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RESUMO 

 

 

A interdisciplinaridade é um conceito que se opõe ao modelo de ensino realizado de 
forma fragmentada e sem uma maior relação entre os saberes e as pessoas de 
distintas áreas. Além de se tratar de uma união do ontológico com o epistemológico, 
a interdisciplinaridade é categoria de ação, distinguindo-se das disciplinas escolares, 
que são categorias do conhecimento. Construir a interdisciplinaridade, levando em 
consideração a realidade social, pode ser uma das maneiras de enriquecer a 
educação. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM, 2013, p. 
34) determinam que 20% da carga horária do ano letivo seja destinada a práticas 
interdisciplinares e de contextualização. Apresentamos então a uma Escola Pública 
de Ensino Médio de Igaratinga/MG, um projeto de pesquisa para que professores e 
alunos do 2º ano vivenciassem a interdisciplinaridade, fundamentados em suas 
realidades. A cidade de Igaratinga é considerada a “Capital dos Tijolos”, tendo 
nesse artefato a principal fonte de renda da comunidade. Analisar como professores 
se situam em uma perspectiva interdisciplinar, quando a prática não é comum no 
ambiente escolar, foi o objetivo principal desta pesquisa. Para isso as formas como 
professores e alunos vencem as barreiras que impedem o diálogo entre as 
disciplinas e entre as pessoas, tiveram um tema gerador: O Tijolo. Relatamos, com 
estudos in loco e também com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a situação do município. Analisamos também os Documentos 
Legais sobre a interdisciplinaridade, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - 
LDB 93/94/96 - até o Projeto Político Pedagógico da Escola. Nosso referencial 
bibliográfico envolve os estudos da interdisciplinaridade apoiados nas pesquisas de 
Fazenda; sobre Educação Libertadora, de Paulo Freire;  e na Pesquisa Participante  
de Pedro Demo. Percebemos três categorias a priori, fundamentadas nos trabalhos 
de Mozena e Ostermann (2014) e quatro categorias a posteriori,  que são resultado 
das observações da pesquisa em campo. Os resultados mostram avanços 
conquistados e degraus a serem superados, mas concluímos que deve haver uma 
revisão da formação dos professores que contemple as novas DCNEM, a discussão 
dos documentos da Educação Básica dentro das universidades e das Escolas, além 
de uma nova forma de gestão da escola para tempos interdisciplinares.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: contextualização, interdisciplinaridade, ensino médio, tema 

gerador.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
Interdisciplinarity is a concept that opposes to the fragmentd teaching pattern, 
without a link between knowledge and people from  different social groups and 
belongins. Besides being an union of the ontological to the epistemological, 
interdisciplinarity is the category of action, distinguishing from school subjects which 
are categories of knowledge. To build an interdisciplinary approach, taking into 
account the social reality, can be one of the ways to enrich education. The National 
Curriculum Guidelines for Secondary Schools (DCNEM, 2013, p. 34) state that 20% 
of the workload in school year is due to interdisciplinary practices and 
contextualization. Then, we presented to a Public High School  in the town of 
Igaratinga / MG, a research project for teachers and students from second high 
school grade,  that would offer them an experience in interdisciplinarity, based on 
their reality. The city of Igaratinga is considered the " Capital of Bricks" having that 
object as the main source of income of the community. The main purpose of this 
research was to analyze how teachers see themselves in an interdisciplinary 
perspective, considering that this practice is not usual in schools . For this, the ways 
that teachers and students overcome the barriers that impede a dialogue between 
disciplines and people we used a triggering theme: The Brick. The work included 
field research and studies on data from  Geography and Statistics Brazilian Institute 
(IBGE), reporting the situation of this municipality. It also analyzed Legal Documents 
(Law on Bases and Guidelines for Education Nº 9.394/96) and Political Pedagogic 
School Project) about interdisciplinarity. Our bibliographic references involving 
interdisciplinarity studies were based in  research held by Fazenda; in the principles 
of Paulo Freire’s liberating education and -the Participant-Observer Survey by Pedro 
Demo. We realized three a priori categories, based on the sudies of Mozena and 
Ostermann (2014) as well as four “a posteriori” categories  that are the result of field 
observations.  Their results show  achieved gains and steps to be overcome, but 
they concluded that there should be a review in teacher training in order to 
incorporate the new Guidelines for High School Education, discussions on Basic 
Education documents within universities and schools, as well as  new way of 
handling school management for interdisciplinary times. 
 
 
KEYWORDS: contextualization, interdisciplinary, high school, generator theme. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

Há vinte anos sou professor de Química. Meus estudos se iniciaram na 

Escola Pública e continuam na Escola Pública. O ensino que aprendi e que faço é 

fragmentado e distante da realidade. Tem tom científico em detrimento da realidade 

social. Muitos dos “mestres” que tive contribuíram para a minha formação unilateral 

em Química, nos pormenores e especificidades dessa “disciplina”, dificultando as 

relações, dentro da visão da Química, com o mundo globalizado e tecnológico. Não 

tive, em toda minha trajetória desde a Educação Básica até a graduação na 

Universidade, uma única experiência interdisciplinar. Nas vezes em que me atrevi a 

adentrar na “inter”, na verdade realizei uma multidisciplinaridade.  E quando tentei 

contextualizar minhas aulas, fiz uma mera ilustração, com a finalidade de caminhar 

para a minha especialização e a de meus alunos. 

Recordo-me de que em uma aula de Química, no terceiro ano do Ensino 

Médio, quando questionei o professor sobre o porquê de saber tantas regras para 

nomear compostos orgânicos, a resposta dele foi o mais simples possível: é assim  

e cai no vestibular. Dessa forma trabalhei nos anos em que ensinei Química 

Orgânica, falando dos compostos de Grignard e da reação de substituição 

nucleofílica em compostos carbonílicos, no Ensino Médio!  Quanto a Universidade 

tem culpa disso, ou meus professores, não sei avaliar, mas a cumplicidade desse 

sistema está em muitos professores que se veem obrigados a cumprir os programas 

impostos pelas Secretarias e Órgãos de ensino, ou a se render às críticas da 

Universidade que afirma que eles não ensinam bem. Escutei, na Universidade, 

frases como: “os professores do Ensino Médio não falaram da reação de ozonólise”; 

“não ensinaram os números quânticos”; “não enfatizaram a curva de potencial de 

ligação química”. Isso, talvez, tenha sido ensinado, mas não tem importância para 

os jovens que estão na atual escola: não faz sentido estar em uma escola que 

permanece no século passado, que é atrasada no pensar e no fazer. Que ensina o 

abstrato acadêmico em detrimento do concreto, do contextualizado. 

 Nos primeiros períodos de minha Graduação lecionei em Escolas Públicas 

onde achava que teorizar e abstrair o conhecimento era sinônimo de qualidade, pois 

vivenciava isto na Universidade. Depois fui trabalhar em escolas particulares onde 

essa ideia é ainda mais perversa. Dentro dessa lógica conteudista, com educação 
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verticalizada, em que o opressor impõe sua vontade ao oprimido (FREIRE, 2014), 

fui lecionar em pré-vestibulares. Nessa instituição o importante é a matéria, é a 

classificação das coisas, a rigidez de um sistema. A memorização, a obediência, a 

repetição... 

E foi também nessa “escola do pré-vestibular” que tive a oportunidade de 

desenvolver com meus alunos uma questão, sobre colocar um ovo no vinagre. A 

discussão que foi além da Química, passou pelos corredores e por pessoas, deu um 

tom diferente ao sistema rígido. Permitiu-se o diálogo e disciplinas rompiam 

fronteiras: havia um gosto por discutir o assunto, em extrapolar e sair da mesmice 

dos conteúdos programáticos. Infelizmente paramos por aí, porque a matéria não 

podia atrasar, a discussão estava se estendendo demais! E não vi que estava diante 

de um fato que muito gostei: uma atividade interdisciplinar. Entretanto, ao mesmo 

tempo em que uma questão do processo seletivo de ingresso à Universidade estava 

contribuindo para um acontecimento novo, tínhamos que retornar à “transmissão” do 

conteúdo. Essa era a ambiguidade: ao mesmo tempo em que se permitia ocorrência 

da interdisciplinaridade, nesse mesmo tempo ela era subtraída. 

Diante de interesses pelas práticas interdisciplinares, no ano de 2012, 

exatamente doze anos após minha conclusão de graduação em licenciatura, tive a 

oportunidade de fazer minha pós-graduação (Especialização), em Ensino de 

Ciências por Investigação (ENCI), destinada a professores de Biologia, Física e  

Química em uma mesma turma. Os momentos interdisciplinares começaram a surgir 

e foram avançando, na medida em que o curso se desenvolvia, pois percebia que o 

ensino por investigação pode se associar a práticas interdisciplinares. Para  a 

conclusão do ENCI fiz então o trabalho intitulado “O Experimento do Ovo no 

Vinagre: Promovendo a interdisciplinaridade através de uma atividade investigativa”. 

Durante um mês acompanhei e participei da pesquisa em uma Escola Pública do 

Ensino Médio.  Vi novamente uma escola distante da realidade e que os alunos não 

eram sujeitos do processo e sim objetos, como descreve Paulo Freire (2014, p. 96). 

As dificuldades em se fazer um trabalho interdisciplinar vinham, de maneira 

destacada, da formação segmentada e descontextualizada dos professores. 

O trabalho de conclusão deixou evidente a necessidade de pesquisar e 

entender melhor a educação e os seus documentos. O referencial teórico partiu de 

Ivani Fazenda e chegou a Paulo Freire, a partir do trabalho do “Ovo no Vinagre”, e 

continua nesta Pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. De um 



14 

 

 

 

lado, Fazenda, com quem tive a oportunidade de abraçar a interdisciplinaridade e, 

de outro lado, Freire, com quem aprendi a ouvir, pois o escutar é uma das maiores 

virtudes preconizadas por ele.  Dentro dessa perspectiva, o fundamento da 

realidade voltou à tona. É nesse ponto que aparecem os tijolos, que foram nosso 

contexto de pesquisa. Em seu trabalho de alfabetização de adultos, por exemplo, 

Freire ensinou através da palavra tijolo e dela partia para fazer reflexões críticas do 

mundo.  

Os tijolos estão no meu caminho quando viajo para minha terra. Minha família 

é da região centro-oeste de Minas Gerais. No trajeto de Belo Horizonte até a cidade 

de Bom Despacho há vários municípios com atividades diversas: calçados, 

ovinocultura, siderurgia e olarias. Tenho amigos professores que moram na região 

dos tijolos e, em nossas conversas sobre educação, nasceu a ideia de se trabalhar 

com a realidade da comunidade dentro de uma lógica interdisciplinar. 

Voltar novamente às escolas, que na minha região estão em maior parte  

enraizadas no ensino tradicional verticalizado, com a  proposta de construção de 

uma pesquisa que converge disciplinas,  que contextualiza, que une, em lugar de 

atomizar, foi para mim eternamente gratificante, tanto no campo pessoal, como no 

cognitivo e no da  utopia. Desta vez, mais maduro quanto aos caminhos da 

interdisciplinaridade e da contextualização, interpretei novos fatos, estudei mais 

documentos, conheci novas pessoas e percebi que apesar dos obstáculos, continuo 

apostando na ação interdisciplinar. 

Desta forma me apresento e apresentamos a seguir um trabalho que é fruto 

do esforço de professores e de alunos de uma Escola da região dos tijolos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A interdisciplinaridade é um dos conceitos propostos pela literatura na área 

da educação, que se opõe a um modelo de ensino que se realiza de forma 

fragmentada e sem maiores relações entre saberes de distintas áreas. Em simples 

termos, tal conceito compartilha de uma concepção na qual o conhecimento é 

construído, correlacionando conceitos e experiências de ordens epistemológicas 

distintas e, desta forma, o aprendizado se faz pelo conjunto de todas essas 

vivências, e não exclusivamente em uma parcela isolada. Além disso, a 

interdisciplinaridade parte de professores e alunos pesquisadores, com posturas 

diferenciadas do ensino tradicional no qual a transmissão é preponderante. A 

interdisciplinaridade é o encontro do epistemológico com o ontológico. Encontro de 

conhecimento e de ser, dentro de uma lógica de ação.  

 

A interdisciplinaridade aponta, portanto, para um caminho de ação, do 

fazer, em que é possível integrar diferentes áreas, contribuindo para a 

leitura do mundo e de uma nova maneira de produzir conhecimento.(HAAS, 

2007, p. 179).  

 

Nota-se uma relação intrínseca entre essa forma de pensar o ensino e a 

aprendizagem, com a contextualização. Contextualizar está além do extrapolar o 

exemplo em sala de aula, no sentido de superar a mera ilustração. Contextualizar é 

uma construção dos verbos refletir, criticar e “posicionar-se” frente a pensamentos 

científicos, políticos e culturais, buscando a unificação destes. Logo a leitura do 

mundo que rodeia o ambiente escolar pode ser um caminho para a efetivação da 

interdisciplinaridade como citam as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (DCNEM, 1998 e 2013), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2000, 

2002 e 2006) e os Conteúdos Básicos Comuns (CBC, 2006 e 2013).1  Assim, na 

avaliação das Diretrizes Curriculares, “tínhamos um ensino descontextualizado, 

compartimentalizado e baseado no acúmulo de informações.” E propõe:  

 

ao contrário disso, buscamos dar significado ao conhecimento escolar, 

mediante a contextualização; evitar a compartimentalização, mediante a 

                                                           
1 Conteúdos Básicos Comuns (CBC) – é o programa curricular do Estado de Minas Gerais 
elaborado em 2006 e revisado em 2013. 
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interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender. 

(BRASIL, 2000, p. 4)  

 

O trecho citado evidencia o abismo entre o que diz a legislação e o que se 

passa nas salas de aula. Partindo dos documentos oficiais, Fazenda (2013a, p. 34) 

afirma que “um elevado número de projetos intitulados interdisciplinares aumentou 

em progressão geométrica. [...] Através de nomes inusitados, slogans, apelidos, 

hipóteses de trabalho difundiu-se uma ideia errônea sobre a interdisciplinaridade”.  

Em um levantamento bibliográfico realizado por Mozena e Ostermann (2014, p. 199) 

a citação de Fazenda é confirmada: “os professores apresentam dificuldades para 

trabalhar de modo interdisciplinar simplesmente porque não tiveram esse tipo de 

educação quando eram alunos, ou não foram preparados adequadamente em sua 

formação inicial, para tal intento”.  

Com estes pressupostos, questiona-se: “Como 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?”.  Acredita-se que as vivências da comunidade, seus dilemas e 

suas potencialidades podem nortear a construção de uma proposta pedagógica que 

dinamize e reorganize o espaço escolar em uma lógica interdisciplinar e, portanto, 

contextualizada.  

O objetivo geral desta pesquisa é, portanto, analisar a construção de 

atividades interdisciplinares em uma comunidade escolar estruturada em métodos 

de ensino tradicionais. Para a efetividade dessa proposta, optou-se por uma 

pesquisa participante em que o pesquisador principal atua, colabora, avalia e 

analisa o desenvolvimento das propostas interdisciplinares junto aos pesquisados. 

Na pesquisa de campo procuramos relatar o impacto, o interesse, o envolvimento e 

o desempenho dos professores além de identificar situações, fatores e pontos 

essenciais que contribuíram para a efetivação desta investigação. Assim, 

verificamos as contribuições dos professores diante das atividades e atitudes 

interdisciplinares. 

Nesse contexto foi necessário eleger um tema gerador que fosse 

determinado a partir da vivência da comunidade, como “uma prática 

problematizadora que propõe aos homens sua própria situação como problema” 

(FREIRE, 2014, p. 103). Assim, como Paulo Freire articulou seu método de ensino 
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levando em consideração a realidade dos sujeitos, propôs-se à comunidade de um 

distrito do município de Igaratinga, interior de Minas Gerais, a realização de estudos 

interdisciplinares tendo como tema gerador a sua principal fonte de renda: a 

produção de tijolos. 

Os nossos trabalhos de campo foram antecedidos por dois tipos de estudos 

que nos levaram à construção do conceito de interdisciplinaridade e das posições e 

normas governamentais referentes ao tema. Um desses estudos compôs o nosso 

referencial teórico, no qual se discute a interdisciplinaridade e sua relação com a 

contextualização, a definição de tema gerador (principalmente nas contribuições de 

Fazenda e Freire) e o papel de uma pesquisa participante (fundamentada nos 

estudos de Demo). O outro estudo foi a análise de documentos nas esferas federal 

e estadual, de legislações que apontam a interdisciplinaridade como norteadora dos 

processos educacionais. Após estes levantamentos partimos para a pesquisa de 

campo, que ocorreu em uma Escola Estadual do município de Igaratinga/MG com 

professores e alunos da segunda série do Ensino Médio noturno, por um período de 

dois meses. O município de Igaratinga é considerado a “Capital Mineira dos Tijolos”; 

portanto, a maior fonte de renda e de maior empregabilidade do município está nas 

inúmeras olarias, de pequeno e de grande porte, presentes na região. O número de 

alunos e funcionários da escola que possuem elo com os tijolos é próximo a 100%, 

justificando, portanto, a escolha da temática de pesquisa. 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, incluindo o estudo bibliográfico, a 

análise documental, o trabalho de campo  e a análise de dados, está delineada em 

seis capítulos.  Esperamos, dessa forma, contribuir para que práticas 

interdisciplinares contextualizadas possam fomentar a comunidade docente, já que 

as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) apontam que pelos menos 20% 

(vinte por cento) da carga horária do ano letivo devem ser dedicados a projetos 

dessa magnitude. 

No primeiro capítulo foi feito um levantamento do caminho histórico, desde o 

surgimento do termo interdisciplinaridade, até os dias atuais. Caminhamos pelos 

livros da maior pesquisadora da área no Brasil, a professora Ivani Fazenda 

(MOZENA e OSTERMANN, 2014). Estes estudos culminaram com a participação 

em um encontro do pesquisador principal, em São Paulo, com a pesquisadora Ivani 

Fazenda e seu grupo de estudos. Ainda nesse primeiro capítulo apresentamos as 

principais dificuldades para a implantação de propostas interdisciplinares em 
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escolas.  A partir desses estudos notamos a necessidade de um aprofundamento 

em contextualização, cotidiano e tema gerador. O maior expoente na literatura sobre 

tema gerador é Paulo Freire e, partindo de suas concepções, buscamos o conceito 

de tema gerador. 

No segundo capítulo foi realizada uma análise documental, partindo dos 

documentos oficiais no âmbito federal  até o Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Analisamos as novas  Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio divulgadas 

em 2013 e os Conteúdos Básicos Comuns de 2006 e 2013. Tivemos também 

acesso ao Projeto Político Pedagógico da Escola, construído no ano de 2013. 

Nossos estudos mostram que os documentos relacionam  interdisciplinaridade e  

contextualização. 

No Capítulo 3 mostramos  um estudo socioeconômico do município de 

Igaratinga e as características sócioeducacionais da Escola. Nesta fase o que nos 

surpreendeu foi a discrepância entre o número de alunas e de alunos no Ensino 

Médio, evidenciando um grande abandono destes em relação à escola para o 

trabalho nas olarias. Também foi constatada a grande rotatividade de professores 

na unidade de ensino pesquisada.  

Já o quarto capítulo trata do percurso metodológico do trabalho de campo. As 

seções que organizam este capítulo identificam as fases de nossa pesquisa junto 

aos professores e alunos. Dentro da perspectiva de pesquisa observador-

participante, os eixos estruturadores foram referenciados em estudos de Pedro 

Demo (2008). As fases denominadas de “Exploração Geral da Comunidade”, 

“Identificação das Necessidades Básicas” e “Elaboração da Estratégia Educativa” 

determinam os momentos em que a práxis dessa pesquisa se efetivou.  Finalizamos 

o capítulo apresentando como foram feitas as análises dos dados de pesquisa. 

Dedicamos o sexto capítulo para a apresentação dessa análise que se fundamentou 

nos estudos sobre “Análise de Conteúdo” de Bardin (2009) e de Franco (2012). 

O Capítulo 5 trata dos “Encontros e a Construção de Práticas 

Interdisciplinares”. Relatamos como foram os encontros com a Direção, com os 

Estudantes e com os Professores; a forma como se deu a visita à Olaria e as 

práticas interdisciplinares estruturadas pelas disciplinas e pelos sujeitos. Através de 

recurso fotográfico e do diário de bordo registramos os momentos dos dois meses 

de Pesquisa. Mostramos também neste capítulo as contribuições de cada disciplina 
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bem como um quadro comparativo entre ensino tradicional e ensino interdisciplinar 

construído junto com os professores-sujeito. 

No sexto capítulo tecemos as nossas reflexões sobre a experiência 

interdisciplinar em que destacamos nossas aprendizagens e também os desafios. 

Essas reflexões são frutos dos depoimentos e das mensagens dos professores 

durante a Pesquisa. Categorizamos essas mensagens em dois grupos: “a priori” e “a 

posteriori”.  No primeiro grupo destacamos categorias que foram predeterminadas  e 

no segundo grupo aquelas que foram observadas durante a pesquisa. As categorias 

predeterminadas foram norteadas pelos estudos de Mozena e Ostermann (2014). 

Enfim, no último capítulo, apresentamos nossas considerações finais e as 

contribuições reflexivas desta pesquisa. Neste capítulo retomamos nossa questão 

de pesquisa a fim de avaliarmos as contribuições das análises e estudos para nossa 

interrogação sobre a construção de práticas interdisciplinares com professores que 

tiveram formação disciplinar e fragmentada usando o contexto social “o tijolo”. 

Finalizamos essas considerações evidenciando que os professores tem um olhar 

receptivo para tais práticas e que, da mesma forma que os seus alunos, se dedicam 

e se empenham por novas metodologias no processo ensino-aprendizagem. Porém 

nos preocupa que a estrutura física escolar e a gestão de recursos humanos não 

estejam sintonizados para tempos interdisciplinares.  

