMUNIDADE 
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A Comunidade Escolar e os demais visitantes elogiaram os trabalhos. 

Foi um dia de muito trabalho para todos os envolvidos. As disciplinas e seus 



conteúdos estavam espalhados pela Escola de forma que as pessoas 

pudessem tocar, experimentar e debater. A história de Antunes e 

consequentemente de Igaratinga eram destacadas desde o momento de sua 

fundações até as tecnologias modernas de hoje. 

8 – Avanços na Interdisciplinaridade: Fatores que contribuem para a 

Implantação. 

 

 

Institucionais 

 

 

- Professores habilitados com formação em sua área de atuação, 

- Liberdade para trabalhos diferenciados, 

- Apoio da Comunidade, 

- Relação humanizadora, com tratamento horizontal. 

- Relação harmônica entre direção, funcionários, corpos docente e discente. 

 

 

Metodológicos 

 

 

- Professores dispostos a um trabalho coletivo, 

- Interesse pelo “social” despertando a contextualização em sala de aula, 

- Práticas inovadoras sustentadas na igualdade de voz dos sujeitos 

- Disposição para questionamentos e  

- Desapego ao currículo determinista. 

 

 

 

Relativos ao professor 

 

 

- Vontade de aprimorar, investigar e conhecer novas metodologias, 

- Disposição ao diálogo com todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, 

- Assume a função de orientador/condutor, 

- Tem autoridade, mas não é autoritário, 

- Despreocupação com a linearização do conteúdo determinado por programas 

oficiais ou livros didáticos, 

- Preocupação com a estrutura física e/ou pedagógica da Instituição e 

- Boa relação com a comunidade.  

 

 

Relativos aos alunos 

 

 

- Interesse pela proposta 

- Construção participativa da proposta, 

- É crítico no sentido de contribuir para melhorias, 

- Disposto a romper com o tradicional e 

- Repensa e reavalia o processo junto com os demais.  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

 



9 – Considerações finais 

“É possível efetivar a participação do professor em um trabalho 

interdisciplinar, mesmo que sua formação tenha sido fragmentada, levando 

em consideração a realidade da comunidade onde está inserida a Escola?” 

Percebemos  que os professores tiveram boa aceitação do projeto em toda a 

sua extensão. Participaram ativamente da construção da 

interdisciplinaridade, sugerindo e  contribuindo com ideias que fizeram o 

projeto ganhar tonalidade no ambiente escolar. 

A formação fragmentada do corpo discente, portanto, não impede que 

a atitude interdisciplinar possa se efetivar na escola. E, um tema gerador, que 

tenha estreita relação com a comunidade, é um caminho que facilita a 

implantação de práticas interdisciplinares em sala de aula. Os professores 

estão dispostos a estudos que tenham relação com o seu cotidiano, da 

mesma forma que os seus alunos. Assim, a escolha do tema  Tijolo foi um 

suporte que contribuiu  para as nossas atividades como pesquisa e também 

como aprendizado para os sujeitos.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, na esfera 

federal, e os Contéudos Básicos Comuns, na esfera estadual, apontam a 

interdisciplinaridade e a contextualização nas práticas cotidianas escolares. 

Buscamos então formas para que essas abordagens chegassem à sala de 

aula tendo os professores como nosso foco de pesquisa.  A contribuição 

significativa de nosso referencial teórico colaborou para que essas 

orientações oficiais ganhassem dimensão e, desta forma, pudemos também 

aprimorar nossas indagações e respostas. O grau de envolvimento dos 

professores aumentou à medida que discutíamos os pressupostos da 

interdisciplinaridade da mesma forma em que, juntos,  conhecíamos a 

realidade da comunidade em que a escola está inserida. Desde a visita à 

olaria até a apresentação do projeto à comunidade, cada momento foi para 

nós, pesquisadores e pesquisados, descobertas de como fazer e como 

avaliar. 

A interdisciplinaridade e a contextualização ainda carecem de estudos 

mais elaborados na formação dos professores. A formação fragmentada e 

muitas vezes “conteudista”, como afirmaram os professores-sujeitos desta 



pesquisa, faz com que os professores continuem nas salas de aula com uma 

visão disciplinar do processo ensino-aprendizagem. As formações docentes 

necessitam então de discussões que enriqueçam, mais que o uso do 

cotidiano, a interpretação da contextualização. Desta forma e, considerando 

que as bases documentais apontam nessa direção, questionamos o motivo 

de a interdisciplinaridade e a contextualização  serem assuntos de 

abordagem deficitária nos cursos de formação. Esse questionamento foi 

apontado pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, que são, em número 

expressivo, recém-licenciados. Nossos estudos anteriormente ao 

desenvolvimento desta Pesquisa mostram poucos trabalhos que se 

relacionam com a interdisciplinaridade em sala de aula. Por que há tanta 

dificuldade para construí-la? Quais fatos ainda impedem sua discussão 

dentro dos cursos formadores de professores?  