 Nossa dissertação está estruturada com pequenos textos que abrem os 

capítulos. Os dois primeiros capítulos são abertos por um texto de Rubem Alves e 

uma pequena descrição do método por tema gerador de Paulo Freire, 

respectivamente. O texto de Rubem Alves que iniciou  os trabalhos de pesquisa na 

Escola, foi desenvolvido, junto com os estudantes, em momento anterior à sua 

morte em julho de 2014, a quem rendemos nossas homenagens.  A abertura do 

segundo capítulo cita uma pequena descrição do método Paulo Freire usando 

TIJOLO como forma de ensinar adultos e jovens no caminho da alfabetização. Os 

demais capítulos são abertos por releituras que os alunos envolvidos fizeram do 

trecho de Rubem Alves, sobre situações de suas realidades.  

Nossa expectativa é que esta pesquisa contribua com estudos e  formulação 

de subsídios e outros documentos, no âmbito da formação de professores. Que 

possa também fomentar análises da interdisciplinaridade e da contextualização, 

associados à realidade das comunidades onde estão inseridas as escolas. O 
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assunto é complexo, mas é um passo para que, juntando-se a outros que 

“utopicamente”2 caminham na interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 

  

                                                           
2O pesquisador Vivaldo Paulo dos Santos (2007, p. ) define utopia -  utopia é a ideia de 

“ainda não, mas poderá vir a ser” – pensamos nesse sentido, para o termo “utopicamente”. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_Esperan%C3%A7a_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
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CAPÍTULO I 

 

NOS CAMINHOS DA INTERDISCIPLINARIDADE:  

HISTÓRICO, CONCEITOS E DESAFIOS. 

 

Este capítulo apresenta uma análise bibliográfica sobre o surgimento da 

interdisciplinaridade e, através do percurso histórico, buscamos o conceito de 

interdisciplinaridade. Para uma melhor elucidação optamos por organizar em duas 

seções. 

Na primeira seção mostramos a historicidade do conceito de 

interdisciplinaridade nos séculos XX e XXI e, em seguida, destacamos os principais 

e atuais desafios para a implantação de propostas interdisciplinares apontados pela 

literatura. 

Na segunda seção exploramos os conceitos de contextualização e de tema 

gerador, evidenciando uma relação estreita entre esses conceitos e a 

interdisciplinaridade. 

 

 

1.1. O Percurso Histórico  para a Definição da Interdisciplinaridade 

 
 

Nesta seção procuramos descrever a Interdisciplinaridade3. Partimos de sua 

idealização até os estudos mais recentes, realizados por  diversos autores. 

Dividimos este estudo em dois tempos cronológicos : os séculos XX e XXI. 

 

 

1.1.1. A Interdisciplinaridade a partir dos Meados do Século XX 

 

O termo interdisciplinaridade emergiu na Europa em 1960 (Itália e França), a 

partir das reivindicações dos movimentos estudantis: um novo estatuto para a 

organização da universidade e da escola e o fim da fragmentação do ensino. Os 

estudantes se opunham 

 

                                                           
3No Brasil a palavra aparece assim escrita: interdisciplinaridade (do francês ou do inglês), ou 

interdisciplinariedade (do espanhol). 
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à alienação da Academia às questões da cotidianidade, às organizações 
curriculares que evidenciavam a excessiva especialização e a toda e 
qualquer proposta de conhecimento que incitava o olhar do aluno numa 
única, restrita e limitada direção, a uma patologia do saber. (FAZENDA, 
2013a, p.19) 

 

Já em termos de estudos e propostas, a primeira obra que registrou uma 

abordagem interdisciplinar foi a do filósofo francês Georges Gusdorf, em “Les 

Sciences de L’homme sont dês Sciences Humaines” – de 1961, apresentando à 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  

(UNESCO). Esse estudo orientava as Ciências Humanas para uma convergência, 

diminuindo a distância teórica entre os campos do conhecimento e ao mesmo tempo 

indicava a necessidade de sistematizar uma metodologia. 

No ano de 1969, na cidade francesa de Nice, sob o patrocínio da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), instalou-

se o comitê “First International Conference on Interdisciplinarity”, envolvendo vários 

especialistas, para debater os principais problemas do ensino e da pesquisa nas 

universidades. A conclusão deste comitê evidenciou a necessidade de uma nova 

forma de conceber a universidade, na qual as barreiras entre as disciplinas 

poderiam ser minimizadas estimulando as atividades de pesquisa coletiva e 

inovações no ensino. Esse fato mostra que a interdisciplinaridade, desde os seus 

primeiros momentos, valorizou a especificidade dos conhecimentos, pois pode 

parecer estranho que a proposta interdisciplinar valorizasse justamente aquilo que 

era combatido pelos movimentos estudantis europeus da época. 

A partir dos estudos e de participações desse movimento interdisciplinar na 

Europa, Hilton Japiassu, em 1970, divulgou a interdisciplinaridade no Brasil sob a 

orientação de Gusdorf. Também nessa mesma década, e sob orientação de 

Japiassu, Ivani Fazenda, no campo da educação, realizou seus primeiros estudos 

sobre a  interdisciplinaridade.  

Fazenda observou que os primeiros passos da interdisciplinaridade no Brasil 

ocorreram com “sérias distorções, próprias daqueles que se aventuram ao novo sem 

reflexão, ao modismo sem medir as consequências do mesmo”  (FAZENDA, 2013a, 

p. 23).  Pouco se entendia do que se tratava e não havia um consenso, nem para a 

escrita da palavra e tampouco para o significado do termo. 

Somente em 1976 foi editado o primeiro livro brasileiro envolvendo a questão 
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da interdisciplinaridade. No livro “Interdisciplinaridade e Patologia do Saber” 

Japiassu ressaltava 

a necessidade da construção de conceitos-chave para facilitar a 
comunicação entre os membros da equipe. Exigência em se delimitar o 
problema ou questão a ser desenvolvida. Repartição de tarefas e de 
comunicação dos resultados. A nova formação de uma espécie de cientista, 
o interdisciplinar. O indivíduo com “nova consciência” o que exigirá uma 
nova forma de capacitação e de uma nova pedagogia baseadas na 
comunicação. (JAPIASSÚ, apud FAZENDA, 2013a, p.25) 

 

Nessa descrição de Japiassu percebemos o início da construção de uma 

metodologia de cunho interdisciplinar. Veremos mais adiante que “os conceitos-

chave”, “a delimitação do problema”, “a repartição das tarefas” e “a comunicação 

dos resultados” destacados pelo autor tiveram contribuições de Paulo Freire (2013) 

através dos chamados “Temas Geradores”. Dedicaremos uma seção neste capítulo 

para a discussão dos Temas Geradores com a finalidade de entendermos a relação 

existente deste termo com a interdisciplinaridade. 

Japiassu (1976) também ressalta que uma condição necessária para a 

efetivação da metodologia interdisciplinar é o surgimento de uma nova espécie de 

cientista. Um tipo especial de profissional, que exige uma forma própria de 

capacitação, aquela que o torne participante do nascimento de uma “nova 

consciência” e de uma nova pedagogia, baseada na comunicação. Nesse sentido 

observamos que a preocupação de construir uma formação interdisciplinar, além de 

buscar uma nova consciência, possibilitaria fazer a comunicação entre as várias 

ciências. 

A década de 70 foi, portanto, marcada pelo início da construção 

epistemológica da interdisciplinaridade. Fazenda (2013a, p.26), como mencionamos 

anteriormente, define como “um caos generalizado, a partir do caos conceitual que 

se instaurou”. As tentativas de se aderir a um termo fez com que muitos estudiosos 

se preocupassem com definições para a palavra. A preocupação incidia 

“fundamentalmente na explicitação terminológica e não se chegava nem a um 

acordo sobre a escrita da palavra e muito menos a um acordo sobre seu significado” 

(FAZENDA, 2013a, p. 18). Porém, sob a influência dos movimentos da época, 

notou-se que “o posicionamento em favor da interdisciplinaridade era no sentido da 

ruptura com o método de ensino em voga, distante da realidade” (FAZENDA, 2013a, 

p. 19). 
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O desconhecimento e o descompasso sobre o conceito de 

interdisciplinaridade levaram os educadores da época ao desinteresse sobre o tema 

e a sua aplicação, dificultando a compreensão e a construção de projetos 

interdisciplinares. Ainda contribuiu para a pequena evolução do conceito, o 

momento histórico em que o país atravessava: a Ditadura Militar. Nesse período 

muitos projetos educacionais eram impostos sem a participação dos professores. 

Em nome do Estado a realidade era colocada à parte. A metodologia interdisciplinar,  

fundamentada em reconhecer e delimitar problemas, tinha dificuldades para ser 

implementada. 

Na década de 80, e ainda a Ditatura Militar em curso, Fazenda (2013a, p. 27) 

descreve que ocorreu uma “explicitação das contradições epistemológicas” da 

década anterior. Uma fundamentação mais objetiva e clara começava a emergir. Em 

1983, o livro “Interdisciplinaridade e Ciências Humanas”, de Gusdorf, foi de grande 

contribuição para a lógica que levou a uma melhor compreensão da 

interdisciplinaridade. Fazenda explicita que 

a atitude interdisciplinar não seria apenas resultado de uma simples 

síntese, mas de sínteses imaginativas e audazes. Interdisciplinaridade não 

é categoria de conhecimento, mas de ação. A interdisciplinaridade nos 

conduz a um exercício de conhecimento: o perguntar e o duvidar. Entre as 

disciplinas e a interdisciplinaridade existe uma diferença de categorias. 

Interdisciplinaridade é a arte do tecido que nunca deixa ocorrer o divórcio 

entre seus elementos, entretanto, de um tecido bem trançado e flexível. A 

interdisciplinaridade se desenvolve a partir do desenvolvimento das próprias 

disciplinas. (FAZENDA, 2013 a, p. 28 - 29) 

Neste trecho destacamos que a interdisciplinaridade se desenvolve a partir 

das disciplinas. Portanto podemos dizer que a interdisciplinaridade valoriza as 

disciplinas e depende delas. Não se busca criar a disciplina interdisciplinaridade e 

tampouco neutralizar ou aniquilar as contribuições específicas de cada uma delas. 

Notamos a necessidade do “casamento” entre as disciplinas (que fazem parte da 

categoria de conhecimento) com a interdisciplinaridade (na categoria de ação4).  

Fazenda, na década de 80, dedicou-se então ao estudo do perfil dos 

                                                           
4
 As disciplinas existem e são valorizadas pela interdisciplinaridade. Cada uma com sua linguagem 

própria, mas devem se articular para que a interdisciplinaridade possa existir como resultado da ação do 

encontro destas disciplinas.  
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professores que assumiram uma atitude interdisciplinar: “Compromisso, 

envolvimento e competência eram as marcas desses profissionais. Conhecem e 

pesquisam, possuem um grau de comprometimento diferenciado para com os seus 

alunos e ousam novas técnicas”. (FAZENDA, 2013a, p.31).  

Percebemos então que a interdisciplinaridade persistia na ação de alguns 

profissionais da educação contrários à política educacional imposta na época 

ditatorial.  Esses professores buscavam dinâmicas e reflexões para que a 

interdisciplinaridade pudesse  ocorrer em algumas escolas. 

    A partir dos finais da década de 80 e início da década de 90, o país vivendo 

então a redemocratização, caminhava para novos rumos dentro da 

interdisciplinaridade. Foi um período de “ápice da contradição para  os estudos e as 

pesquisas que buscavam fundamentos na interdisciplinaridade” (FAZENDA, 2013a, 

p. 33). Um número elevado de projetos intitulados interdisciplinares aumentou em 

progressão geométrica. Através de nomes inusitados, slogans, apelidos e hipóteses 

de trabalho difundiu-se uma ideia errônea sobre a interdisciplinaridade: a de 

somente junção de disciplinas. A Interdisciplinaridade parte de um todo, caminha 

com as contribuições das especificidades e retorna a este todo. Portanto corrobora-

se de que é errôneo somente uma justaposição de disciplinas, mas é uma ação que 

deve ser desenvolvida para que os diversos conhecimentos possam contribuir em 

favor de uma temática maior. 

Ainda na década de 90 tem-se a construção de uma nova epistemologia 

própria da interdisciplinaridade. A visão da antropologia passa a ser o alvo dos 

estudos dentro de projeto interdisciplinar. Assim, tendo o homem no centro do 

processo, é necessário também que os professores se conheçam, sejam sujeitos, 

se envolvam e busquem valores para si e para a sociedade. Além disso, é 

necessário que os estudos se envolvam com a questão dos conteúdos específicos, 

a arte, a estética, a ética, a educação do corpo, dos sentidos e outros, discutindo-os 

e socializando-os. Nasce o encontro maior na definição da interdisciplinaridade: o 

epistemológico e o ontológico caminham juntos, ou seja, o conhecimento e o ser 

fazem parte da interdisciplinaridade. 

Em síntese, vimos que Fazenda caracterizou a interdisciplinaridade nas três 

décadas do século XX: a década de 70, marcada pela procura de uma definição de 

interdisciplinaridade; a década de 80 pautada pela tentativa de explicitar um método 

de ensino para a atividade interdisciplinar; e, finalmente, na década de 90, quando 
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se procurou, através do olhar antropológico, uma teoria para a interdisciplinaridade 

promovendo o encontro do epistemológico com o ontológico. Concluímos que é 

impossível construir-se uma única, absoluta e geral teoria da interdisciplinaridade, 

mas é necessário buscar entender, ou desvelar, o percurso teórico pessoal de cada 

pesquisador e de cada professor diante do agir, para uma postura interdisciplinar. 

 

 1.1.2. A Interdisciplinaridade no Século XXI 

 

 No século XXI a interdisciplinaridade continua sendo objeto de estudo. Sobre 

esse aspecto ressaltamos que,  

 
[...] a interdisciplinaridade é uma nova modalidade de pesquisa científica. É 
uma atitude inovadora frente ao conhecimento tanto do professor-
pesquisador, quanto do aluno. No contato, na parceria, no diálogo, ambos 
crescem e aprendem no processo e se transformam a cada encontro em 
um ser mais rico, sempre a caminho de sua completude. (GODOY, 2014, 
p.05)  

 

Godoy destaca que os termos contato, parceria e diálogo evidenciam o 

ontológico, o ser cognoscente ou, melhor dizendo, os seres cognoscentes que 

procuram no outro a ideia de completude. Percebemos a ideia de cumplicidade, 

presente na semântica de parceria, em outros estudos. França destaca que 

 

a interdisciplinaridade é uma categoria de ação do fazer reflexivo, do 
acontecer entre duas ou mais pessoas e objetos. É a relação sujeito-objeto 
e entre sujeitos por meio da qual é possível a integração e a unicidade do 
conhecimento a partir das zonas de permeabilidade de diálogos e a leitura 
de diferentes mundos. É ação em movimento com o pressuposto da 
metamorfose e da incerteza. (FRANÇA, 2014, p. 33)  
 

 

 Em zona de permeabilidade de diálogos constatamos a presença de 

dimensões significativas, entre elas a paciência, o saber, o escutar, o entender os 

diferentes mundos, a valorização do ser e do mundo que o rodeia. As pessoas têm 

vivências diferentes e os contatos entre os sujeitos levam à integração.  

Outros autores consideram que a interdisciplinaridade está relacionada ao 

equilíbrio e à transposição do saber.  

 

 
A interdisciplinaridade é, antes de tudo, uma perspectiva e uma exigência 
que se coloca no âmbito de um determinado tipo de processo. Ela tem 
basicamente a ver com a procura de um equilíbrio entre a análise 
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fragmentada e a síntese simplificadora. Entre especialização e saber geral, 
entre saber especializado do cientista, do expert e o saber do 
filósofo.(JANTSCH e BIANCHETTI, 2011, p.27) 
 

Mesmo quando outros autores valorizam o epistemológico, nota-se a 

necessidade do “encontro”: do que sabe e entende os processos, o especialista, 

com os que se aventuram por esses saberes. É o diálogo, é a parceria que se 

estabelece entre o que entende e o que se busca entender, numa lógica de 

aprendizado mútuo. 

Godoy (2014), que anteriormente frisou o ontológico, também destaca o 

papel das disciplinas e afirma que a relação entre as disciplinas escolares ocorre 

sem a sua desvalorização. Essa abordagem também foi destacada por Fazenda e 

permanece presente na atualidade.  

 

A interdisciplinaridade não consiste em uma desvalorização das disciplinas 
e do conhecimento produzido por elas, mas é um caminho para a 
elaboração do conhecimento. Isso faz com que um conhecimento dialogue 
com o outro, mas também faz com que ambos se modifiquem 
gradativamente. (GODOY, 2014, p. 02) 

 

 Assim, sobre o papel das disciplinas, a visão da autora se aproxima dos 

estudos de Morin (2000) em que 

 
o problema não está em que cada uma perca a sua competência. Está em 
que a desenvolva o suficiente para articular com outras competências 
(disciplinas e conhecimentos) que, ligadas em cadeia, formariam o anel 
completo e dinâmico, o anel do conhecimento do conhecimento. (MORIN, 
2000, p. 33) 
 

Ao citar “o anel do conhecimento do conhecimento” Morin nos remete à 

interpretação de um círculo em que se pensa sobre o que se aprende. Trata-se de 

ligações em cadeia em que o conhecimento, o entendimento das coisas, tem 

significado além do que se estuda. E este significado deve ser aproveitado nas 

articulações, nas conveniências para uma totalidade. Essas articulações vêm das 

pessoas, das disciplinas e do conhecimento especializado.  

E, pensando na totalidade, nas especificidades que contribuem e se articulam 

para um todo, Freire (2014) nos alerta em relação ao fragmentado, ao que está 

dividido. Ao total e ao atomizado. Ao Universo e a departamentalização. 
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[...] faltando aos homens uma compreensão crítica da totalidade em que 
estão, captando-a em pedaços nos quais não reconhecem a interação 
constituinte da mesma totalidade, não podem conhecê-la. E não o podem 
porque, para conhecê-la, seria necessário partir do ponto inverso. Isto é, 
lhes seria indispensável ter antes a visão totalizada do contexto para, em 
seguida, separarem ou isolarem os elementos ou as parcialidades do 
contexto, através de cuja cisão, voltariam com mais claridade à totalidade 
analisada. (FREIRE, 2014, p. 133) 

 

Nota-se assim que a interdisciplinaridade reforça o total, mas não despreza o 

conhecimento específico. É, no mesmo sentido, que a interdisciplinaridade não 

ignora as disciplinas. O trabalho interdisciplinar não cria, portanto, uma nova 

disciplina, ele as mantém, e as fortalece (FAZENDA,1999). O trabalho 

interdisciplinar não descarta o velho modelo, mas o transforma em novo. A 

interdisciplinaridade, diante disso, é uma questão de atitude. Das atitudes que unem 

o que é fragmentado, o que é isolado e o que é atomizado, para o encontro, ou os 

encontros, das disciplinas e das pessoas. 

Entre a multiplicidade de conceitos investigados, leituras resgatadas, 
análises e compreensões alcançadas, Fazenda sinaliza para “a palavra só 
tem sentido na ação [...]. Só conhecemos nosso ser em nossos atos; e 
esses atos traduzem-se na comunicação com o outro: nos encontros 
(FRANÇA, 2014, p. 31). 

 

E, dentro da lógica do agir, do movimento (aliás, o vocábulo “inter” significa 

movimento, por estar entre, intermediário, recíproco), reforçamos a ideia de que a 

interdisciplinaridade é muito mais do que a junção das disciplinas, muito mais do 

que projeto de integração, mas é lugar de encontro das disciplinas e das pessoas 

que, em parceria, buscam a totalidade, considerando os mundos de cada um. E 

para que isso aconteça, é necessário agir. 

 Dessa forma, ao buscarmos a historicidade do termo interdisciplinaridade nos 

estudos de Fazenda, até as definições de outros pesquisadores, percebemos que a 

interdisciplinaridade precisa sair do modismo de linguagem para uma concepção de 

ser da escola e também de vida.  

          No desenrolar histórico do processo de construção da interdisciplinaridade 

estudados até aqui, podemos então enumerar algumas características que se 

agregam aos conceitos de interdisciplinaridade: 
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 É categoria de ação e não de conhecimento; 

 É realizada com duas ou mais pessoas e com duas ou mais disciplinas; 

 Valoriza as disciplinas e não as extingue; 

 Parte de um problema geral, envolvendo as contribuições das disciplinas 

e retoma o problema geral; 

 Promove o encontro do epistemológico com o ontológico; 

 Fundamenta-se na comunicação: as palavras diálogo e parceria são 

relevantes no processo. 

Na próxima seção destacaremos os principais desafios para que a 

interdisciplinaridade se efetive em sala de aula. 

 

1.2. Os Desafios para a Implantação de Propostas Interdisciplinares 

Nesta seção são mostradas as dificuldades que as instituições de ensino, os 

professores e os alunos, além do percurso metodológico, enfrentam para a 

implantação de propostas interdisciplinares. Trata-se de um levantamento 

bibliográfico feito por Mozena e Ostermann (2014) conforme o Quadro 01 a seguir. 
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QUADRO 01 

DIFICULDADES PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTAS INTERDISCIPLINARES 

 

 

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 

Fonte: Mozena e Ostermann (2014)  
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Como um dos objetivos desta Pesquisa é perceber a construção da 

interdisciplinaridade por professores, destacamos com negrito no Quadro 01, as 

dificuldades relativas a esse grupo. 

Conhecendo as principais dificuldades para a construção de práticas 

interdisciplinares e buscando alternativas para esses desafios, identificamos nos 

estudos de Fazenda, orientações para a efetivação da interdisciplinaridade. Assim, 

ressaltamos que 

numa sala de aula interdisciplinar a autoridade é conquistada, enquanto na 
outra é simplesmente outorgada. Numa sala de aula interdisciplinar a 
obrigação é alternada pela satisfação; a arrogância, pela humildade; a 
solidão, pela cooperação; a especialização, pela generalidade; o grupo 
homogêneo, pelo heterogêneo; a reprodução, pela produção de 
conhecimento (FAZENDA, 2013a, p. 86). 

 

O papel do professor está, portanto, além dos conhecimentos de sua 

disciplina, mas também na forma de atuar e de ser professor. É neste “ser” que 

esperamos a ação para a implantação de práticas interdisciplinares nas escolas, 

mesmo com degraus a serem vencidos. 

Além disso, destacamos 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). 
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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. 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. 

 

1.3.Conceitos para os termos Contextualização, Cotidiano e Tema Gerador 

A delimitação e o desenvolvimento de um problema, como apontado por 

Japiassú na década de 70, contribui para a comunicação entre os sujeitos. Assim, 

ao propormos um estudo de Tema Gerador, de Cotidiano e de Contextualização 

evidenciamos suas diferenças e como estes podem auxiliar no desenvolvimento de 

práticas interdisciplinares. 

 

1.3.1. Os Conceitos de Cotidiano e Contextualização 

Nas práticas de ensino, segundo Wartha et al (2013, p.84), “o termo 

contextualização somente passou a ser usado após as publicações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais” – PCN’s (BRASIL, 2002) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais Mais - PCN+ (BRASIL, 2006). Já o termo cotidiano era usado em 

documentos oficiais, dentro do ensino de Química, por exemplo. Partindo desse 

ponto, buscou-se a construção do significado de cotidiano para então estruturarmos 

o conceito de contextualização.  

 

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 
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uma espécie de modismo com o simples propósito de ensinar somente os 
conceitos científicos (WARTHA et al, 2013, p. 84). 

 

 

Constatamos então que 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 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. Portanto, dentro da lógica desta pesquisa, 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. 

 
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. 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 pode 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 
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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) 
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 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). 
 

Neste contexto é que se procurou desenvolver, nesta pesquisa, o cotidiano 

que busca a contextualização, construindo a interdisciplinaridade por meio  de uma 

prática cidadã. 

 

1.3.2.   O Conceito de Tema Gerador 

 

O Ensino Médio em Minas Gerais oferece 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 pode ser a 

chamada educação bancária, 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) 

 

Por isto o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em 
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que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 
mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de 
depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples 
troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 2014, p. 
109) 

 

 Assim, categoricamente, Freire (2014) afirmava que a educação autêntica 

não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B. É a educação dialógica, 

problematizadora, em que o conteúdo programático não é uma doação ou uma 

imposição, um conjunto de informações a ser depositado nos educandos, mas a 

devolução organizada, sistematizada e acrescida, daquilo que foi entregue de forma 

desestruturada. 

Observamos então que Freire nos remete a uma reflexão da situação 

vivenciada por muitas escolas: uma estrutura verticalizada, multidisciplinar e 

descontextualizada. É uma escola antidialógica e opressora. É a relação de A para 

B ou de A sobre B.  

No entanto, Freire nos convoca para uma ação concreta.  

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  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. 121 – 122) 

 

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

Entendemos que 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 indispensável eleger o tema 

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

reflexões acerca desta realidade podem nos levar 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. É através dessas considerações que 

construímos uma pesquisa que buscou o diálogo entre todos os envolvidos, tendo o 

tema Tijolo como gerador, integrador e interdisciplinar. 
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Feitura de fichas com a decomposição das famílias silábicas correspondentes aos 

vocábulos geradores. A execução prática era realizada com a projeção de situações 

com a palavra geradora, por exemplo, entre pedreiros, a palavra tijolo. A seguir 

esgota-se a análise (descodificação) da situação dada. Projeta-se a palavra 

geradora TIJOLO. Na sequência trabalha-se a separação da palavra em sílabas: TI 

JO LO. E, finalmente, elabora-se a “ficha da descoberta”:5 

 

 

 

 

                                                           
5Sobre o método Paulo Freire para alfabetização de trabalhadores da construção civil a partir da 
palavra geradora TIJOLO  
(extraído dehttp://www.ivanvalente.com.br/CANAIS/especiais/paulofreire/artigos/Joao_Zanetic.htm) 
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CAPÍTULO II 

A INTERDISCIPLINARIDADE NOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

 Neste capítulo serão mostrados os resultados do levantamento realizado nos 

documentos que regem as políticas públicas da educação brasileira, com atenção 

especial à interdisciplinaridade. Apresentamos de maneira geral, os documentos de 

âmbito nacional e aprofundamos no documento de âmbito estadual por se tratar de 

pesquisa em uma unidade da rede estadual de ensino. Desta forma, foram 

analisados, na esfera federal, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio -  

DCNEM (BRASIL, 2012) e na esfera estadual  os Conteúdos Básicos Comuns – 

CBC’s (MINAS GERAIS, 2006 e 2013) e o Projeto Político Pedagógico  (PPP) da 

Escola.  

 

2.1.  A Interdisciplinaridade na Legislação 

 

Partimos da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) e da 

Constituição do Estado de Minas Gerais (1989) como suportes legais e 

direcionadores dos documentos elaborados pelos órgãos competentes. Estes 

órgãos são, no nível federal, o Conselho Nacional de Educação (CNE) do Ministério 

da Educação (MEC) e, no nível estadual, a Secretaria de Estado da Educação de 

Minas Gerais (SEEMG). O CNE elaborou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM) enquanto a SEE-MG organizou os Conteúdos Básicos 

Comuns (CBC’s). 

Pesquisando as DCNEM (elaboradas em 2012 e divulgadas oficialmente em 

2013) e os CBC’s, identificamos a presença dos termos interdisciplinaridade e 

contextualização. Esses documentos foram construídos a partir das orientações da  

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN 9394/96), homologada em 

1996.  

Na Figura 1, é apresentado o desenvolvimento dos mecanismos que 

orientam a implantação das propostas educacionais no Brasil, em específico no 

Estado de Minas Gerais, até chegarmos às escolas, no Ensino Médio. 
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FIGURA 1 

PERSPECTIVA HISTÓRICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS  

PARA O ENSINO MÉDIO 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

A Constituição Federal (1 88), em seu artigo 205, estabelece que a 

“educação é direito de todos e dever do Estado e da família.  Será promovida com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu 

preparo para o exercício da cidadania”.  

Por outro lado, a Constituição do Estado de Minas Gerais (1989) retrata, em 

seu Artigo198, 

 



41 

 

 

 

a garantia de educação pelo Poder Público se dá mediante: ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, mesmo para os que não tiverem tido 
acesso a ele na idade própria, em período de oito horas diárias para o curso 
diurno;  r or    e   r  o e s  o     o, para garantir, gradativamente, a 
gratuidade e a obrigatoriedade desse grau de ensino. (MINAS GERAIS, 
1989, p. 101) 
 

   

A LDB 9394/96, em seu Artigo1º, Inciso II, afirma que a “educação escolar 

deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. E, para que essas 

vinculações sejam atingidas, em seu  Artigo 13º, atribui-se  aos docentes a tarefa de 

 

[...] participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo 
a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar 
com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. (BRASIL, 1996, s/p. grifos nossos) 

Percebemos, assim, que as orientações da LDB 9394/96 reforçam, através 

dos professores, o vínculo da escola com a comunidade e a participação na 

elaboração da proposta pedagógica, mais conhecida como Projeto Político 

Pedagógico da escola. A LDB 9394/96 reforça, no artigo 22, que a “Educação 

Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania”. 

E no Artigo 26,  

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementados, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
c r c er s  c s re  o   s e  oc  s    soc e   e, da cultura, da economia 
e da clientela. (BRASIL, 1996,s/p. grifos nossos) 

Notamos então que os documentos legais orientam para uma educação que 

possibilita os estudos de temas ligados à comunidade local. Apoiados nesses 

documentos buscamos  construir por meio de um tema gerador (TIJOLO) uma 

atividade contextualizada e  cidadã. Para isso apostamos em uma proposta 

interdisciplinar. 

No Artigo 36, Inciso II, tratando do processo avaliativo,  a LDB define que “a 

escola adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 



42 

 

 

 

dos estudantes”.  Mais uma vez notamos que o embasamento legal pretende 

estimular a construção de uma escola dinâmica e compartilhada e, ainda, que tais 

orientações governamentais refletem os referenciais teóricos estudados no Capítulo 

1. Para conhecermos estas ideias e suas orientações propomos um estudo, a 

seguir, em ordem hierárquica, ou seja, da esfera federal para a estadual chegando à 

escola. 

 

2.1.1. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM/ 2013 

Em 2013, a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais de 1998 se fez 

necessária, segundo o Ministério da Educação, devido às recentes modificações na 

estrutura da Educação Básica, como o Ensino Fundamental de nove anos e a 

obrigatoriedade do ensino gratuito dos quatro aos 17 anos de idade. 

É por isso que, além das Diretrizes Gerais para Educação Básica e das 
suas respectivas etapas, quais sejam, a Educação Infantil, Fundamental e 
Média, também integram a obra as diretrizes e respectivas resoluções para 
a Educação no Campo, a Educação Indígena, a Quilombola, para a 
Educação Especial, para Jovens e Adultos em Situação de Privação de 
Liberdade nos estabelecimentos penais e para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio. Além disso, aqui estão presentes as diretrizes 
curriculares nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, a Educação 
Ambiental, a Educação em Direitos Humanos e para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. (BRASIL, 2013, s/p) 

Este novo documento oficializa a interdisciplinaridade e a contextualização, 

conforme os estudos de Mozena e Ostermann: 

Nesses documentos, desaparecem do cenário nacional os tão desgastados 
termos “competências e habilidades”, e a “interdisciplinaridade” reaparece 
de maneira realmente institucionalizada. Antes, nas DCNEM (1998) ela era 
compreendida como um princípio pedagógico e agora, nas DCNEM (2012), 
é fundamentada como “base da organização do Ensino Médio”, tanto que 
necessariamente deve ser reservada 20% da carga horária anual para 
projetos interdisciplinares nas escolas brasileiras (DCNGEB, 2010). 
(OSTERMANN e MOZENA, 2014, p.185) 

Nestas novas diretrizes a interdisciplinaridade e a contextualização são 

enfatizadas com mais frequência e com maior apelo, para que a escola esteja 

sintonizada com essas atitudes. Esse fato é bem explicitado quando se retrata que 

as escolas devem se atentar para o Projeto Político Pedagógico, incluindo 

propósitos interdisciplinares. 



43 

 

 

 

[...] da destinação de, pelo menos, 20% do total da carga horária anual ao 
conjunto de programas e projetos interdisciplinares eletivos criados pela 
escola, previstos no projeto pedagógico, de modo que os sujeitos do Ensino 
Fundamental e Médio possam escolher aqueles com que se identifiquem e 
que lhes permitam melhor lidar com o conhecimento e a experiência. Tais 
programas e projetos devem ser desenvolvidos de modo dinâmico, criativo 
e flexível, em articulação com a comunidade em que a escola esteja 
inserida; (BRASIL, 2013, p. 34) 

 

As DCNEM (BRASIL, 2013) quantificam 20% como o mínimo de carga 

horária para que propostas interdisciplinares possam ocorrer no ambiente escolar. 

Esta quantificação deixa evidente a necessidade de aprofundamento dos estudos 

sobre a interdisciplinaridade e seu percurso histórico, como fizemos no Capítulo 1. 

Fazenda (2008, p. 54) descreve que “[...] ainda dispomos de pouca informação 

sobre o que se passa realmente em sala de aula. É mister reconhecer que os 

conhecimentos neste domínio são em sua maioria mais especulativos e normativos 

do que descritivos e compreensivos”. A efetivação da interdisciplinaridade busca, 

portanto praticidade, acertos, erros e reflexões nas ações desenvolvidas nas 

escolas. É a práxis que levantará dados para que a proposta da interdisciplinaridade 

não se perca em sua implantação. Isso fortalece nossas convicções da contribuição 

desta dissertação. 

Verificamos também que as DCNEM (BRASIL, 2013), além de apontarem 

uma definição para a interdisciplinaridade,  reconhecem os equívocos e a restrição 

ainda existentes no país. 

A interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma 
disciplina para outra. Ultrapassa-as, mas sua finalidade inscreve-se no 
estudo disciplinar. Pela abordagem interdisciplinar ocorre a transversalidade 
do conhecimento constitutivo de diferentes disciplinas, por meio da ação 
didático-pedagógica mediada pela pedagogia dos projetos temáticos. Estes 
facilitam a organização coletiva e cooperativa do trabalho pedagógico, 
embora sejam ainda recursos que vêm sendo utilizados de modo restrito e, 
às vezes, equivocado. (BRASIL, 2013, p.28) 

As DCNEM (BRASIL, 2013) apontam então caminhos para a construção da 

interdisciplinaridade e da contextualização por meio da interlocução entre as 

disciplinas e a realidade dos estudantes. 

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 
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temas concretos da realidade dos estudantes. (BRASIL, 2013, p. 34) 

 

O texto das DCNEM (BRASIL, 2013) também reconhece que a 

interdisciplinaridade não é uma proposição nova e que documentos anteriores já 

davam importância a esse caminho para se fazer educação. 

As vigentes Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(Resolução CNE/CEB nº3/98, fundamentada no Parecer CNE/CEB nº15/98), 
destacam em especial a interdisciplinaridade, assumindo o princípio de 
que “todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros 
conhecimentos”, e que “o ensino deve ir além da descrição e constituir nos 
estudantes a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que 
são mais facilmente alcançáveis se as disciplinas, integradas em áreas de 
conhecimento, puderem contribuir, cada uma com sua especificidade, para o 
estudo comum de problemas concretos, ou para o desenvolvimento de 
projetos de investigação e/ou de ação”. Enfatizam que o currículo deve ter 
tratamento metodológico que evidencie a interdisciplinaridade e a 
contextualização. (BRASIL, 2013, p. 28) 

 

Além de valorizar o que é descrito em documentos passados, as DCNEM 

(BRASIL, 2013, p. 11 ) reconhecem que há “experiências de redes que trabalham 

projetos de interdisciplinaridade com base em temas geradores formulados a partir 

de problemas detectados na comunidade”. Mesmo assim, as DCNEM (BRASIL, 

2013) relatam que são poucas as práticas interdisciplinares. E deve ser fundamental 

um esforço de integração, resultado da disposição dos professores de compartilhar 

com os colegas os acertos e as indagações de posturas e de práticas ainda 

minoritárias no país. 

As novas Diretrizes também reconhecem que a juventude é o grande 

segmento que forma o Ensino Médio, devido ao grande número de adolescentes 

egressos do ensino fundamental. Além disso, reconhece um jeito novo que esse 

jovem carrega, próprio de sua vida e também da sua realidade.  

Entender o jovem do Ensino Médio significa superar uma noção 
homogeneizante e naturalizada desse estudante, passando a percebê-lo 
como sujeito com valores, comportamentos, visões de mundo, interesses e 
necessidades singulares. Além disso, deve-se também aceitar a existência 
de pontos em comum que permitam tratá-lo como uma categoria social. 
Destacam-se sua ansiedade em relação ao futuro, sua necessidade de se 
fazer ouvir e sua valorização da sociabilidade. Além das vivências próprias 
da juventude, o jovem está inserido em processos que questionam e 
promovem sua preparação para assumir o papel de adulto, tanto no plano 
profissional quanto no social e no familiar. (BRASIL, 2013, p. 155) 
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Da mesma maneira as DCNEM (BRASIL, 2013) também reconhecem que há 
jovens que trabalham.  

 

Muitos jovens abandonam a escola ao conseguir emprego, alegando falta 
de tempo. Todavia, é possível que, se os jovens atribuíssem um sentido 
mais vivo e uma maior importância à sua escolarização, uma parcela maior 
continuaria frequentando as aulas, mesmo depois de empregados (BRASIL, 
2013, p. 156). 
 

E também os estudantes que frequentam a escola no noturno: 

O Ensino Médio noturno tem estado ausente do conjunto de medidas 
acenadas para a melhoria da Educação Básica. Estas Diretrizes definem 
que todas as escolas com Ensino Médio, independentemente do horário de 
funcionamento, sejam locais de incentivo, desafios, construção do 
conhecimento e transformação social. Para que esse objetivo seja 
alcançado, é necessário ter em mente as especificidades dos estudantes 
que compõem a escola noturna, com suas características próprias 
(BRASIL, 2013, p. 157). 

 

Esta pesquisa se alinha às três últimas citações das DCNEM (BRASIL, 2013): 

uma escola formada por jovens e adolescentes, alguns trabalhadores, e que 

estudam no noturno. Temos, portanto, um aparato de documentação que favorece 

esta pesquisa: interdisciplinaridade contextualizada, envolvendo jovens 

trabalhadores do ensino noturno, com ênfase nos professores desses alunos. 

 

2.1.2. Os Conteúdos Básicos Comuns – CBC/2006  

Os Conteúdos Básicos Comuns, CBC, (MINAS GERAIS, 2006 e 2013) têm 

como principal objetivo tornar a rede estadual de ensino um sistema de alto 

desempenho. Por ser uma pesquisa que envolveu todas as disciplinas da escola, 

buscamos nos documentos, associação com a interdisciplinaridade e 

contextualização. Verificamos que todas as disciplinas retratam direta ou 

indiretamente a ideia de compartilhamento de conhecimentos, de ideias, de 

contextos sociais e culturais. Para ilustrar tal abordagem mostramos no Quadro 2, a 

seguir, alguns trechos sobre a abertura que as disciplinas podem dar, contribuindo 

para práticas interdisciplinares no interior das escolas estaduais mineiras. 
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QUADRO 02 

TRECHOS DOS CBC/2006 SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO 

POR DISCIPLINA 

 

DISCIPLINAS 

 

TRECHOS DOS CBC/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 

(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 
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atividades” (MINAS GERAIS, 2006, s/p). E percebemos, no Quadro 02, 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. 

Em 2013, o governo de Minas Gerais implantou o projeto “Reinventando o 

Ensino Médio”. O projeto trouxe para as escolas a ideia de empregabilidade, 

adicionando ao currículo as disciplinas de comunicação aplicada, 

empreendedorismo, meio ambiente e recursos naturais, tecnologia da informação e 

turismo. A escola pesquisada implantou esse projeto apenas no turno diurno e 

nossa pesquisa foi realizada junto a alunos do noturno. A perspectiva no turno da 

noite é mantida igual à do diurno, com os mesmos textos referenciais dos CBC 

(MINAS GERAIS, 2006), porém com uma adequação dos conteúdos a uma nova 

carga horária, já que o projeto diminuiu a carga horária das disciplinas de Física, 

Química, Biologia, Geografia e História. 

Diante das DCNEM (BRASIL, 2013) e dos CBC (MINAS GERAIS, 2006) além 

de resoluções da Secretaria de Estado da Educação, as escolas planejam suas 

propostas de trabalho, o chamado Projeto Político Pedagógico. 

2.1.3.O Projeto Político-pedagógico da Escola  

Nesta seção serão descritos os dados de pesquisa sobre o Projeto Político 

Pedagógico (PPP). Este documento foi elaborado pela Escola pesquisada no ano de 

2013 e, segundo dados desse Projeto, em uma ação coletiva, “objetivando uma 

prática pedagógica contínua e efetiva, onde os desafios sejam vistos como meio de 

criar novas estratégias no processo de ensino aprendizagem” (MINAS GERAIS, 

2014, p. 6). O Projeto possui 27 páginas e está delineado da seguinte forma: 

Identificação da Escola; Finalidades da Escola; Estrutura Organizacional; 

Organização Pedagógica; Avaliação; Organização do Espaço Físico Instrumental; 

Recursos Didáticos e Equipamentos Disponíveis; Articulação e Aperfeiçoamento. 

Percorrendo todos os tópicos acima, identificamos trechos referentes à 

interdisciplinaridade. Foram encontrados cinco trechos, analisados à luz do 

referencial teórico e documental (DCNEM e CBC) até agora apresentado: 
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Primeiro Trecho (PPP) – p. 06 – O diagnóstico não é simplesmente um 
retrato da realidade ou um mero levantamento de dificuldades; antes de 
tudo, é um olhar atento às necessidades básicas do saber e do fazer 
através de uma prática interdisciplinar que percorre um caminho oposto à 
fragmentação do conhecimento.  

 

Observamos que, em seu PPP, a Escola caracteriza  a prática interdisciplinar 

como união do conhecimentos e também como diagnóstico no processo de ensino. 

Teoricamente a escola se adequa aos documentos oficiais para que a 

interdisciplinaridade se torne realidade, pois o PPP é o norteador da prática 

pedagógica a ser vivenciada pela escola. Porém os professores, durante as 

atividades desta pesquisa, ressaltaram que desconhecem práticas interdisciplinares 

em suas vivências. Somos então levados a concluir que há uma dificuldade para 

que o proposto no PPP chegue efetivamente à sala de aula. 

Já o segundo trecho do PPP, na página 07, mostra que: 

 Promover uma educação inovadora através de práticas pedagógicas 
interdisciplinares, que permitam a ação-reflexão-ação oportunizando a 
aprendizagem significativa e formando cidadãos criativos, éticos, 
participativos e solidários, que aprendam a buscar os caminhos do 
conhecimento (aprender a aprender), aprendam a ser e a conviver em 
sociedade. 

 Nesse trecho verificamos que a interdisciplinaridade é vista como “uma 

prática inovadora” que pode formar cidadãos. Notamos também a intenção de uma 

proposta fundamentada na práxis, em que a ação é repensada, articulada e 

novamente direcionada, com o intuito de cada vez se tornarem melhores. Freire 

(2014, p. 127) enfatiza que “o homem, através de sua ação sobre o mundo, cria o 

domínio da cultura e da história, mas somente estes são seres da práxis.  E define 

que práxis,  “sendo reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade, é 

fonte de conhecimento reflexivo e criação (FREIRE, 2014, p. 128). Notamos essa 

abrangência na proposta do PPP da escola, quando  afirma que essa práxis estará 

voltada para a formação de cidadãos éticos, criativos, participativos e solidários. 