E, retomando a perspectiva dos documentos oficiais, levantamos a 

interrogação: “Se as orientações estão fundamentadas na prática da 

interdisciplinaridade e da contextualização, por que os exames oficiais, 

aplicados às escolas, ainda reforçam uma maneira que dificulta as posturas 

voltadas para essa temática?”. Pois os exames trazem questões e 

abordagens disciplinares com enfoque em um conteúdo programático 

extenso e, muitas vezes, descontextualizado. Os professores apresentaram 

essa interrogação durante nossa pesquisa, sustentando suas metodologias 

disciplinares e fragmentadas em sala de aula. É necessário, portanto, rever 

esses exames e suas metodologias para que a praticidade da 

interdisciplinaridade ganhe força nos projetos e na vida das escolas. 

Outro fato a ser destacado é a necessidade de revisão da gestão e da 

estrutura física escolar. Não havia recursos humanos e físicos suficientes 

para que esta pesquisa pudesse, de fato, implantar e acompanhar um projeto 

interdisciplinar. Isso exigiu dos sujeitos e do pesquisador um esforço grande 

para que o projeto se efetivasse. Há, portanto, um conflito do que se fala nos 

documentos e a realidade do que acontece nas escolas. Incentiva-se uma 

escola interdisciplinar sem que as instituições tenham condições de 

concretizá-la. A interdisciplinaridade, como apontam nossos referenciais 

teóricos, necessita-se de tempo, de pessoas, de encontros, enfim 

necessitam-se parcerias. É necessário que organismos governamentais 



sejam parceiros das escolas, pois é na escola que a ação interdisciplinar 

junto aos estudantes acontece. Se não temos as estruturas físicas e nem 

recursos humanos suficientes para que a interdisciplinaridade e a 

contextualização possam ocorrer, temos então uma limitação para a 

implantação dessa prática. Urge, portanto, uma nova forma de administrar e 

gerir, para que exista a construção de um tempo interdisciplinar em nossas 

instituições escolares. 

Esta pesquisa revelou que há vontade dos professores em construir 

uma nova forma de ensinar e de aprender. Por outro lado, também os 

estudantes aceitam bem as novidades, mas há a preocupação de alguns  

com o cumprimento do extenso conteúdo programático e o encerramento do 

livro didático. Apesar de não pesquisarmos uma turma concluinte do Ensino 

Médio, observamos que alguns alunos questionaram como a abordagem com 

a temática tijolo estaria numa questão do Exame Nacional do Ensino Médio. 

Novamente retomamos um conflito existente entre os documentos 

oficiais e os exames aplicados à escola. Isto nos leva a uma nova 

interrogação: “Como construir uma metodologia de aprendizagem 

interdisciplinar e uma metodologia avaliativa que estejam sintonizadas?” ou 

ainda, “como os processos avaliativos podem induzir práticas 

interdisciplinares e contextualizadas nas escolas, a fim de contribuir para a 

implantação dessas abordagens em  sala de aula?  

Os conteúdos surgem durante o evento interdisciplinar, pelo 

andamento do projeto. Observamos que a interdisciplinaridade não “amarra” 

a Escola em torno de um tema e nem a “aprisiona”. Pelo contrário, ela 

permite ”alargamentos” do tema proposto como forma de melhor 

compreendê-lo. Por exemplo, podemos citar que dentro do tema Tijolo 

chegamos a discutir astronomia na aula de Física, devido aos conceitos de 

calor, efeito estufa e sustentabilidade, levantados durante a aula sobre os 

estudos dos fornos para o cozimento dos tijolos. E em seguida esse assunto 

foi retomado na aula de Sociologia discutindo as condições de trabalho 

dentro dos fornos. Temos assim que o método por meio do qual as 

informações eram repassadas, transforma-se agora em informações 

trocadas, seja pela vivência dos alunos trabalhadores  ou pelo conhecimento 

acadêmico e de leis trabalhistas que os professores, ou ambos, possuem. 



A contextualização relacionada à realidade local foi para nós um dos 

pontos positivos para a construção de práticas interdisciplinares. A partir 

dessa abordagem é possível fazer uma relação entre conteúdos 

programáticos, de forma não-linearizada, e a vivência dos sujeitos, dando voz 

a todos os envolvidos. A busca de uma metodologia que propicia um papel 

mais ativo para o aluno,  e que este  perceba no professor um incentivador-

orientador, foi também um dos marcos desta pesquisa observador-

participante. A disposição dos estudantes para uma nova situação de 

aprendizagem foi verificada quando os alunos começaram, naturalmente, a 

ser o “elo” entre as disciplinas. No estudante, portanto, pode estar um aliado 

para a ruptura de fronteiras e barreiras entre as disciplinas, além da 

comunicação percebida entre os professores durante esta Pesquisa.  

Assim, concluímos que a interdisciplinaridade não é uma união de 

disciplinas e nem a implantação de um projeto que não valoriza o ser que o 

constrói. No parágrafo anterior vimos que quando professores e estudantes 

comungam de um mesmo projeto e que este seja transparente e planejado, é 

possível caminhar na interdisciplinaridade. A ontologia e a epistemologia 

caminham juntas, da mesma forma que a interdisciplinaridade e a 

contextualização. Nossa interrogação sobre a construção da 

interdisciplinaridade, a partir de professores com formações fragmentadas e 

disciplinares, é respondida quando os seus anseios estão em sintonia. É 

possível uma prática interdisciplinar que ultrapasse a união das disciplinas, 

quando se tem a união de pessoas para fazê-la.  
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