Porém notamos que os professores definem seus conteúdos e as formas como 

esses conteúdos serão trabalhados, de forma isolada e somente fundamentada nos 

CBC’s. Os alunos seguem essas determinações de forma passiva. 

Prosseguindo na leitura do PPP também pudemos identificar mais um trecho 

mencionando a interdisciplinaridade: 
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– “Resgatar a unidade do saber e do fazer através de uma prática 
interdisciplinar que percorra um caminho oposto ao da fragmentação do 
conhecimento” (PPP, Terceiro Trecho – p. 08).  

 Como afirma Fazenda (2008, p. 65), “A contextualização sociocultural e 

histórica da ciência e tecnologia associa-se às ciências humanas e cria importantes 

interfaces com outras áreas do conhecimento.” Em relação à citação de Fazenda e 

ao terceiro trecho do PPP, notamos que a prática interdisciplinar contextualizada 

pode aprimorar o diálogo entre os conhecimentos. O terceiro trecho mostra sintonia 

entre o PPP e os nossos referenciais. O documento oficial da escola abre 

possibilidades para práticas interdisciplinares, o que possibilita que esta pesquisa 

possa ser desenvolvida e que promova reflexões para novas formas de ensinar e de 

aprender. 

 Em mais um trecho do PPP percebemos que a escola coloca todo o seu 

potencial estrutural a serviço da prática interdisciplinar, o que facilita a execução de 

projetos. 

– [...] Ao trabalhar de forma interdisciplinar, conectam-se os conteúdos aos 
projetos, pesquisas e trabalho coletivo (equipe), utilizando-se os vários 
recursos didáticos assim dispostos: sala de vídeo, laboratório de informática 
e biblioteca havendo uma perspectiva enorme de sucesso (PPP, Quarto 
trecho – p. 18)   

 

De acordo com Jantsch e Bianchetti (2011, p. 111), “para haver 

interdisciplinaridade deve haver estruturas permanentes que a possibilitem”, isto é, 

lugares de pesquisa interdisciplinar”. Além disso o PPP ressalta o trabalho coletivo, 

parcerias, formação de equipe, como forma de dinamizar o processo.  “A construção 

de novos valores depende da vontade da comunidade escolar e da construção 

coletiva de um paradigma”, afirma Célio Pinho (in FAZENDA, 1999, p. 120). 

Percebemos que o PPP, em teoria, aponta para uma disposição escolar para a 

interdisciplinaridade. Dentro dessa perspectiva esperávamos contar com uma 

estrutura favorável, mas o que encontramos foi uma escola em que os investimentos 

do Estado precisam ser repensados a fim de tornar o PPP uma realidade. 

E, ainda, identificamos outro trecho de interesse desta pesquisa. Este quinto 

trecho afirma explicitamente o que se espera dos alunos durante o desenvolvimento 

de projetos interdisciplinares contextualizados. 
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Os propósitos da Escola são de que o aluno consiga desenvolver seus conhecimentos de 
forma interdisciplinar e contextualizada, onde todos consigam espaço para divulgar e 
apropriar-se dos diversos saberes, aperfeiçoando e promovendo suas potencialidades 

individuais (PPP, Quinto Trecho – p. 18). 

 

Mozena e Ostermann (2014) citam, no Quadro 01 no capítulo anterior, que 

uma das dificuldades para implantação de práticas interdisciplinares é o fato de que 

os alunos, assim como os professores, não considerem a prática legítima. Muitas 

vezes o aluno, acostumado a uma rotina escolar, considera uma nova metodologia 

como ineficaz, pois muitas vezes, novas metodologias apontam para a construção 

do conhecimento e não para a reprodução do conhecimento. O tempo para se 

“construir” o conhecimento é diferente do tempo para “reproduzir” o conhecimento. 

Na primeira opção desenvolve-se um caminho em que o aluno é chamado a 

dialogar, agir e refletir, enquanto na segunda, o aluno recebe o conhecimento, numa 

concepção bancária de educação, conforme relatado por Freire (2014). Além disso, 

o quinto trecho propõe a escola como lugar de aperfeiçoar e promover 

potencialidades individuais. Essa abordagem é interessante, pois pressupõe o 

educando vivenciando a prática interdisciplinar como um retorno de aprendizado, ou 

seja, a instituição escolar considera a prática legítima, permitindo, portanto, 

pesquisas dessa natureza em seu ambiente. 

Até aqui fizemos um estudo de referenciais teóricos e uma análise dos 

documentos que direcionam as atividades escolares. É notada uma relação estreita 

entre os documentos, desde a DCNEM (BRASIL, 2013) da esfera Federal, 

passando pelos CBC’s (MINAS GERAIS 2006/2013) e o PPP da Escola (2014). 

Esses fatos contribuem para que o questionamento a que se propõe investigar nesta 

pesquisa, sobre o papel dos professores em práticas interdisciplinares, tenha seus 

fundamentos embasados por diretrizes legais. No próximo capítulo apresentaremos 

o contexto social da comunidade e da escola que contribuiu para a fundamentação 

da nossa metodologia de pesquisa. 

  



51 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

(Texto elaborado pelos estudantes da turma de Pesquisa, tendo como referencial o texto de Rubem 
Alves) 
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CAPÍTULO III 

O CONTEXTO DA PESQUISA: ESCOLA E COMUNIDADE 

Neste capítulo descrevemos o estudo socioeconômico da região de 

Igaratinga/MG e também as características socioeducacionais da escola. Nesta fase 

de pesquisa apuramos dados com maior riqueza de detalhes, pois acreditamos ser 

por meio do conhecimento da comunidade que poderemos propiciar a dialética 

interdisciplinaridade/contextualização. 

Os documentos oficiais e os nossos estudos bibliográficos sobre a 

interdisciplinaridade apontam para possibilidades de um trabalho integrado sobre a 

realidade da comunidade. Porém não buscamos trazer o cotidiano para a sala de 

aula para ser um “ilustrador” ou como forma de introduzir um conteúdo específico, 

mas, através desse cotidiano, partir para a contextualização.  

 Na primeira seção apresentamos os dados relativos aos aspectos 

socioeconômicos do município de Igaratinga. Procuramos conhecer a importância 

da produção de tijolos na região para as famílias, bem como verificar o potencial 

para um trabalho em sala de aula. Já na segunda seção mostramos um estudo 

sobre a Escola e sua composição. A partir desses dados pudemos, junto aos 

professores e alunos, caminhar pela interdisciplinaridade e pela contextualização. 

 

3.1. Características Sócio Econômicas do Município de Igaratinga 

 

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 

2012) mostram que a população de Igaratinga é de 9.264 pessoas, sendo 4.773 

homens (51,5%) e 4.491 mulheres (48,5%).  A localidade possui inúmeras olarias, 

que são a principal fonte de renda da população. Verificamos nas pesquisas do 

IBGE o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)6 de Igaratinga e vizinhanças. 

Esses dados que compõem a Tabela 1,  compara Igaratinga com os seus 

municípios limítrofes.  

 

 
 
 

 

                                                           
6 O IDH é  “uma medida resumida do progresso a longo prazo, que inclui renda, educação e saúde” 
(BRASIL, 2012). 
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TABELA 1 
IDH DOS MUNICÍPIOS PRÓXIMOS A IGARATINGA 

 

Municípios IDH Classificação 
Itaúna 0,758 1 

Pará de Minas 0,725 2 

Nova Serrana 0,715 3 

Carmo do Cajuru 0,710 4 

Conceição do Pará 0,700 5 

São Gonçalo do Pará 0,689 6 

Igaratinga 0,651 7 

  Fonte: IBGE, 2012. 
 
 

Como se pode perceber, o IDH de Igaratinga é considerado baixo comparado 

ao dos municípios vizinhos. E, para identificar esse número em relação a índices 

mais gerais, notamos que o IDH médio brasileiro é de 0,742 e o do Estado de Minas 

Gerais é de 0,731. Dessa forma, o índice de Igaratinga (0,651) está abaixo da média 

brasileira e mineira. O maior IDH de Minas Gerais é de 0,813, do município de Nova 

Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e o menor é 0,540, do município 

de Catuji, localizado na Região Nordeste.  

O IDH reflete, além de renda e saúde, os dados educacionais do município. A 

pesquisa do IBGE (2012) aponta para uma elevada evasão escolar em Igaratinga. 

Esse fato pode ser verificado pelo número de alunos matriculados no Ensino 

Fundamental, em relação aos que ingressam no Ensino Médio e também pelos 

concluintes dessa etapa final da Educação Básica. Os estudantes do Ensino 

Fundamental somavam 1.412 matrículas nas escolas municipais e estaduais, no 

ano de 2012. Já o número de matriculados no Ensino Médio foi de 236 matrículas, 

sendo que apenas 60 alunos concluíram o Ensino Médio. Além de observarmos 

uma considerável evasão escolar, o dado se torna mais preocupante quando 

verificamos a questão de gênero no município. Dos 60 alunos concluintes do 

terceiro ano do Ensino Médio, 12 são do sexo masculino (20%) enquanto 48 são do 

sexo feminino (80%). Através de levantamento junto à comunidade podemos inferir 

que esse fato pode estar relacionado ao número muito grande de estudantes do 

sexo masculino que abandona as salas de aula para trabalhar  nas olarias. 

Diante dessa situação, pesquisamos os dados referentes a gênero, por faixa 

etária, do município de Igaratinga, como mostra o Quadro 03 a seguir. 
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QUADRO 03 

FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO DE IGARATINGA E DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO 

 

IDADE (anos) MASCULINO - % FEMININO - % 

0 a 4 3,6 3,5 

5 a 9 4,0 3,8 

10 a 14 4,6 4,2 

15 a 19 5,0 4,4 

20 a 24 5,2 4,5 

25 a 29 4,5 4,3 

30 a 34 4,2 4,2 

35 a 39 4,1 3,6 

40 a 44 3,3 3,4 

45 a 49 3,3 3,3 

50 a 54 2,6 2,3 

55 a 59 2,1 2,1 

60 a 64 1,8 1,7 

65 a 69 1,1 1,2 

70 a 74 1,0 0,8 

75 a 79 0,6 0,5 

80 a 84 0,4 0,4 

     Fonte: IBGE, 2012. 

 

O que nos chama a atenção, conforme destacado no Quadro 3, é o número 

de adolescentes do sexo masculino ser maior do que o número de adolescentes do 

sexo feminino, contrastando com a realidade encontrada nas escolas do município, 

em que o número de alunas matriculadas é bem maior que o dos rapazes.  

Notamos também que o número de alunos esperado para o Ensino Médio, na 

idade correta – 15 a 19 anos - seria em torno de 917 alunos, sendo 463 do sexo 

masculino. Ao verificarmos o número desses discentes nas secretarias das escolas 

ofertantes do Ensino Médio percebemos que é de apenas 300 alunos 

(aproximadamente 30% em relação ao esperado). A perspectiva do número de 

concluintes do Ensino Médio nas duas escolas do município, em 2014, era de 

apenas 12 alunos do sexo masculino. 

No município há duas escolas que oferecem o Ensino Médio à comunidade: 

uma na sede do município e outra em um distrito do município. Pesquisamos a 
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Escola do Distrito de  Antunes, a 30 km da sede do Município de Igaratinga. Antunes 

possui aproximadamente 2000 habitantes (dados não oficiais, fornecidos pelo 

Professor de Geografia que atuou nas pesquisas do IBGE em 2012). A Escola tem 

350 matriculados, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O 

número de alunos concluintes do terceiro ano do Ensino Médio esperado, no ano de 

2014, era de 10 estudantes, sendo 08 alunas e 02 alunos. Trata-se de um abandono 

escolar gritante aos olhos de qualquer educador e que praticamente exclui os 

alunos, especialmente os do gênero masculino, ao direito constitucional de acesso à 

Educação Básica, como estabelece a Constituição da República. Apontamos então 

uma hipótese para o baixo IDH e para essa alta taxa de evasão escolar, já que o 

fator educação é levado em consideração no cálculo. 

Temos até aqui, então, a formação do contexto social da comunidade e que 

levamos em consideração para que a “contextualização” fosse construída, conforme 

aponta o referencial teórico. Verificamos também, em nosso trabalho de campo, que 

a comunidade conta com acesso básico aos serviços sociais (saúde, educação e 

segurança) e com renda satisfatória, em relação aos municípios limítrofes. Isso 

reforça a hipótese de que a escolaridade baixa acentua o baixo IDH. A renda alta 

está associada aos salários atrativos de Igaratinga em relação aos municípios 

limítrofes, o que pode estar contribuindo com o abandono precoce da escola.  

Nas mais de duzentas olarias o trabalho começa cedo para muitos 

adolescentes, em torno de 13 anos, o que os faz, ao trabalhar por metas, abandonar 

os estudos. 

O Quadro 4 sintetiza os cargos e os salários médios pagos mensalmente no 

ramo da olaria na região de Igaratinga. A média foi calculada a partir do salário 

mínimo (SM) vigente no ano de 2014, no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e 

quatro reais). 
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QUADRO 04 

VALOR MÉDIO DOS SALÁRIOS NAS OLARIAS 

Cargo Salário médio em SM 

Encarregado 3,0 

Tarefeiro 3,0 

Motorista 3,0 

Soldador 3,0 

Queimador 2,5 

Marombeiro 2,5 

Carregador de Caminhão 2,0 

Empilhador de tijolos 1,5 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Esses valores são os registrados em carteira de trabalho, porém é comum, 

após o horário normal de trabalho (8 horas diárias), o funcionário praticar horas 

extras. Os valores acrescidos por semana aos salários podem chegar a 01 SM, 

além de R$ 100,00 de gratificação se não houver faltas durante a semana. 

Constatamos ainda que, por apresentar possibilidade de aumento de renda, o 

Distrito de Antunes, assim como a cidade de Igaratinga, é receptor de imigrantes, 

vindos do norte do estado de Minas Gerais e de outros estados brasileiros, 

destacando os estados da  Paraíba e de Pernambuco. Muito dos jovens desses 

estados também não estão matriculados na rede oficial de ensino conforme 

verificamos junto à secretaria da Escola. 

Mesmo com esse desafio para os educadores locais, encontramos na escola 

de Antunes a maioria dos alunos com a idade correta em suas séries de estudo. 

Discutiremos sobre esse fato na seção a seguir. 

 

3.2. Características Sócio-educacionais da Escola de Antunes 

 

A escola situa-se no município de Igaratinga – conhecido como “A Capital dos 

Tijolos”, localizado na região centro-oeste do Estado de Minas Gerais. O município é 

o maior produtor de tijolos do Estado, fato que muito contribuiu para a sua definição 

como o local de pesquisa. 

O Distrito de Antunes possui duas Escolas Públicas, uma Municipal e uma 

Estadual. Na Escola Municipal há alunos matriculados no Ensino Fundamental, 

compondo o primeiro ciclo, enquanto na Escola Estadual estão matriculados os 
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alunos 2ºciclo do Ensino Fundamental, além do Ensino Médio. Esta pesquisa se 

desenvolveu com os professores do 2ºano do Ensino Médio noturno da Escola 

Estadual de Antunes.  

A Escola foi fundada em 1913. Desde sua fundação até 2014 a escola 

passou por oito reformas. Apesar disso, a escola não conta com quadra de 

esportes, auditório, laboratórios para Ciências da Natureza e nem refeitório. 

Atualmente com cerca de 350 alunos, a escola possui uma pequena biblioteca e um 

laboratório de informática de acesso exclusivo para os alunos e professores. A 

secretaria da Escola e as salas de direção e supervisão são bem estruturadas, 

porém a sala dos professores é pequena. As salas de aula comportam cerca de 

quarenta carteiras com densidade aluno/espaço elevada. Os quadros são para 

escrita com giz. Há dois data-shows na Escola, que devem ser reservados com 

antecedência para uso. 

No turno da noite estudam os alunos do segundo ano do Ensino Médio (40 

estudantes, sendo 30 moças e 10 rapazes) e também os do terceiro ano (10 alunos, 

sendo 08 do sexo feminino e 02 do sexo masculino). Por determinação da 

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, 2015 será o último ano de 

Ensino Médio noturno devido à baixa demanda. Dessa forma, a partir de 2016, a 

escola funcionará apenas no turno diurno.  

O Quadro 5, a seguir, mostra o perfil dos alunos do 2º ano do Ensino Médio e 

o  percentual de famílias desses alunos que trabalham no ramo oleiro. 

QUADRO 05 

 PERFIL DOS ALUNOS DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

                  Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Dos quarenta alunos do 2º ano, nove trabalham em olarias. Isto corresponde 

a 22,5% dos estudantes, sendo 05 com 15 anos, 02 alunos com 16 anos, 01 com 17 

anos e 01 com 18 anos. Os nove alunos-trabalhadores exercem atividade durante 8 

 
Idade (anos) 

 
Percentual da sala (%) 

 
Familiares  oleiros (%) 

15 50,0 85,0 

16 32,5 84,6 

17 10,0 50,0 

18 5,0 100,0 

21 2,5 0,0 
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horas por dia. As tarefas são variadas, desde serviço administrativo, carregar 

caminhões, encher fornos e operar a maromba7. Muitos desses alunos têm as mãos 

marcadas pelo trabalho pesado nas olarias e por trabalharem em atividade de muito 

esforço físico chegam à Escola cansados. 

Com relação aos professores desta turma, todos possuem relação com 

cursos de licenciatura, sendo que,  dos onze professores, apenas um está 

graduando, estágio final de formação; oito são graduados e dois possuem pós-

graduação, em nível de especialização. Destes, somente dois residem no distrito de 

Antunes e suas famílias têm relação com a produção de tijolos.  Apesar de terem 

parentesco com oleiros, esses professores não souberam descrever o 

funcionamento de uma olaria e desconhecem as nomenclaturas desse setor de 

produção. Não há, na escola, nenhum professor efetivo no quadro de pessoal da 

SEE-MG; dois professores são efetivados8 e os demais são designados anualmente, 

fazendo com que haja uma rotatividade muito grande entre os docentes da  escola.  

Os professores dispõem, para as suas atividades, de livros didáticos de todas 

as disciplinas, conforme política de distribuição do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). Não há supervisão ou orientação que trabalhe no mesmo turno 

que os professores. Eles se reúnem mensalmente com a supervisão do turno diurno 

para tratar de assuntos de cunho burocrático (diários, notas, recuperação). Os 

dados a seguir mostram o perfil dos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Maromba é um equipamento usado na olaria que mistura barro, água e pó de balão. Essa mistura é  

homogeneizada na maromba, prensada até formar o tijolo “molhado”. 
8Os cargos efetivados correspondem a cerca de cem mil profissionais no estado de Minas Gerais 
contratados sem concurso público e cujas contratações foram anuladas por decisão do Supremo 
tribunal Federal que julgou inconstitucional essas efetivações. O julgamento e a aprovação da 
inconstitucionalidade da medida que os efetivara sem concurso público ocorreu em 26 de março de 
2014. 
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QUADRO 06 

PERFIL DOS PROFESSORES DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 
Disciplinas 

Graduação 
(Ensino 

Superior) 

Tempo em 
sala de 

aula (ano) 

Tempo em 
Antunes 

(ano) 

Residência 
em 

Antunes 

Condição de 
trabalho no 

Estado 
 

 

Biologia 

Biologia com 
especialização 

em Biologia 

7 7 Sim designado 

Educação 
Física 

 
Ed. Física 

3 1 não designado 

 
Filosofia 

 

 
Letras 

2 1 não designado 

 
Física 

 

 
Química 

3 2 não designado 

 
Geografia 

 

 
Geografia 

8 1 não designado 

 
História 

 

História (com 
especialização 
em geografia) 

24 20 não Efetivado 
(anulado) 

 
Inglês 

 

 
Letras 

8 8 sim Efetivado 
(anulado) 

 
 

Matemática 
 

 
Matemática 

4 2 não designado 

 
Português 

Pedagogia e 
graduando em 

letras 

3 1 não designado 

 
Química 

 

 
Química 

4 2 não designado 

 
Sociologia 

 

 
Pedagogia 

4 4 não designado 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 
 

Percebemos que a maioria dos professores tem pouco tempo de atuação no 

Ensino Médio e que alguns atuam em disciplinas para as quais não cursaram 

graduação. Nenhum dos professores da Escola tem garantias de que continuará na 

Escola devido à designação anual de professores realizada pela SEE-MG. 

 Conhecendo a realidade da comunidade e da Escola procuramos uma 

pesquisa que contemplasse ao mesmo tempo a contextualização interdisciplinar 

bem como os dados deste capítulo. Como no primeiro contato com os professores 

observamos que a prática interdisciplinar não era de conhecimento do grupo, então 
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optamos por uma pesquisa que pudesse criar um ambiente favorável às situações 

de interdisciplinaridade levando em consideração a realidade do Distrito de Antunes. 

Esta investigação pautou-se então por uma pesquisa participante, baseado nos 

estudos de Pedro Demo (2008). No próximo capítulo dedicamos um estudo a esse 

tipo de pesquisa e o planejamento do percurso metodológico. 
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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 vêem a liberdade do primeiro ao último tijolo 

colocado na parede da primeira casa própria, por exemplo.   

Isso talvez não seja compreendido pelos observadores. 
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 CAPÍTULO IV 
  
 

O PERCURSO METODOLÓGICO –  UM CAMINHO DE PARCERIA 
 

 

 As atividades metodológicas, que fundamentam esta pesquisa, foram 

elaboradas a partir de visitas constantes ao referencial teórico, à análise das 

legislações oficiais e à realidade do Distrito. A metodologia foi planejada de acordo 

com fases sugeridas por Pedro Demo (2008, p.97) para uma pesquisa participante. 

“Exploração Geral da Comunidade”, em uma primeira fase, seguida de uma 

segunda, chamada “Identificação das Necessidades Básicas” e a terceira fase 

denominada “Elaboração da Estratégia Educativa”. A quarta e última fase é 

dedicada à analise de dados, numa perspectiva de “análise de conteúdo” pautado 

nos estudos de Bardin (2009) e Franco (2012). 

 

4.1.  Primeira Fase – “Ex  or ção Ger      Co u     e” 

 

4.1.1 Identificação do Universo de Pesquisa 

 

Neste trabalho optou-se por uma investigação que envolvesse uma escola 

inserida em ambiente com alunos e/ou familiares trabalhadores em olarias. Para 

isso visitamos duas escolas pertencentes à região dos tijolos e que oferecem Ensino 

Médio noturno.  

Depois de identificadas as escolas, e recebendo o aceite por parte da Direção 

de uma delas, iniciamos a pesquisa.  É neste momento que partimos para a 

“exploração da comunidade” descrevendo e construindo, como indicado no Capítulo 

3, os contextos da comunidade e da Escola. 

 

4.1.2 Identificação do Ambiente Escolar 

 

Por determinação da direção da Escola, os participantes desta pesquisa são 

os professores e alunos do 2º ano do Ensino Médio noturno, do Distrito de Antunes, 

no município de Igaratinga. A escolha fundamentou-se no fato de ser a turma com 
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maior número de alunos, já que a outra turma (3º ano) conta com apenas dez 

estudantes.  

Para a composição do ambiente de pesquisa elegemos os seguintes eixos 

estruturadores: 

 

 Conhecer o Projeto Político Pedagógico da Escola (conforme apresentado 

no Capítulo 2).  

 Pesquisar a realidade da Comunidade nos contextos sócio-econômico e 

sócio-educacional (Capítulo 3); 

 Identificar o corpo discente e o corpo docente (Capítulo 3); 

 Apresentar a pesquisa participante para os sujeitos, em diferentes 

abordagens (para o corpo docente e para o corpo discente). 

 

A ordem de contatos estabelecida nesta fase foi inicialmente com a direção e 

a supervisão da escola; em um segundo momento um encontro com os alunos e, 

posteriormente, um encontro com os professores. Aplicamos questionário após a 

exposição do projeto de pesquisa aos estudantes e verificamos o aceite. Esse 

encontro foi relatado em diário de campo, do qual constam também os resultados do 

questionário e que serão apresentados no capítulo sobre a “Construção de práticas 

interdisciplinares na Escola”. 

O Terceiro Encontro ocorreu em uma reunião dos professores com a direção 

escolar e o pesquisador. Após as apresentações formais, relatamos aos docentes o 

contato feito com os estudantes, trouxemos a proposição da pesquisa e divulgamos 

para os professores os dados do primeiro questionário aplicado aos estudantes. Na 

ocasião apresentamos também o blog e seu potencial como meio de comunicação 

entre os envolvidos. Após debates, verificamos a aceitação unânime por parte dos 

professores. Todos os professores aceitaram participar da pesquisa e forneceram 

informações e sugestões que foram registradas pelo pesquisador.  

 

4.2.  Segunda Fase – “I e   f c ção   s Necess    es Bás c s” 

 

Esta etapa consistiu na “identificação das necessidades básicas para a 

construção da pesquisa participante”, segundo Demo (2008, p.  7). Esta ação 
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implicou encorajar os participantes a se envolverem numa práxis (ação com 

reflexão), delineando as primeiras atitudes e diálogos dos sujeitos diante de um 

desafio que passou a ser de todos. 

Nesse sentido, foi importante levantar a seguinte questão: “Quais são os 

planos, as estratégias, as necessidades primordiais para a pesquisa? É a 

problemática de pesquisa”, como afirma Demo (2008, p. 97). 

Nas palavras de Fazenda (2013), percebemos a importância de questionar 

junto aos sujeitos o que já sabem ou fazem em suas salas de aula. 

 

Um processo de intervenção, seja na escola de ensino fundamental, médio 
ou superior, que não saiba partir do que já existe, que procure romper com 
o passado de práticas já consolidadas, que desorganize o que está 
organizado, que desconsidere os conteúdos tradicionalmente trabalhados, 
tende rapidamente à falência, pois rompe com o movimento natural da 
história. (FAZENDA, 2013, p. 78) 
 

 Tendo em consideração esse trecho, tivemos o cuidado de apresentar aos 

sujeitos de pesquisa a proposta e também ouvir suas opiniões, para que a presença 

do pesquisador não fosse de grande impacto. 

Para esta fase os eixos estruturadores foram: 

 Visitar, em grupo, uma olaria. Esta etapa foi sugerida por um professor; 

 Elaborar um quadro comparativo entre o modelo de ensino tradicional e o 

modelo interdisciplinar; 

 Construir uma proposta de ação para cada disciplina, dentro de uma 

lógica interdisciplinar; 

 Apresentar a proposta de ação para os estudantes; 

 Usar o blog como mecanismo de comunicação entre os sujeitos da 

pesquisa e as disciplinas curriculares. 

 

Esta etapa foi registrada em diário de campo e também por meio de 

fotografias. Todo o processo ocorreu dentro dos horários estabelecidos para os 

professores: nas suas aulas e nas reuniões do chamado módulo 2. Para os alunos 

os fatos se passaram nos horários de aulas, cumprindo a carga horária estabelecida 

em lei. 
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4.3.  Terce r  F se: “E  bor ção    Es r       E uc   v ” 

 
 

 Nesta fase articulamos todo o conjunto da pesquisa: pesquisador, docentes, 

discentes e demais membros da comunidade escolar, pois foi neste momento que 

os professores visitaram uma olaria, elaboraram suas propostas de trabalho, o que 

de certa forma envolveu toda a escola.  Foi o momento de maior duração da 

pesquisa. O pesquisador esteve presente em sala de aula, junto aos alunos, durante 

todos os horários.  

         Os eixos estruturadores desta etapa foram: 

 Acompanhar as atividades elaboradas na segunda fase, em sala de aula 

ou em outros espaços, quando necessário; 

 Favorecer o ambiente para a discussão das ideias interdisciplinares; 

 Avaliar, junto aos professores, as atividades desenvolvidas e relatá-las em 

diário de campo; 

 Acompanhar a participação dos pesquisados, com ênfase nos 

professores; 

 Sintetizar o processo de construção da interdisciplinaridade 

contextualizada com a realidade local, apontando os pontos positivos e as 

dificuldades encontradas. 

 

4.4 – Quarta Fase: “A A á  se  os Dados” 

 

 A síntese do processo de construção da interdisciplinaridade, contextualizada 

com a realidade local, consistiu na análise dos dados coletados em diário de campo, 

fotografias e blog. Este estudo se deu por meio da Análise de Conteúdo (AC), 

levando em consideração os estudos de Bardin (2009) e de Franco (2012). 

 Para Bardin (200 , p.15) a AC é “um conjunto de instrumentos de cunho 

metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

extremamente diversificados”. Como tivemos um diálogo intenso envolvendo onze 

professores, procuramos relacionar as falas e as mensagens para a consistência de 

nossos dados de pesquisa. O ponto de partida da AC é “a mensagem, seja ela 

verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente 

provocada, e expressa um significado e um sentido” (Franco, 2012, p. 21). 
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Dentro dessas perspectivas organizamos um diário de campo, a fim de 

registrar as mensagens dos participantes da pesquisa nas diversas situações em 

que a interdisciplinaridade e a contextualização estiverem em pauta. Além disso, os 

dados foram coletados a partir de questionários semi-estruturados, registro 

fotográfico e participação de professores e alunos. 

 Para esta análise seguimos as orientações de Bardin (2009): pré-análise dos 

dados, exploração do material e tratamento dos resultados mediante a inferência e 

interpretação. Na pré-análise e na exploração do material identificamos as 

categorias relacionadas aos professores. Trabalhamos a identificação das 

categorias baseados no conceito de Franco (2012, p. 63):  “Definida a unidade de 

análise faz-se a categorização, que é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação, seguida de um reagrupamento 

baseado em analogias, a partir de critérios definidos. “ 

Para isso, na análise dos dados, utilizamos o Quadro 1 sobre “As dificuldades 

para Implantação de Propostas Interdisciplinares”, no tópico “professores”, 

retomando as categorias, listadas pelas pesquisadoras Mozena e Ostermann 

(2014), que nesta pesquisa denominaremos de categorias a priori. Segundo Franco 

(2012, p. 21), estas categorias “são predeterminadas, em função da busca de uma 

resposta específica do investigador”.  Nesta pesquisa nossa hipótese consiste em 

verificar a possiblidade da construção de uma proposta interdisciplinar com os 

professores levando em consideração a realidade da comunidade em que a escola 

está inserida. 

Após o desenvolvimento desta pesquisa, elegemos categorias a posteriori 

que mostram  “Fatores que contribuem para a Implantação de uma Proposta 

Interdisciplinar nas Escolas”. Categorias a posteriori, como destaca Franco (2012, p. 

65), são “mensagens que emergem da “fala”, do discurso, do conteúdo das 

respostas e implicam constante ida e volta do material de análise à teoria”. 

  Portanto, temos até aqui todo o caminho feito nesta pesquisa. Desde a 

aproximação dos envolvidos na pesquisa, até a análise do desenvolvimento e dos 

dados que foram surgindo durante o trabalho de campo. No próximo capítulo 

descreveremos as parcerias e os diálogos estabelecidos. 
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A escola tem a capacidade de instruir a aprendizagem em geral, e todas as pessoas 

tem a oportunidade de frequentar uma escola. Frequentando uma escola você tem a 

oportunidade de construir o futuro e nessa construção envolve vários outros fatores 

que consideram a educação. 

 

O tijolo é uma matéria prima que, com a ajuda da educação, cada dia mais evolui. 

Com o estudo uma pessoa pode construir uma simples  e até mesmo um edifício. 

Para chegar ao edifício uma pessoa precisa de bom estudo para se forma 
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CAPÍTULO V 

 

OS ENCONTROS E A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES 

 

 

 Neste capítulo será descrito como a pesquisa foi apresentada à escola, 

envolvendo os segmentos direção, alunos e professores, nesta ordem.  Relatamos 

em seguida como a proposta efetivamente se inicia em sala de aula, o seu 

desenvolvimento e a finalização com a avaliação dos trabalhos. O Quadro 7 abaixo 

apresenta resumidamente as etapas das atividades fora e dentro da  escola, 

incluindo o tempo dedicado a cada uma.  

 

QUADRO 07 

OS PASSOS PARA A EFETIVAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA 

Etapa Evento Tempo 

01 O Encontro com a Direção 01 hora 

02 O Encontro com os Alunos 50 minutos 

03 O Encontro com os Professores 02 horas 

04 A Visita à Olaria 04 horas 

05 A Interdisciplinaridade em sala de aula 30 dias 

06 Exposição de Atividades I 03 horas 

07 Exposição de Atividades II 03 horas 

        Fonte: Dados de pesquisa/2014 

 

 

5.1. O Encontro com a Direção 
 
 

O primeiro encontro do pesquisador foi com a Direção da Escola, logo após a 

autorização da pesquisa pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais 

(ver Anexo 06). Na oportunidade apresentamos o Projeto de Pesquisa aprovado 

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) e 

também os termos de solicitação de pesquisa e de consentimento, que igualmente 

constam nos Anexos. 

A Direção e a Supervisão Escolar acolheram a pesquisa com muita simpatia 

e se colocaram a disposição para que as atividades se desenvolvessem no 
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ambiente escolar. Partilharam com o pesquisador da necessidade de novas práticas 

de ensino, conforme solicitado pelos documentos oficiais, no que se refere à 

interdisciplinaridade e à contextualização. Mostraram que esses termos constam do 

Projeto Político Pedagógico da Escola e que já haviam sido realizadas atividades 

interdisciplinares na instituição em anos anteriores.  

Foi um momento de muito aprendizado para o pesquisador, uma vez que 

pode conhecer a instituição em termos de estrutura física, de pessoal e projetos. 

Essas descrições constam no diário de bordo e foram úteis para que as propostas 

de atividades interdisciplinares ganhassem tonalidade e funcionalidade durante o 

período de pesquisa. 

 

5.2.  O Encontro com os Alunos 

 

O encontro do pesquisador com os alunos aconteceu antes do encontro com 

os professores. Procuramos dessa forma, tendo como base nosso referencial 

teórico em Freire e Fazenda, que os alunos tivessem papel ativo no processo, 

estando conscientes de que uma proposta de pesquisa estava em andamento na 

Escola e sondando se eles gostariam de participar dessa investigação, mesmo após 

a aceitação por parte da Direção da Escola. Após a apresentação do pesquisador, 

fizemos uma exposição sobre as intenções da pesquisa a partir do tema gerador 

TIJOLO.   

Esse encontro também foi registrado em diário de bordo e um questionário 

estruturado (anexo 01) foi aplicado aos alunos. O questionário teve como principal 

objetivo verificar a aceitação da pesquisa e do tema proposto. Todos os alunos 

reconhecem que a principal atividade do Distrito de Antunes é a olaria e, quanto ao 

interesse, 85% dos estudantes mostraram-se motivados a estudar o tema TIJOLO 

na Escola, de forma a envolver o maior número de disciplinas. Os 15% que 

disseram não ter interesse, por já conhecer todo o processo produtivo e, dessa 

forma, não viam lógica em estudar o tema na Escola. Consideramos então que a 

pesquisa e o tema gerador tinham uma boa aceitação por parte do corpo discente. 

Nesse mesmo questionário verificamos também se os alunos possuíam 

conhecimentos sobre o assunto. Um percentual de 45% afirmou não conhecer nada 

sobre olaria, enquanto 55% disseram já ter realizado alguma tarefa relacionada ao 

tema na Escola, como montagem de maquetes e entrevistas. Também verificamos 
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que 97,5% dos estudantes não sabiam, ou não se recordavam, das origens da 

comunidade. Na verdade o nome do Distrito está relacionado à primeira família que 

se instalou na região e que começou a atividade oleira. 

De posse destes dados, o pesquisador organizou um blog, com a finalidade 

de apresentar os dados aos professores e fazer dessa ferramenta um meio de 

comunicação e de elaboração das atividades. Já mostramos anteriormente que uma 

das dificuldades para a implantação da interdisciplinaridade, apontada por Mozena e 

Ostermann (2014, p. 199) e relatada no Quadro 1 do Capítulo I,  é a falta de 

entrosamento/apoio entre direção, coordenação e professores. Somando-se a essa 

dificuldade, temos o fato de que nove dos onze professores não moram no Distrito 

de Antunes; sendo assim, o blog nos pareceu ser um instrumento de grande valia 

para a comunicação e elaboração das atividades. O blog pode ser acessado em 

www.tijolonaescola.blogspot.com.br, onde constam os registros das práticas 

interdisciplinares desenvolvidas. 

 

5.3. O Encontro com os Professores 

 
Este encontro aconteceu três semanas após o início do ano letivo de 2014. 

Foi também a primeira reunião entre a Direção da Escola, a Supervisão e os 

Professores. Depois da abertura da reunião pela Direção, da apresentação do 

calendário escolar, das normas e dos avisos referentes aos contratos dos 

professores, o pesquisador pôde se reunir com o corpo docente responsável pelo 

Segundo Ano do Ensino Médio Noturno. 

Apresentamos aos professores a proposta de pesquisa tendo TIJOLO como 

tema gerador e também o resultado do questionário dos estudantes sobre a 

aceitação da pesquisa já através do blog. A reunião aconteceu na sala de 

informática da Escola, o que possibilitou aos professores acessarem o blog de forma 

individual e verem os primeiros levantamentos feitos pelo pesquisador junto aos 

alunos.  Então, foi perguntado aos professores quem teria interesse em participar da 

pesquisa e a aceitação foi unânime. Observamos em suas falas, três pontos 

facilitadores dessa aceitação: a resposta dos estudantes, de forma antecipada, ao 

projeto, o tipo de pesquisa e o diálogo estabelecido, sustentado em pilares de 

igualdade de voz, novamente embasado em Freire e Fazenda. 

http://www.tijolonaescola.blogspot.com.br/
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Na ocasião os professores responderam a um questionário (ver Anexo 02), 

com o qual procuramos identificar os conceitos sobre interdisciplinaridade que os 

professores têm formados, a partir de suas vivências ou de seu percurso de 

formação. Também procuramos identificar os conceitos dos professores de 

interdisciplinaridade com um tema gerador.  

Percebemos que os referenciais dos professores  são variados, expressos 

através de palavras-chave como união, integração, construção, movimento, objetivo. 

Em nosso referencial teórico, Fazenda (2001, p. 11), ressalta palavras como 

humildade, coerência, espera, respeito e desapego, e seus significados, como 

norteadoras dos processos de construção da interdisciplinaridade. Buscamos então 

inferir e relacionar as palavras dos professores com as de Fazenda, na seguinte 

paridade: união/humildade, integração/coerência, movimento/desapego, 

objetivo/espera e construção/respeito. Por se tratar de uma pesquisa participante o 

pesquisador apresentou em seguida aos professores as palavras que Fazenda 

destaca em seus estudos, o que incitou uma discussão em torno do que seria 

construir uma atividade interdisciplinar. 

Os professores relataram que em suas formações (Educação Básica e 

Ensino Superior) não haviam  tido, nem vivenciado práticas interdisciplinares. 

Mostraram-se entusiasmados com o tema gerador TIJOLO, que valoriza o trabalho 

da região e torna mais evidente a aproximação escola-comunidade.  

Um professor sugeriu então que um dos primeiros passos deveria ser a visita 

a uma olaria para que se pudesse conhecer a linha de produção e definir as  

estratégias para o projeto interdisciplinar. Partimos então para o que  Demo (2008, 

p. 97) aponta como “Identificação das Necessidades Básicas”,  

 

5.4.  A Visita à Olaria 

 

Esta atividade, que partiu da sugestão de um dos professores, foi realizada 

com a participação dos docentes de sete das onze disciplinas do 2º ano do Ensino 

Médio, assim como da diretora da Escola. Os outros quatro professores, por 

estarem naquele dia lecionando em outras escolas, fizeram visitas individuais. Essa 
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visita teve duração aproximada de 4 horas, correspondendo à carga horária do 

chamado Módulo 2, anteriormente descrito. 

O proprietário da olaria visitada já havia atuado em sala de aula como 

professor e direcionou a visita desde os primeiros momentos. O Questionário 03 (ver 

Anexo 03), elaborado pelo pesquisador, norteou perguntas relevantes para a 

elaboração das estratégias de um trabalho interdisciplinar. Após a visita o 

pesquisador disponibilizou as informações no blog (que foi de acesso público desde 

os primeiros momentos da pesquisa). Segue cópia da página do blog: 

 

Orientador da Visita: O empresário da olaria. 

 

Participantes da Escola: Diretora, Pesquisador, Professores de: Educação física, 

Filosofia, Física, Geografia, História, Português e Química. 

 

A olaria tem 16 anos de fundação e conta com 52 trabalhadores. A olaria funciona 

em três turnos de trabalho, ou seja, 24 horas. A mão de obra está praticamente 

dividida em dois segmentos:  

 Funcionários da região: se dedicam às atividades que exigem 

especialização, como operar máquinas, postos de chefia e burocracia. 

 Funcionários de outras regiões: 50% são nordestinos (PB e PE) e do norte 

de Minas e se dedicam às atividades que envolvem trabalho manual e 

sem especialização. 

 

As etapas de produção: 

 

         Inicia-se no depósito de argila que é proveniente do Rio São João, localizado 

no município.  Essa argila é então corrigida com areia e com pó de balão9. Em 

seguida é feita uma nova correção com água (através de dois poços artesianos 

localizados na olaria). A massa passa agora por uma nova etapa: o laminador. 

Nesse aparelho a massa é prensada e cortada formando os tijolos que já saem  

furados porém úmidos. A esse conjunto de maquinário dá-se o nome de maromba. 

O tijolo contém, cerca de 23% de água e depois de seco apresentará 8%. São 

                                                           
9
 Pó de balão é  uma mistura de carvão e de resíduos de alto forno de siderúrgica. Sua função é 
contribuir para que a “massa”do tijolo esquente mais rápido. (Informações fornecidas pelo oleiro) 



73 

 

 

 

colocados no forno a uma temperatura de 950°C(aferida por um pirômetro) por 

cerca de 32 horas. A fábrica opera com fornos convencionais e com um forno 

chamado de vagão10. São obtidos tijolos com umidade correta (tijolos de primeira 

classe) e também tijolos com a umidade incorreta e quebradiços (de segunda 

classe). Por fim são colocados no setor de carga onde funcionários fazem o 

carregamento dos caminhões , para serem vendidos, principalmente, para Belo 

Horizonte. 

 

Os professores conheceram a linha produtiva, familiarizaram-se com alguns 

termos técnicos e observaram as condições de trabalho dos funcionários. Também 

se encontraram com alunos e ex-alunos. Discutiram, entre si, como as disciplinas 

poderiam caminhar juntas quanto aos conteúdos programáticos e como os alunos 

participariam das atividades interdisciplinares. Muitos fotografaram a visita por 

iniciativa própria. 

 

5.5. A Interdisciplinaridade em Sala de Aula 

 

           Nesta seção dedicamos à apresentação do planejamento e da efetividade 

das propostas em sala de aula. Este planejamento se deu na semana seguinte da 

visita  à olaria. O pesquisador se reuniu com cada professor na Escola durante os 

intervalos e estas conversas foram outro elemento de ligação, além do blog. 

Discutiu-se como cada disciplina trabalharia o Tema Gerador e como seria a 

comunicação entre os sujeitos de pesquisa. Nessa mesma semana o pesquisador 

construiu, em diálogo constante com os professores, um quadro em que compara o 

ensino predominante nas escolas e o que os professores pensavam sobre uma 

abordagem interdisciplinar. Este quadro foi confeccionado e ficou exposto na sala 

dos professores durante todo o período da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 O forno convencional é abastecido com tijolos manualmente enquanto no forno de vagão o 

processo é automatizado. 
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QUADRO 08 

COMPARATIVO – ENSINO TRADICIONAL E INTERDISCIPLINAR 

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 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

           Este quadro muito contribuiu para que as atividades ganhassem um tom de 

abertura, de respeito e de compartilhamento. Observou-se que os professores 

comentavam e articulavam comparações, referentes ao quadro, nos diálogos com 

seus pares na sala dos professores. Consideramos que esta ideia foi muito 

importante para um maior engajamento e praticidade de uma proposta 

interdisciplinar, pois era permanentemente visitado. 

          Ainda nessa semana de planejamento, aos poucos delineamos a contribuição 

de cada disciplina. Os professores sugeriram que também se fizesse um quadro 

semelhante ao do comparativo entre ensino tradicional e interdisciplinar e que 

ficasse afixado na sala dos professores e também na sala do Segundo Ano do 

Ensino Médio. Um cuidado para a definição dos conteúdos deste quadro foi com a 

programação do CBC’s  2006 e 2013. 

           O Quadro 09 mostra as contribuições de cada disciplina para o início das 

atividades. 
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QUADRO 09 

 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. 

 

As abordagens de cada disciplina foram construídas para que as suas 

especificidades não fossem anuladas durante o projeto interdisciplinar. E, uma vez 

tendo um direcionamento, os professores iniciaram os planejamentos de suas aulas 

observando a necessidade de interação e de comunicação em que o pesquisador 

atuou sempre como elemento de ligação. 

Demo (2008, p. 98) explicita que o passo final na elaboração da estratégia 

educativa é a “execução, alimentada pelas fases 01 e 02”. Na fase 01 “Exploração 

da Comunidade” foram pesquisados os dados necessários para que a 

contextualização tivesse seu suporte. Já na fase 02, “Identificação das 

Necessidades Básicas”, construímos os dados necessários para que a 

interdisciplinaridade pudesse existir no grupo de investigação. Estávamos já na 

terceira fase do percurso metodológico, quando a estratégia educativa chegou à 

sala de aula. 

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 
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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. Estes textos, 

que abrem os capítulos desta pesquisa, foram lidos para a turma e também 

postados no blog. Os alunos tiveram acesso à sala de informática, quando 

pesquisaram sobre Rubem Alves e demonstraram interesse por muitas frases de 

Rubem Alves. Frente a isso, o professor de Português os incentivava nessa 

pesquisa. 

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 entregues na aula de português. 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.  
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QUADRO 10 

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. 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Antes que esses dados fossem coletados para a transformação em gráficos, 

o professor de Matemática desenvolveu um conteúdo de geometria sobre áreas e 

volumes, conforme orientação CBC 2006/2013. Diante da  situação relatada pelos 

alunos-trabalhadores (na aula de Português) de que a produção de tijolos com 

tamanhos abaixo dos recomendados pelo INMETRO11 é uma  forma de aumentar o 

lucro, solicitou-lhes que trouxessem vários tipos de tijolos para a sala de aula. Desse 

modo, os alunos realizaram as medições e calcularam as áreas e os volumes, bem 

como projetaram paredes para determinar a quantidade e o custo dos tijolos. As 

fotos abaixo ilustram esse trabalho.  

 

FOTOS 02 e 03: CÁLCULOS COM OS TIJOLOS 

           

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

                                                           
11

As medidas oficiais podem ser encontradas no site do INMETRO: 
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/tijolo.asp 

FOTO 01: Trabalho coletivo na aula de 
Matemática 
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Essa atividade foi também trabalhada na aula de Filosofia. Uma vez que os 

alunos tinham relatado o fato das medidas dos tijolos e as haviam feito, encontrando 

valores distorcidos em relação aos recomendados pelo INMETRO, o professor de 

Filosofia apresentou as noções de ética e de moral. Partindo de situações 

concretas, o professor questionou as atitudes e os procedimentos, ilustrou com 

outros exemplos (da política, do trabalho escravo) e verificou com os alunos quais 

os posicionamentos corretos para estas situações.  

Até aqui notamos o quanto a comunicação foi essencial no processo: os 

relatos vieram dos alunos-trabalhadores e ganharam dimensão dentro das 

disciplinas. Os professores ouviam os alunos, acatavam sugestões, orientavam os 

trabalhos. Do relato ao questionamento de outras situações podemos perceber que 

a interdisciplinaridade não polariza o assunto, permitindo abertura para novas 

situações, e portanto, apresentando dinamicidade. 

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).   

 

FOTO 04: 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 
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para agachamento, levantamento, força e habilidade diante de trabalhos pesados 

como, por exemplo,  levantar tijolos. 

 

FOTOS 05 E 06: 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 

sujeitos participantes da pesquisa, 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: 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). Analisaram a condutividade 

elétrica, classificando em solução eletrolítica e não-eletrolítica, usando um 
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condutímetro 12   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. 

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 nesse processo. Nas disciplinas de Química e Física se 

                                                           
12 Condutivímetro é um instrumento utilizado para verificar a condutividade elétrica 

de materiais ou misturas. 
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discutiam sobre o calor dos processos e na 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. 

 

FOTOS 07 e 08: 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. 
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 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 
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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 geração13.  

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. 

FOTO 11: 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. As fotos 

12 e 13, a seguir, configuram essa atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Por não termos autorização para divulgar essas fotos, não as inserimos neste trabalho. 
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FOTOS 12 E 13: O TRABALHO NA ADOLESCÊNCIA E A ESCOLA 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

A atividade da foto 12 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 13. 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. 

 

  FOTO 14: LEITURA EM AMBIENTE EXTERNO À ESCOLA 

 

        Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Além dessas atividades e outras registradas no blog,  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. 
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[...], 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 socioculturais. (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. 
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FOTOS 15 e 16: RECEPÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS À COMUNIDADE 

 

                                    Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

FOTO 17: ESTUDANTE DEMONSTRA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EM MATERIAIS 

 

Foto: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

 

FOTO 18: PROFESSOR DE OUTRA ESCOLA ACOMPANHA OS TRABALHOS 
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          Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

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 fundação até as tecnologias modernas 

de hoje. 

No dia seguinte ao evento os alunos e os professores fizeram avaliações dos 

trabalhos destacando a participação e o empenho, mas também o que os conteúdos 

escolares tinham contribuído para o aprendizado, partindo da realidade. Os 

professores atribuíram notas de 80 a 100% em que os alunos também opinaram. E 

o pesquisador desenvolveu com o corpo discente e docente os questionários 

constantes nos Anexos 03 e 04 desta dissertação. Nestes questionários avalia-se o 

desenvolvimento do conceito de interdisciplinaridade e a disponibilidade para outros 

projetos interdisciplinares. No próximo capítulo, de análise dos dados, dedicamos 

uma seção a estes questionários. 
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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. 
 
 

Independente 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! 

 

 (Texto elaborado pelos alunos a partir do texto de Rubem Alves) 
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CAPITULO VI  

REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA   INTERDISCIPLINAR:  

APRENDIZAGENS E DESAFIOS 

 

Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.  

Paulo Freire. 

 

 

Neste capítulo apresentamos um estudo dos dados da pesquisa realizado por 

meio  da “Análise de Conteúdo”. Buscamos, dessa forma, refletir sobre nossas 

ações durante a pesquisa de campo. Segundo Franco (2012, p. 12) o ponto de 

partida desse tipo de análise é a “mensagem, que pode ser verbal (oral ou escrita), 

gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada”. Assim, tendo 

em vista a natureza da pesquisa observador-participante, em que a ação foi 

provocada por estímulos do pesquisador e desencadeou-se em atividades na 

Escola, julgamos que a análise de conteúdo nos orienta a obter possíveis respostas 

para a nossa investigação. Assim, torna-se importante retomar o seguinte 

questionamento:  “Como efetivar a participação do professor em um trabalho 

interdisciplinar,  levando em consideração a realidade da comunidade onde está 

inserida a Escola, mesmo que sua formação tenha sido fragmentada?”  

Por meio das anotações do diário de bordo, dos questionários e do blog 

buscamos centralizar nossos esforços nas mensagens dos professores. Nesta 

perspectiva evidenciamos, como resultado, duas classes de categorias: as do tipo “a 

priori” e  as do tipo “a  posteriori”. Categorias “a priori” são aquelas predeterminadas 

e as “a posteriori” são resultantes da vivência do trabalho de campo. Portanto  

entendemos o processo de categorização como “uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação, seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos” (BARDIN, 

2009, p. 117).  
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6.1 . Categorias “a priori” 

 

 Categorias a priori são “predeterminadas em função da busca a uma resposta 

do investigador” (FRANCO, 2012, p. 64). Esse tipo de categoria que evidenciamos 

em nossa pesquisa de campo são as dificuldades descritas por Mozema e 

Ostermann (2014) para a implantação de propostas interdisciplinares, conforme 

indicado no Quadro 01 desta dissertação. No trecho a seguir relembramos uma 

parte do Quadro 01 que mostra as dificuldades para implantação de práticas 

interdisciplinares relativas aos professores. 

 

 

- 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 

- I  er  sc      r    e  ão   co s  er     rá  c   e       e s   u  “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 do controle e assustam 

- Condições de trabalho e demandas específicas que dificultam a concepção e a efetivação de 

projetos 

 

Dessas categorias, citadas por Mozena e Ostermann (2014), verificamos três 

em maior evidência durante as atividades de pesquisa em campo: a falta de 

consenso sobre o que é interdisciplinaridade; o trabalho solitário do professor e  a 

visão do currículo linear e com pré-requisitos. 
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6.1.1. Falta de Consenso sobre o Conceito de Interdisciplinaridade 

 

No início desta pesquisa um dos primeiros passos que fizemos foi verificar os 

conhecimentos prévios dos professores sobre a interdisciplinaridade. Como já 

discutido anteriormente notamos que eles a entendem como um fator de união entre 

as disciplinas. O que nos chama a atenção é que os professores, por terem 

formações fragmentadas conforme entrevistas e comentários dos mesmos, não 

relatam maneiras de como tornar esse conceito de união associado a  

interdisciplinaridade em uma prática no ambiente escolar. Não há um consenso 

sobre como se trabalhar interdisciplinarmente pelo grupo discente pesquisado.  

Fazenda (2013a, p. 77) destaca que “executar uma tarefa interdisciplinar 

pressupõe, antes de mais nada, um ato de perceber-se interdisciplinar”. Notamos 

então que para um exercício da interdisciplinaridade é necessário que saibamos 

entender a “unidade” a partir dos fragmentos que compõem a vida, ou seja, não 

vivemos e nem convivemos sozinhos, mas aprendemos com os outros e passamos 

a interagir. Para a autora “perceber-se interdisciplinar é sobretudo acreditar que o 

outro também pode ser ou tornar-se interdisciplinar” (FAZENDA, 2013a, p. 78). 

Os dados referentes aos conceitos de interdisciplinaridade obtidos junto aos 

professores, se situam mais no campo “não-pessoal”, em detrimento do pessoal, 

revelando uma outra epistemologia para a interdisciplinaridade. Geralmente o 

conceito é simples: a interdisciplinaridade é a junção, reunião ou união das 

disciplinas. Porém os professores não apresentam um caminho para essa definição 

e articulam as seguintes propostas: é um projeto desenvolvido na escola, é a 

determinação de novas formas de ensinar ou é quando todos falam de um mesmo 

assunto. 

Essas frases, que foram percebidas durante o início da pesquisa e são 

também provenientes das respostas do questionário aplicado aos professores 

(anexo 02), mostram a necessidade de um conceito para a interdisciplinaridade, 

mesmo que seja um conceito em construção, para que a proposta interdisciplinar 

ganhe espaço e discussões dentro do grupo.  Pudemos então inferir que a 

interdisciplinaridade é vista pelos professores como elemento de união em torno de 

um projeto, junção de disciplinas.  Porém não há um consenso em como fazê-la.   

Por outro lado os dados referentes à formação desses professores mostram 

que eles não tiveram, em seu percurso formativo, desde a Educação Básica até  a 
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Graduação, ou Pós-graduação, vivências e/ou estudos interdisciplinares. Os onze 

professores afirmaram que não se lembravam de práticas dessa modalidade e que 

já haviam ouvido falar do termo em algum momento, durante o curso de licenciatura, 

mas sem aprofundarem a uma discussão sobre o termo. 

Para Fazenda (2014, p. 33), a interdisciplinaridade é “uma categoria de ação 

do fazer reflexivo, do acontecer, entre duas ou mais pessoas e objetos. É a relação 

entre sujeito-objeto e entre sujeitos, por meio da qual é possível a integração”. Os  

professores têm a ideia de união, mas uma discussão de como se dá essa união e 

quais relações devem ser estabelecidas, merece uma conceituação que os 

encaminhem para a possibilidade de um consenso. Torna-se necessário, como 

aponta Fazenda, a ação reflexiva e, mais do que a relação dos sujeitos com esse 

projeto, importa a relação entre os sujeitos.  

Um conceito mais enfático para o termo interdisciplinaridade, foi apontado  

por um dos professores, 

 

É o diálogo entre diferentes disciplinas, como começamos a trabalhar hoje. 
A interdisciplinaridade ocorre por meio de integração, diálogos e 
contrapontos entre as disciplinas.  E também podemos considerar como 
uma característica para a realização de pesquisa e para construção do 
conhecimento. (Professor A) 
 

Nesse conceito notamos explicitamente a ideia de diálogo e também de 

contrapontos entre as disciplinas, ou seja, há nesse conceito uma valorização dos 

sujeitos e ao mesmo tempo das disciplinas. Também podemos observar a 

associação entre interdisciplinaridade e pesquisa feita pelo professor. O professor 

já, de certa forma, se atenta para o fato de que na medida em que um projeto 

interdisciplinar avança, é conveniente que os contrapontos sejam resolvidos por 

pesquisa e pelo diálogo.  

Outro conceito que se assemelha ao primeiro, apresentado acima, e que  

despertou a nossa atenção foi o de que:  

 

 A interdisciplinaridade é um movimento entre as disciplinas e 
consequentemente não mede esforços para atingir objetivos, pois nesta 
categoria todos são igualmente valorizados. (Professor B) 

 
Percebemos que nesse conceito aparece a ideia da ação, do movimento 

entre as disciplinas. Nossos referenciais teóricos já apontavam que 
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interdisciplinaridade não é categoria de conhecimento e sim de ação e pode ser 

notado no texto do professor. Outro fator destacado nessa concepção é a 

valorização que parece indicar ser ela relativa aos sujeitos e às disciplinas. 

 Porém observamos outros conceitos como: “Uma disciplina que pode ser 

abrangente em todos os meios, social, cultural, econômico e assim desenvolvida por 

todos” (Professor C). Este conceito nos pareceu ser contraditório com relação às 

concepções anteriormente apresentadas porque caracteriza a interdisciplinaridade 

como uma disciplina e não como um movimento de integração entre as disciplinas e 

também por apresentar uma conotação pluralista, ou seja, que abrange vários 

meios, mas que não descreve caminhos para o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, como citado em nossos referenciais 

teóricos, não extingue e nem cria uma nova disciplina. 

 Igualmente, outro conceito destacado em nossa análise é do professor D: “É 

a junção de disciplinas diferentes visando melhorias”.  Aqui a interdisciplinaridade 

parece ser uma forma de melhorar o ensino e/ou a aprendizagem. A ideia de junção 

é descrita apenas para as disciplinas e, nessa perspectiva, não se nota intenção da 

valorizar o subjetivo e as pessoas. Notamos uma concepção com menos detalhes e 

semelhante às formas, como destacou Fazenda (2011, p. 10), de um slogan ou de 

uma metodologia para melhorar o ensino. 

No texto do professor E: a “interdisciplinaridade é uma forma de transmitir 

novos conhecimentos através da união de todos”, mesmo com a ideia de união, 

percebemos uma concepção verticalizada, fundamentada na transmissão de 

conhecimentos, como destacou Freire (2014, p. 80), a respeito da educação 

bancária: 

 

A narração de que o educador é o sujeito que conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração se 
transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. 
Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto 
melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto 
melhores educandos serão (FREIRE, 2014, p. 80).  
 
 

Portanto a ideia de união/junção, ou reunião entre as disciplinas, merece uma 

compreensão no modo como as disciplinas se desenvolvem dentro da escola e 

entre os seus sujeitos. Manter somente a atual maneira de ensinar, baseada na 

forma verticalizada de ensino e nos blocos fragmentados de conteúdos,  pode não 
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contribuir para a efetivação de práticas interdisciplinares. Fazenda (2011)  aponta 

que construir uma prática interdisciplinar não é romper com o velho, mas aproveitar 

de suas contribuições para adentrar-se ao novo. Assim,  

negar o velho, substituindo-o pelo novo é um princípio oposto a uma atitude 
interdisciplinar na Didática e na Pesquisa em Educação. A pesquisa 
interdisciplinar parte do velho, analisando-o em todas as suas potencialida 
des. Negar o velho é uma atitude autoritária que impossibilita a execução 
da Didática e da Pesquisa Interdisciplinar(FAZENDA, 2011, p. 25)  

 

Mesmo quando os professores afirmam não terem vivências 

interdisciplinares, devemos considerar as contribuições que  trazem dessas 

vivências para que possamos construir novas reflexões e posturas. Em Freire (2014) 

inferimos a necessidade da práxis que leve os sujeitos, e consequentemente a 

escola, a outros nortes. Essa práxis pedagógica, com alicerces na 

interdisciplinaridade, necessariamente passa pelos sujeitos. Não convém uma 

interdisciplinaridade que se origine de um projeto pronto e imposto, mas de uma 

integração, resultante de um projeto discutido, avaliado e que leva em consideração 

os diversos significados que os sujeitos lhes dão. Por isso torna-se importante que 

os envolvidos discutam inicialmente o que é interdisciplinaridade e que, após um  

consenso em torno do termo, construam as atividades e as posturas 

interdisciplinares.  

 

6.1.2. O Trabalho Solitário do Professor 

 

Uma parte dos trabalhos que os professores desenvolvem nas escolas, e fora 

delas, é “solitário”. Entendemos esse tipo de trabalho como sendo aquele em que o 

professor não estabelece parcerias para a efetivação de práticas no processo de 

ensino.  Desse modo temos os trabalhos burocráticos (como preenchimento de 

diários e outros documentos escolares) chegando até mesmo a elaboração das 

sequências didáticas. E destacando as sequências didáticas nesse trecho, temos 

essa maneira de elaborar e sistematizar o conhecimento de modo fragmentado, que 

vem desde a escola que tivemos na Educação Básica até os moldes das formações 

dos professores que ainda persistem isoladas e atomizadas nas Universidades. A 
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importância da parceria para que uma parte desse trabalho solitário ganhe novos 

rumos parece ser uma boa estratégia escolar. 

 

 A produção em parceria, quando revestida de rigor, de autenticidade e do 

compromisso, amplia a possibilidade de execução de um projeto 

interdisciplinar. Ela consolida, alimenta, registra e enaltece as boas 

produções na área da educação. (FAZENDA, 2013a, p.85).  

 

Para isso consideramos as mensagens dos professores, durante a pesquisa, 

que contribuíram para a diminuição das possibilidades de parceria. Uma das 

mensagens, colhida em nosso diário de bordo é a fala de um professor: “só uso o 

livro didático, para preparar minhas aulas e não tenho tempo para conversar com os 

outros [professores]”. Essa mensagem nos remete a interrogações sobre a realidade 

da comunidade, às turmas diferenciadas, às metodologias de ensino e a amplitude 

do diálogo com os outros professores, para a articulação de ideias. Não estamos 

aqui questionando o uso do livro didático, mas quando o professor tem o livro 

didático como referencial, a ponto de diminuir a dialogia com seus pares. Ao se 

sustentar apenas pelo livro didático, o professor se distancia de um dos principais 

fundamentos da prática interdisciplinar: “a interdisciplinaridade decorre mais do 

encontro entre indivíduos do que entre disciplinas” (FAZENDA, 2013a, p. 86). 

Outra mensagem fala da não existência de um supervisor/orientador no turno 

da noite: “Não há uma pessoa para ser ponte entre nós. Só vejo os professores do 

meu dia de trabalho e nem sei como os outros se chamam direito”. Além de ser 

ponte entre os colegas, o papel do interlocutor é contribuir para o crescimento do 

professor e dele para com os seus colegas. Fazenda mostra que: 

 

Nem sempre é possível à própria pessoa, sozinha, perceber as n leituras 
que sua prática revela. Nesse sentido, é fundamental o papel de um 
interlocutor que vá ajudando a pessoa a se perceber, que vá ampliando as 
possibilidades de leitura de sua prática docente e das práticas docentes de 

outros colegas (Fazenda, 2013a, p. 72). 

 

Na interdisciplinaridade, em que o diálogo é uma necessidade do grupo, a 

função de um interlocutor tem papel importante. Fazenda (2013 a) também reforça 

que quando não há uma pessoa nessa função de forma institucional (supervisor ou 

orientador), é necessário que o grupo de professores eleja uma referência para as 
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demandas e que essa pessoa seja capaz de articular-se, de forma horizontal, com 

todos. 

Em nossa pesquisa esse papel coube ao pesquisador principal que, além de 

articular os professores e demais servidores, também incentivava os professores em 

seus planejamentos, opinando e discutindo, quando necessário, principalmente 

sobre os conceitos da interdisciplinaridade.  

Posteriormente à realização da pesquisa, em visita à escola, observou-se que 

os professores haviam retornado ao exercício das práticas anteriores à pesquisa, ou 

seja, a multidisciplinaridade.  Entre outros fatores, relataram a falta de um articulador 

para um novo projeto interdisciplinar. 

Além da necessidade de um articulador das propostas interdisciplinares,   

minimizando o trabalho solitário dos professores, outro registro que cabe também 

destacar, como constituinte dessa categorização, é o “tempo muito grande gasto 

com preenchimento de diários e resolução de provas externas aplicadas à Escola, o 

que impede o trabalho entre os docentes”. Esse depoimento  foi registrado a partir 

da fala de um professor.  

Somamos a essa mensagem nossas observações de campo sobre os dois 

temas apontados: diário escolar e prova externa. O diário escolar era feito manual e 

exigia, à época da pesquisa,  grande detalhamento das atividades realizadas em 

sala de aula, como o registro da frequência, lançamento das notas, preenchimento 

das “taletas” com essas notas e  a descrição das aulas, demandando portanto muito 

tempo do professor. Além disso, o diário escolar não pode “sair” da Escola, o que 

faz com que os professores usem o tempo da própria aula ou os intervalos, para seu 

preenchimento.  

Já as provas externas, aplicadas aos estudantes, exigiam que o professor 

fizesse o gabarito das questões. A análise dessas provas mostrou um grau elevado 

de especificidade do conteúdo das disciplinas. Esse fato, além de exigir que o 

professor tenha construído, em sala de aula, os conteúdos necessários para a 

resolução das questões, ao mesmo tempo em que reforçava o isolamento das 

disciplinas,  distancia os professores em seus blocos e intensifica a fragmentação do 

conhecimento e o trabalho solitário. Sobre as avaliações externas entendemos 

como sendo as provas aplicadas pela Secretaria de Estado da Educação e também 

o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em que Mozena e Ostermann (2014) 

concluem que, 
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Em nossa opinião [...] 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 de que o Ensino Médio 
ainda é, em grande parte em nosso país, apresentado aos alunos como 
preparador para os exames nacionais (p. 196).  

 

 Aliado a esses problemas institucionais também registramos, como 

constituinte da categoria do trabalho solitário do professor, o discurso do corpo 

docente sobre o excesso de aulas que é obrigado a lecionar, devido à 

desvalorização do magistério. 

Se a gente desse menos aulas teríamos mais tempo para atividades dessa 
forma, mas o Estado paga pouco aos professores. (Professor G) 

Além de lecionar, ainda trabalho em outro ramo. Não sobra tempo para 
fazer tudo do jeito que a gente quer.  (Professor H) 

 

O excesso de aulas e, consequentemente, do número de turmas, é um  fator 

que distancia os professores de comungarem ideias/projetos com os seus pares, 

pois já se encontram cansados e desestimulados. Fazenda (2013b) destaca a 

evolução dos custos com a educação, e consequentemente com os professores,  

Inicialmente identificava-se maior qualidade quando os custos com recursos 
materiais e humanos eram altos, ou seja, quanto maior o custo por usuário, 
se tinha educação de maior qualidade. Posteriormente o foco da atenção 
passou para a eficácia do processo: alcançar o máximo de resultados com 
um custo mínimo. Atualmente o foco foi deslocado para os resultados que 
os alunos obtém nos exames avaliativos [...] para comparações nacionais e 
internacionais (p. 92). 

 

Essa mudança de foco, destacada pela autora, que se verifica nas escolas, 

implicou em uma redução dos gastos com os recursos humanos. Os professores 

passaram então a lecionar em mais escolas ou até mesmo exercerem outras 

profissões paralelas, diminuindo o tempo de dedicação aos planejamentos. Em 

nossa pesquisa foi difícil, por exemplo, conciliar a visita à olaria, reunir com todos os 

professores e organizar a mostra de trabalhos para a comunidade, devido a carga 

horária dos professores. Observamos que essa desvalorização dificultava as ações 

coletivas e com isso contribui para que o professor tenha menos encontros com os 

seus pares , e  reforçava o trabalho solitário. 
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Como já foi ressaltado, a interdisciplinaridade não é estática. A sua natureza 

dinâmica requer empenho, renovação e disposição. Professores que se 

desdobravam em turnos, mergulhados em afazeres burocráticos e sem assessoria, 

tendem a repetir aulas iguais para alunos e realidades diferentes. O trabalho 

solitário do professor é, assim, um fator que deve ser discutido pela instituição e 

pelos órgãos competentes como desafio a ser vencido para implantação de práticas 

interdisciplinares. Conforme citado por Pessoa (apud Fazenda, 2013b, p.  2) “a 

qualidade dos trabalhos interdisciplinares existe quando integra todos, dando 

espaço e voz, ouvindo-os e fazendo-se ouvir”. Para essa integração é necessário 

que as atividades de natureza solitária dos professores sejam reduzidas a partir das 

sugestões dos envolvidos. Portanto tratamos aqui de uma questão de gestão 

escolar em que atividades de cunho burocrático devem sobrecarregar menos o 

professor dando-lhe mais oportunidade de pesquisar com os seus pares, de planejar 

as atividades envolvendo um maior número de pessoas e também avaliar os 

planejamentos e as execuções. A interdisciplinaridade envolve a relação entre 

sujeitos e para isso torna-se necessário que eles estejam coletivamente 

sintonizados e concomitantemente valorizados.  

 

6.1.3. Visão do Currículo Linear e com Pré-requisitos 

 

            A linearização do conteúdo é um dificultador para a implantação de prática 

interdisciplinar, conforme apontam Mozena e Ostermann (2014). A ruptura com a 

linearização  demandou uma abertura.  Essa abertura, dentro da lógica 

interdisciplinar, torna-se natural, pois é através da pesquisa e do compartilhamento 

dos acertos e dos erros que as relações epistemológicas e ontológicas acontecem. 

Porém os programas oficiais listam um conteúdo muito grande e que  é multiplicado 

por um grande número de disciplinas com cargas horárias insuficientes. Muito 

conteúdo, trabalhado de forma bancária, impede a abertura para práticas 

interdisciplinares. A interdisciplinaridade valoriza as disciplinas, não as extingue e 

nem as seleciona, pelo contrário ela nos instiga a promover uma revisão dos 

programas e dos currículos, tendo em vista a implantação de um processo ensino-

aprendizagem mais efetivo.  

Há também a necessidade dos  professores terem um consenso sobre as 

características do Ensino Médio e seus objetivos: um Ensino Médio de formação 
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cidadã, profissionalizante ou preparatório para o Ensino Superior? Documentos, 

como o CBC (MINAS GERAIS, 2006) e as DCNEM (BRASIL, 2012), orientam os 

professores nas tomadas de decisão sobre o Ensino Médio e, de certa forma, 

merecem ser revisitados durante o planejamento de atividades para que haja uma 

consonância com as avaliações externas e que essas avaliações externas tenham 

consonância com os documentos oficiais. 

No depoimento dos  professores referentes a categorização da linearidade e 

dos pré-requisitos destacamos as seguintes citações: 

 

 Os alunos necessitam de uma abordagem conceitual inicial; 

 Os alunos têm que ver o conceito primeiro; 

 Tenho que seguir o livro didático, o CBC e o ENEM; 

 Os alunos estudam conteúdos numa abordagem nacional e não a nível 

local; 

 Temos que interromper o conteúdo para começar um projeto; 

 Temos que aplicar uma prova para encerrar o conteúdo e começar o 

projeto. 

 

Esses registros evidenciam a fragmentação e a linearidade, tão presentes 

nas abordagens em salas de aula. Santos (2007, p. 71) destaca que “a 

fragmentação da realidade concreta e o aprisionamento dos fragmentos em 

contextos isolados impossibilitam o homem de criar relações dialéticas”. Como a 

parceria e o diálogo são parte constituinte no conceito de interdisciplinaridade, há 

uma dificuldade inicial, por parte dos docentes, para as novas abordagens e as 

aberturas. Há um receio de que um conteúdo, antes enfatizado em sala de aula, crie 

laços com outros conteúdos, às vezes dentro da mesma disciplina, pois os 

conteúdos parecem  se  “encerrar”  para “começar outro”.  

Jantsch e Bianchetti (2011, p. 56) destacam que o “especialismo na formação 

e o pragmatismo que impera no trabalho pedagógico constituem-se em reforço da 

formação fragmentária e forças que obstaculizam o trabalho interdisciplinar”.  A 

superação do desafio da “deslinearidade” de conteúdos deve, portanto, atuar dentro 

da dialética do velho e do novo: das reflexões sobre essas posturas é que a 

interdisciplinaridade pode ganhar seu espaço e seus avanços. 
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6. 2. Categorias “a posteriori” 

 

           Todos os professores aceitaram participar do projeto proposto, o que foi 

recebido por nós com muita felicidade. Um percentual de estudantes (85%) também 

sinalizou positivamente para que o projeto se desenvolvesse. Esses primeiros dados 

foram importantes para delinearmos a construção do projeto de interdisciplinaridade. 

Soma-se a esses fatos a aceitação do tijolo como  tema gerador na escola pelos 

pesquisados. 

Partimos então para as observações do cotidiano escolar, atentos ao Quadro 

01 sobre “Dificuldades para a Implantação de Práticas Interdisciplinares”, que 

elegemos como categorias “a priori” com a finalidade de identificarmos as categorias 

“a posteriori”. Franco (2012, p. 65) afirma que “as categorias que não são definidas 

“a priori” e que emergem da fala, do discurso, do conteúdo das respostas, implicam 

numa constante ida e volta do material de análise à teoria”. Assim, partindo da 

vivência em campo e do referencial teórico, elencamos categorias que foram 

surgindo durante o processo. Essas categorias foram determinadas com a finalidade 

de responder nossa questão de pesquisa, ou seja, destacamos pontos dos 

discursos que contribuem para a prática da interdisciplinaridade.  

No Quadro 11, a seguir, listamos os facilitadores que observamos durante a 

pesquisa. 
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QUADRO11 

FACILITADORES PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS INTERDISICPLINARES 

 

 

 

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. 

 

A partir deste quadro de facilitadores observamos quatro categorias que 

aparecem com maior evidência dentro de nossa pesquisa. São elas: vontade de 

aprimorar, investigar e conhecer novas metodologias; disposição ao diálogo com 

todos os envolvidos no processo; despreocupação com a linearização do conteúdo; 
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preocupação com a estrutura física e/ou pedagógica da Instituição. Apresentamos 

essas categorias nas seções a seguir. 

 

6.2.1 – Vontade de Aprimorar, Investigar e Conhecer Novas Metodologias 

 

Atualmente recebemos informações em tempo real sobre os fatos cotidianos 

numa velocidade muita rápida. O acesso aos meios de comunicação, principalmente 

à “internet”, é notável dentro das escolas. Muitos alunos e professores têm telefones 

modernos com  acessos eficientes à rede . É uma realidade que constatamos em 

nossa pesquisa no trabalho de campo.  Algumas interrogações feitas pelos 

professores, com por exemplo a constituição do pó de balão, foram respondidas 

rapidamente com o uso da tecnologia pelos estudantes. A vontade de aprimorar, 

investigar e conhecer novas metodologias nos parece serem marcos iniciais para a 

construção da interdisciplinaridade no ambiente escolar. Estar disposto à abertura e 

ao agir para tal parece ser um bom começo.  

Fazenda (2012) nos fala de um mundo, que hoje vivemos, totalmente  

diferente daquele projetado pela visão iluminista da modernidade:  

 

a [...] revolução tecnológica capaz de lidar com a produção e a transmissão 
de informações em extraordinária velocidade, o processo de globalização 
não só da cultura, mas também da economia e da política, o privilégio da 
presença da iniciativa privada, a minimização da ingerência do Estado nos 
negócios humanos, a maximização das leis do mercado, a ruptura de todas 
as fronteiras (p. 32). 

 

Portanto temos um mundo em que muitas fronteiras estão sendo rompidas. 

No nosso continente, por exemplo, estamos “mais próximos” dos países vizinhos, 

através do Mercosul, em uma abertura lenta e gradual. Para isso foram necessárias 

ideias, reuniões, debates e atitudes. Com essas premissas começamos a criar o 

novo, o diferente. Identificamos mensagens nos discursos e nas posturas dos 

professores que evidenciam essa vontade de conhecer o novo: 

 

Sempre quis conhecer a interdisciplinaridade. Acho legal essas ideias 
novas.(Professor I) 
 
Já li sobre o assunto e agora que estamos trabalhando com isso na prática 
percebo que é sempre bom aprimorar. (Professor J) 
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Esses depoimentos refletem significados que estão, de certa forma, 

associados: “o querer conhecer e o fazer na prática”. A disposição para conhecer 

implica também em dialogar com os demais e o fazer implica em disposição de agir 

a partir do diálogo. Foi o que notamos no acompanhamento do grupo de professores 

que se dispuseram à vivência interdisciplinar neste trabalho. Desde o início até o 

final da pesquisa, o diálogo e as ações foram combinadas e resultaram em um 

intercâmbio que envolveu, não apenas os docentes, mas também os alunos e outros 

funcionários da escola, e por consequência, as disciplinas. Uma parte do nosso 

questionamento de pesquisa estava se desvelando: os professores têm disposição 

para atividades diferenciadas. Essa observação muito contribuiu para a 

possibilidade de implantação da prática interdisciplinar na Escola. 

Como já destacou Fazenda, a interdisciplinaridade é uma categoria de ação e 

não de conhecimento, e percebemos diálogos que propiciaram a ação, em outras 

passagens durante nossa pesquisa: 

 

Estudar o assunto é uma coisa, agora investigar a maneira de fazer e 
realmente fazer é outra coisa.  (Professor K) 

 
Voltei a estudar (entende-se por fazer pós-graduação) para que pudesse ter 
acesso a novas metodologias, novos conceitos e aplicar aqui na 
escola.(Professor L) 

 

Os professores desta pesquisa apresentaram disposição para as discussões 

de cunho teórico e também para que as teorias chegassem até as salas de aula. 

Conhecer a interdisciplinaridade, investigá-la e fazer dela uma prática na escola foi 

aos poucos foi se tornando um ato perceptível.  

Mesmo quando o professor se assume numa postura tradicional, aqui 

considerado como ensino vertical, notamos em sua mensagem uma tonalidade de 

abertura: “Sou no estilo tradicional, mas tenho curiosidade com esses novos 

métodos”. Fazenda (2008, 2013a, 2013b) e Freire (2014) citam, em vários trechos, a 

necessidade de abertura para a implantação de novas propostas, como por 

exemplo:  “também é preciso frisar que apostar na interdisciplinaridade significa 

defender um novo tipo de pessoa, mais aberta, mais flexível, solidária, democrática” 

(FAZENDA, 2008, p. 72) e “os homens, pelo contrário, porque são consciência de si 

e, assim, consciência do mundo, porque são um corpo consciente, vivem uma 
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relação dialética entre os condicionamentos e sua liberdade” (FREIRE, 2014, p. 

125).  

 

6.2.2. Disposição ao Diálogo  

 

Nos primeiros contatos com o grupo de professores falamos das palavras e 

suas semânticas, que Fazenda elenca como norteadoras da interdisciplinaridade: 

humildade, coerência, desapego, espera e respeito. Os professores listaram 

palavras que eles também acreditavam fazer associação com a interdisciplinaridade: 

união, integração, movimento, objetivo e construção. Nossos estudos teóricos 

mostram que essas palavras elencadas pelos professores são condizentes com a 

interdisciplinaridade, principalmente a palavra movimento já que a 

interdisciplinaridade é uma categoria de ação. Para que esses significados fizessem 

sentido dentro do projeto interdisciplinar, elegeram a comunicação como um 

princípio que todos deveriam priorizar. Assim, essa escolha foi para nós a palavra-

chave que garantiu o diálogo. 

Nas palavras de Freire (2014, p. 111) 

 

Não há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. A pronúncia do 
mundo, com que os homens o recriam permanentemente, não pode ser um 
ato arrogante. O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum 
de saber agir, se rompe, e seus polos (ou um deles) perdem a humildade. 
 
 

Assim observamos que os diálogos se pautaram pela ajuda entre os 

docentes e também com os estudantes: 

 

Conversei com o professor de Física para fazermos o experimento do 
aquecimento da água juntos. Ele estará junto na aula. (Professor M) 
 
Os alunos me falaram sobre a data. Que está muito apertado porque são 
muitas coisas. Resolvemos adiar por uma semana. (Professor N) 
 
 

Notamos que os diálogos para que as tarefas, ou seja, o agir, se 

concretizassem envolvia todo o grupo. Esse grau de disposição, de ajuda, fortaleceu 

as parcerias que se estabeleceram e assim a comunicação passou a ser realmente 

exercida numa forma de compromisso entre os sujeitos e deles com a proposta de 

pesquisa. 
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           Os diálogos também se estabeleceram entre direção, professores e alunos. 

O significado dessas mensagens mostra uma conquista dentro do ambiente escolar, 

contudo, uma conquista que não pesa mais para um ou para outro, mas que é 

compartilhada. 

 

Discutimos sobre a possibilidade de apresentarmos a pesquisa da 
comunidade em um banner. Achei a ideia legal dos meninos.(Professor O) 
 
Conversamos com a direção sobre a carga horária. Como ficaremos um 
tempo maior, poderemos deduzir. (Professor P) 

 

Assim, a interdisciplinaridade fundamentada na voz de todos e nos acordos 

firmados ganhava espaços e caminhávamos nos degraus de sua construção. 

Também verificamos, em nossas sondagens com os envolvidos, que eles 

articulavam outras formas de diálogos. Os recursos tecnológicos, como e-mail e 

outros, ou avisos na comunidade pela Igreja, foram usados significativamente, como 

podemos notar nas anotações do diário de campo: 

 

Mandei um e-mail para o outro professor e ele me respondeu que podemos 
usar o horário dele. (Professor Q) 
 
Pedimos na Igreja para divulgarmos os trabalhos da Escola no alto-falante. 
Irão divulgar depois da missa e também na segunda-feira. (Professor R) 

 

Essas comunicações, em um contexto fundamentado na etimologia da 

palavra interdisciplinaridade (“movimento entre”), mostram um potencial de ação, 

pois percebemos que elas, ao mesmo tempo em que exprimem o diálogo entre os 

envolvidos, mostram uma ação e uma contribuição mútua resultando no encontro 

entre as pessoas, uma das atribuições da interdisciplinaridade. Além do diálogo, 

notamos um agir que exige desapego e respeito. Rompemos fronteiras, ao 

aproximarmos da comunidade, ao usar a tecnologia, ao incentivarmos a negociação, 

para que as ações ganhassem corpo.  

É um passo importante para a efetivação das práticas interdisciplinares, pois 

é a partir dessa dialética que se constroem as atividades, que se avalia e que se 

reflete. É portanto essencial que o diálogo componha a práxis pedagógica como 

afirmou Paulo Freire (2014, p. 107):  “Não é no silêncio que os homens se fazem, 

mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”.A ação-reflexão é observada nas 

mensagens, pois portam muitas vezes um pedido e uma ação fruto da reflexão, com 
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por exemplo: adiamentos de prazos, divulgação das atividades e apoio entre os 

professores. 

Nesse sentido, o diálogo pode ser entendido como encontro, 

 

havendo encontro, havendo revelação de sentido, o homem se 
antropomorfiza, se realiza, se universaliza. Se há interdisciplinaridade, há 
encontro, e a educação só tem sentido no encontro, a educação só se faz 
“avec”, ou seja, a educação só tem sentido na mutualidade, numa relação 
educador-educando em que haja reciprocidade, amizade e respeito mútuo 
(FAZENDA, 2013b, p. 82). 

 

Notamos esse encontro da comunidade com a escola, dos professores com 

os seus pares e principalmente dos professores com os seus alunos. A 

reciprocidade é a palavra que exprime esse momento de diálogo.  

 

6.2.3 – Despreocupação com a Linearidade do Conteúdo 

 

Essa categoria foi para nós uma das mais surpreendentes. Nos nossos 

primeiros contatos com o grupo de professores verificamos, de forma explícita, a 

preocupação que o grupo tinha com a linearização do conteúdo, o que fez com que 

a confirmássemos como categoria “a priori”  conforme os estudos de Mozena e 

Osterman (2014). À medida que a proposta interdisciplinar avançava observamos 

que os professores foram desapegando desse “linearismo” e  estavam mais 

envolvidos com as interrogações que a proposta provocava..  

 

Não pretendia falar de calor agora, mas o estudo dos fornos para cozimento 
dos tijolos tem relação com isso. (Professor S) 
 
Tivemos que voltar em óxidos para entendermos a combustão. Foi bom 
para revisarmos e aprofundar mais. (Professor T) 

 

Observamos que a não linearidade nesse caso, além de significar adiantar 

um conteúdo específico, foi também a oportunidade de retornar a um determinado 

conteúdo. Os documentos oficiais como o CBC e as DCNEM destacam essa 

possibilidade:  “O ensino deve ser organizado com base nos processos inerentes a 

quem aprende e não com base na lógica do que deve ser ensinado” (MINAS 

GERAIS, 2006, s/p)  e  
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“a interdisciplinaridade é, portanto, uma abordagem que facilita o exercício 
da transversalidade, constituindo-se em caminhos facilitadores da 
integração do processo formativo dos estudantes, pois ainda permite a sua 
participação na escolha dos temas prioritários”. (BRASIL, 2012, s/p) 

 
 

     Essa não linearidade dos conteúdos foi aparecendo aos poucos. 

Observamos que as indagações dos alunos e de professores sobre um determinado 

assunto fez com que o outro professor pensasse nessa ruptura com a linearidade 

pré-estabelecida, ora pela Secretaria de Educação, ora pelo livro didático. 

 

A matéria de História agora é História Geral, mas os alunos precisam 
conhecer a história local antes (Professor U) 
 
Temos que verificar o CBC, mas acho que o tema de agora é para o 
terceiro ano, mas os alunos estão perguntando e acho conveniente falar 
sobre isso. (Professor V) 

 

E também notamos que os professores começam a se preocupar se a 

abordagem feita em sala de aula já foi feita pelo professor no mesmo ano ou em 

anos anteriores.  

 

A gente fala de gráfico, mas nem sabemos se a Matemática trabalha com 
isso. Na minha época era meio descompassado.(Professor X) 
 
Os conteúdos são importantes, mas as vezes dá vontade de falar de coisas 
da vida deles. Eles ficam mais interessados. (Professor W) 

 

Essas mensagens, se por um lado mostram uma despreocupação com a 

linearidade dos conteúdos, por outro mostra preocupações dos professores sobre o 

que já foi estudado em outra disciplina, sobre o ensino multidisciplinar, além de uma 

importante preocupação com os estudantes, quando por exemplo retomamos a 

mensagem: “mas os alunos precisam conhecer a história local antes, falar de coisas 

da vida deles”. 

E a preocupação com os documentos oficiais nos faz retornar às leituras de 

nosso referencial teórico quando Fazenda (1999) enfatiza: 

 

A introdução dos chamados “pacotes” de ensino contendo todo o 
planejamento (objetivos, conteúdos, metodologia, exercícios com respostas, 
cronograma e avaliação), demite o professor da tarefa de pensar, de decidir 
sobre seu processo de trabalho. [...] o processo de planejamento exclui o 
professor, desqualifica-o como ser humano (p. 117). 
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Não entraremos aqui nas discussões de elaboração dos programas oficiais 

de governo, mas nos preocupa o excesso de controle que um programa deste porte 

exerce nas escolas, apesar de entendermos que o CBC é um norteador das 

atividades escolares. 

Percebemos que os professores têm as divisões claras de seus conteúdos 

quando expressam que foi necessário retomar um assunto passado ou adiantar 

informações de um conteúdo não visto. A interdisciplinaridade propicia esse tipo de 

compreensão: retomar um assunto para melhor aprender ou adiantar um assunto 

também para melhor aprender.  

Ainda podemos destacar o depoimento do professor sobre a avaliação do 

conteúdo programático quando afirma  ser mais interessante tratar de um assunto 

que tem elo com a vida dos estudantes. Talvez o fato de o professor ter conhecido 

com mais detalhes a atividade oleira o fez despertar para tópicos de sua disciplina. 

E uma vez que se fala em torno de um assunto que é comum para todos, dentro de 

uma abordagem acadêmica, o professor percebeu que os alunos se interessaram 

mais. Destacamos aqui mais uma passagem da sala de aula que mostra a 

despreocupação com a linearidade de conteúdo. 

 

Em uma aula de Física o professor estava analisando a termodinâmica nos 
fornos para tijolos e, portanto, o conceito de calor. O assunto se estendeu 
para um debate sobre a intensificação do efeito estufa, proveniente da 
queima da lenha e que os alunos achavam ser exclusivamente da Biologia. 
Porém o assunto se estendeu de tal forma, sem que os alunos nada 
anotassem e apenas debatessem, para o conceito de efeito estufa chegando 
até os planetas. Com a intervenção do pesquisador principal e do professor 
de Física chegamos à Astronomia (Relato da pesquisa – diário de campo). 

 

Deste episódio também podemos concluir que um projeto interdisciplinar com 

um tema gerador não “amarra” a escola em torno simplesmente desta temática. O 

tema gerador é norteador, e permite uma múltipla discussão de assuntos conforme 

se avança nos processos de aprendizagem. 

 

6.2.4. Preocupação com a Estrutura Física e/ou Pedagógica da Instituição 

 

As escolas estaduais mineiras têm um padrão físico de pavilhões, ou blocos, 

com salas de aula, setor administrativo, biblioteca e cantina. Esse padrão de escola 

não levou em consideração os espaços  multiuso, as mesas redondas, um auditório 
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e nem uma área recreativa considerável. Pelo contrário observamos, assim como 

também vivenciamos em nossa formação nessa escola padronizada, espaços 

reduzidos para os encontros, os diálogos e o estabelecimento das parcerias. Sala 

de aula com quarenta ou mais estudantes em carteiras enfileiradas não permitindo a 

organização de grupos. Escolas geralmente fechadas, e aqui usaremos o termo 

“engaioladas” como já destacamos no trecho de Rubem Alves, portanto distanciadas 

das comunidades nas quais estão inseridas. Necessitamos de novas estruturas 

físicas para o momento interdisciplinar.  “Uma sala de aula interdisciplinar difere da 

comum, desde a organização do espaço arquitetônico à organização do tempo.”  

Fazenda (2013a, p. 86). 

A sala de aula em que desenvolvemos nossas atividades tinha um número de 

alunos muito grande em relação ao espaço físico. Acompanhamos a luta da Direção 

da Escola pela divisão em duas turmas, mas os vários pedidos não foram deferidos 

pela Superintendência de Ensino alegando que o número de 40 alunos era 

condizente coma estrutura da Escola. 

Essa preocupação pode ser identificada nos depoimentos dos professores: 

 

Estamos tentando junto à Superintendência dividir a turma em duas pois 
está muito cheia. (Professor Y) 
 
O calor em sala de aula, mesmo a noite, incomoda muito. (Professor Z) 
 
Não há espaço físico adequado para Educação Física, não há uma quadra 
para atividades. (Professor A1) 
 
Se tivéssemos um laboratório para as aulas, seria melhor. (Professor B1) 
 
Não temos bibliotecário e nem supervisor para o noturno pois o tamanho da 
Escola não comporta. (Professor C1) 

 

A interdisciplinaridade requer espaços, encontros, diálogos. Os espaços 

físicos para as atividades interdisciplinares devem ser propícios para os encontros e  

para o diálogo. A estrutura física e a estrutura orgânica pedagógica influenciam na 

construção da interdisciplinaridade. Desta forma, uma turma com 40 alunos em uma 

sala de aula com pouco espaço impede a realização de atividades didáticas que 

demandem círculos de debates, que possa romper com a estrutura de alunos 

enfileirados e distanciados do professor.  

As reivindicações dos professores são reflexões sobre a estrutura física da 

escola que foi concebida numa lógica multidisciplinar. São também reflexões da 
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necessidade de uma assessoria pedagógica sintonizada com novas metodologias. 

Para termos encontros e diálogos, é fundamental que repensemos a estrutura da 

escola: um ambiente favorável a debates e condizente com as atividades 

pedagógicas desenvolvidas, é necessário e urgente. Esse trecho também tem a não 

neutralidade do pesquisador participante, uma vez que, vivenciando as demandas, 

passa a comungar dos problemas escolares. 

 

6.3 – Resultados e Discussões 

 

As contribuições dos professores foram significativas para a construção da 

interdisciplinaridade. As vivências, os encontros, os diálogos foram importantes e 

decisivos para que o projeto pudesse chegar até a sala de aula e se efetivasse. Os 

alunos também contribuíram significativamente para que a proposta atingisse uma 

dimensão tão grande e satisfatória.  

E, como avaliação desta pesquisa, foi proposto aos alunos e aos professores 

o esquema de Erich sobre as distinções esquemáticas entre multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade ( KROHLING, 2007, 

p. 203), conforme anexos 04 e 05.  

De um total de 38 alunos, 35 optaram pela maneira como o autor destaca a 

transdisciplinaridade, enquanto dois alunos assinalaram no esquema a proposta de 

Jantsch que se refere à interdisciplinaridade e somente um aluno optou pela forma 

que representa a multidisciplinaridade. A nossa análise é que a maioria dos alunos 

se identificou com a figura que representa a transdisciplinaridade porque houve uma 

mudança considerável no ritmo da escola à qual estavam acostumados. Houve 

substituição de cadeiras enfileiradas e lugares mapeados por trabalho em mesas 

grandes; valorização do coletivo;  diálogo maior entre os professores e destes com 

os alunos, com temas vinculados à realidade da comunidade; além de os conteúdos 

programáticos se comunicarem. 

Quanto aos onze professores e ao fato de fazerem a mesma pesquisa do 

esquema de Jantsch, eles afirmaram que a proposta que mais retratou o que 

ocorreu na escola foi a da transdisciplinaridade. Provavelmente as comunicações 

mais intensas entre os envolvidos, a participação mais efetiva dos estudantes nas 

aulas e as conexões entre conteúdos e realidade possam ter influenciado tal 
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resposta, uma vez que os professores também vivenciaram, por muito tempo em 

suas formações e em suas práticas docentes, a multidisciplinaridade.  

Não foi preocupação da nossa pesquisa, trabalhar junto ao corpo docente 

sobre as diferenças conceituais entre os termos multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.  Para mantermos 

uma condição mais centrada, nos dedicamos à construção da interdisciplinaridade. 

Neste esquema nossa intenção era verificar se os professores e os alunos 

conceituariam a diferença entre o que acontecia na Escola e o que o projeto 

interdisciplinar buscou construir. 

Também verificamos, junto aos alunos, se eles estariam dispostos a participar 

de um novo projeto interdisciplinar na escola. Dos 38 alunos presentes, 33 

afirmaram que sim e cinco afirmaram que não. Abaixo estão registradas algumas 

respostas: 

 

Não participaria. Pois um projeto deste porte exige muito tempo e 
dedicação e, no momento, não posso me doar a isto. (aluno A) 
 
Sim. Pois gostei muito, trabalhamos em equipe um ajudando o outro, o 
tema se tornou mais interessante e tivemos um ótimo resultado no final. 
(aluno B) 
 
Sim, eu gostei muito desse trabalho, algo que nos fez analisar, tipo, o tijolo 
é da nossa região e descobrimos coisas novas. (aluno C) 
 
Não, pois achei injusta a distribuição de pontos. (aluno D) 
 
Sim, pois estimula a gente a aprender mais e adquirir mais amizades entre 
os colegas. (aluno E) 

 

 

E, quando perguntamos aos professores se estariam dispostos a participar de 

um novo projeto interdisciplinar todos foram unânimes em afirmar sua disposição, 

sendo que alguns continuariam com a mesma temática e outros sugeririam trabalhar 

com o tema água, já que a comunidade tem passado por um período de estiagem.. 

Quanto a distribuição de  pontos, os professores decidiram dar a mesma 

pontuação para cada aluno em todas as disciplinas, levando em conta, porém, a 

participação dos estudantes durante o projeto. Essa avaliação teve percentual 

variando de 80% a 100% de aproveitamento, o que não agradou a todos. 

A participação no blog teve 650 visualizações nos dois meses da pesquisa. 

Em sala de aula foi possível observar, apesar os apelos do pesquisador, que o blog 
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não funcionou como um canal de diálogo entre os participantes. Consideramos que 

o uso da ferramenta pode ser mais bem utilizada, para fins de integração e 

comunicação, porém no projeto se  restringiu  ao registro de fatos ocorridos, mas 

não como canal de diálogo entre os participantes. 
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                                         Suspeito que nossas escolas ensinem com muita precisão  
a ciência de comprar as passagens e arrumar as malas.  

Mas tenho sérias dúvidas de que elas ensinem os alunos  

a arte de ver enquanto viajam. 

 

(Rubem Alves) 
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CAPÍTULO VII -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste capítulo descrevemos as nossas considerações finais retomando o 

nosso objetivo de pesquisa. As observações, assim como as participações no 

projeto interdisciplinar que descrevemos, buscaram responder uma questão 

norteadora: “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 docente, portanto, não impede que a 

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

estreita relação com a comunidade, pode ser 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 
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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?  

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?”. 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 
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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 
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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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ANEXO 01 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS – Início da Pesquisa 

 
 
1. Você conhece a história de Antunes? (A formação e o desenvolvimento) 
 
 
2. Qual a principal atividade econômica da região de Antunes? 
 
 
3. Você trabalha nessa atividade econômica? Na sua família há pessoas que trabalham 

nessa atividade econômica? Quantas? 
 
 

4. Você tem interesse em entender essa atividade de maneira mais dinâmica usando as 
disciplinas da escola? JUSTIFIQUE. 

 
 
5. Você já estudou sobre essa atividade na escola ou fez algum curso relacionado a 

essa atividade econômica? Caso sim, descreva. 

 
 

6. Como você gostaria que fossem as aulas na sua escola?  
 
 
 
Dê sugestões, opine: este espaço é seu!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



125 

 

 

 

ANEXO 02 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES – Início da Pesquisa 
 

 

1. O que você entende por interdisciplinaridade? 
 
 
2. Em sua formação de curso superior você teve acesso a textos, discussões, práticas 
interdisciplinares?  Se sim, quais e o que você achou das atividades? 
 
3. Durante sua vida estudantil (Ensinos Fundamental e Médio) você teve acesso a 
práticas interdisciplinares? Se sim, quais e o que você achou das atividades? 
 
4. Que tema você pode sugerir para a construção de uma proposta interdisciplinar? 
JUSTIFIQUE. 
 
5. Dentro do tema de contextualização da comunidade escolar de Antunes e sua 
principal produção econômica – TIJOLOS –quais conteúdos de sua disciplina, para uma 
turma de segundo ano do ensino médio, você listaria para serem trabalhados de forma 
interdisciplinar? 
 
6. O que você acha importante e necessário para que uma proposta interdisciplinar, de 
acordo com o que você abordou no item 5, seja construída em nossa Escola? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



126 

 

 

 

ANEXO 03 

 

ROTEIRO DA VISITA A UMA OLARIA 

 

PROFESSOR,  
 
Durante a visita fique atento às placas (a forma de escrita), símbolos, avisos, 

formato de equipamentos, estruturas, reação dos funcionários e, principalmente, 

identifique os pontos em que há estreita relação com o conteúdo que você ministra. 

 
1) Local da visita  
 
2) Há quanto tempo a olaria está em funcionamento? 
 
3) Número de Funcionários 
 
4) Origem dos funcionários 
 
5) Quais são os passos da produção? 
 
6) Número de tijolos produzidos por dia 
 
7) Temperatura Média do Forno 
 
8) Maior região compradora de tijolos 
 
9) Origem da madeira 
 
10) Por que essa região é considerada relevante para a produção de tijolos? 
 
11)  O que chamou sua atenção e o que pode ser trabalhado por sua disciplina? 
 
12)  A fábrica tem projetos em inovação tecnológica ou outros processos de 
aprimoramento de produção? 
 
 
13 )  Que tipo de relação tem com estudantes trabalhadores? 
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ANEXO 04 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS – Término da Pesquisa 
 
Caro Aluno, estamos encerrando nossas atividades de Pesquisa na Escola e gostaríamos 

que você respondesse as perguntas abaixo para fazermos uma avaliação. 

 

a) O esquema a seguir foi criado por um pesquisador chamado Jantsch em que cada 

retângulo representa uma disciplina da escola. As setas se referem à comunicação entre as 

disciplinas. Qual delas você acha que realizamos durante esse período na Escola?  

 

1)   

2)   

 

3)  

 

4)  

                                  

         

 

Fonte: Krohling, p. 203, 2007. 
 
 
 

b) Você está disposto a um novo projeto semelhante ao que desenvolvemos na 

Escola? Justifique. 

 

c) Que sugestões você daria para um outro projeto como este? 
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                                                      ANEXO 05 

 
QUESTIONÁRIO  APLICADO AOS PROFESSORES – Término da Pesquisa 

 
Caro Professor, estamos encerrando nossas atividades de Pesquisa na Escola e 

gostaríamos que você respondesse as perguntas abaixo para fazermos uma avaliação . 

 

a) O esquema a seguir foi criado por um pesquisador chamado Jantsch em que cada 

retângulo representa uma disciplina da escola. As setas se referem a comunicação entre as 

disciplinas. Qual delas você acha que realizamos durante esse período na Escola? 

 

1)   

2)   

 

3)  

 

4)  

                                  

        

 

 

Fonte: Krohling, p. 203, 2007. 

b) Você está disposto a um novo projeto semelhante ao que desenvolvemos na 

Escola? Justifique. 

c) Que sugestões você daria para um outro projeto como este? 
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                                                       ANEXO 06 
 
CARTA À SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO DE PARÁ DE MINAS 

 

Ouro Preto, 13 de Novembro de 2013 

 

 

À Superintendência de Ensino de Pará de Minas 

 

MOTIVO: Solicitação para Atuação de Pesquisador na Escola Estadual XXX, em Igaratinga - MG. 

 

Prezada Diretora XXXXXXXXX 

 

Gostaria de solicitar a essa Superintendência encaminhamento à Sra. Elizabeth 

Geralda Henrique Guimarães, diretora da escola referida, para que o mestrando Márcio Antônio da 

Silva possa desenvolver o Projeto de Pesquisa intitulado Interdisciplinaridade e Realidade Social: 

Tijolos e Participantes Construtores. O Projeto de pesquisa busca valorizar a interdisciplinaridade 

inserida no meio social tendo como público-alvo alunos do Ensino Médio noturno, ficando a cargo 

da direção definir a turma de pesquisa. 

A Pesquisa será desenvolvida no ano letivo de 2014 e o mestrando comparecerá à 

Escola para explanação do Projeto quando obtida a autorização. Além dos objetivos de Pesquisa no 

campo educacional busca-se também criar subsídios para que a escola possa compartilhar de tais 

fatos na busca por um ensino de qualidade. 

Cordialmente e à disposição para esclarecimentos. 

 

 

Mestrando: Prof. Márcio Antônio da Silva - Tel: XXXXX 

 

 
Orientador: Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza 

Departamento de Química - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB) 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

Campus Universitário - Morro do Cruzeiro 

Ouro Preto - MG - CEP 35.400.000 
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ANEXO 07  
 

CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA PESQUISA NA ESCOLA 
 
 
Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2013. 

 
Ilma. Sra. XXXXXX 

Diretora da Escola Estadual XXXXXXX 

 

Eu, Professor Márcio Antônio da Silva, responsável principal pelo projeto de 

pesquisa intitulado “Interdisciplinaridade e Realidade Social: Tijolos e Participantes 

construtores”, pertencente ao programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências (MPEC), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), venho solicitar, 

através de Vossa Senhoria, autorização para realizar esse projeto na referida 

Escola. 

 

A pesquisa tem por objetivo analisar as dificuldades/barreiras para a construção da 

prática e da postura interdisciplinar por professores e está sob a orientação do 

Professor Dr. Gilmar Pereira de Souza e co-orientação da Professora Dra. Suzana 

dos Santos Gomes. O projeto que ora apresento a V. Sa., envolve o estudo da 

interdisciplinaridade contextualizada com a realidade social, tendo como tema 

gerador a maior produção econômica da comunidade: a produção de tijolos. Fica a 

critério de V. Sa definir qual turma do ensino médio noturno participará do projeto. 

Ocorrerá no ano letivo de 2014 após as autorizações cabíveis. A direção, 

supervisores e professor titular poderão participar na execução e avaliação das 

atividades. 

 

Espera-se que esse estudo contribua para que os pesquisadores conheçam melhor 

o contexto de desenvolvimento de práticas interdisciplinares e incrementem, junto 

ao poder publico, políticas que tenham embasamento em dados apurados em sua 

comunidade escolar. 

 

A participação é voluntária e não obrigatória. Esclareço que não haverá nenhum tipo 

de pagamento ou gratificação financeira pela participação dos sujeitos. Apresento a 

garantia expressa de liberdade do sujeito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem 

prejuízo ao seu cuidado. 

 

Procurarei garantir sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa. Os nomes dos alunos, do professor, de 

funcionários ou da escola não serão citados em nenhum documento produzido na 

pesquisa. A coleta de dados é imprescindível para análise, portanto, solicito a 

possibilidade de filmar ou usar áudio para algumas atividades. Entretanto, todos os 
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registros produzidos ficarão guardados sob nossa responsabilidade e apenas 

poderão ser consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse trabalho. 

 

A participação dessa Instituição não envolverá qualquer natureza de gastos, tanto 

para V. Sa, quanto para os demais envolvidos. Os gastos previstos serão custeados 

pelo pesquisador principal que também assume os riscos e danos que porventura 

vierem a acontecer com os equipamentos e incidentes com os alunos em sua 

companhia, durante o processo. Está garantida a indenização em caso de eventuais 

danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme 

decisão judicial ou extrajudicial. 

 

Embora se saiba que qualquer projeto pode oferecer algum incômodo – tal como 

sentir-se constrangido com a presença do pesquisador nas aulas – estarei atento, 

de modo a corrigir eventuais desconfortos, procurando propiciar situações em que 

todos se sintam à vontade para se expressarem. A intenção é criar um espaço de 

convívio e estudo agradável, zelando pelo respeito e pelo estímulo à participação. 

Deixo bem claro que os participantes têm direito a esclarecimentos adicionais, 

antes, durante e depois da pesquisa. 

 

Ao final, apresentarei os resultados para todos os participantes do projeto e demais 

interessados, em dia e local que V. Sa. definir. Entregarei à Escola uma cópia da 

dissertação da pesquisa e também um livreto que será desenvolvido a partir da 

Pesquisa. A pesquisa, na íntegra, também poderá ser acessada na página do 

Programa do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (www.mpec.ufop.br). 

 

Caso ainda deseje qualquer esclarecimento, por favor, sinta-se à vontade para nos 

consultar sempre que preciso. Quanto a dúvidas relacionadas a aspectos éticos da 

pesquisa, V. Sa.  poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – 

Cep/Ufop. Todos os dados de contato do pesquisador principal, do orientador, da 

co-orientadora e do  Cep/Ufop, seguem ao final desta carta, que ficará em seu 

poder. 

 

Sentindo-se esclarecida em relação à proposta e concordando em participar 

voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em anexo. O TCLE precisará ser 

assinado em duas vias, sendo que uma das vias ficará com V.Sa. e a outra será 

arquivada pelos pesquisadores por cinco anos, de acordo com a Resolução 

466/2012. 

 

Na expectativa de contar com a inestimável atenção de V. Sa.  no atendimento a 

esta solicitação, aproveito o ensejo para apresentar nosso elevado apreço. 

 

Desde já agradeço a sua colaboração. 
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_________________________________________ 

Márcio Antônio da Silva 

Pesquisador Principal 

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Gilmar Pereira de Souza  

Orientador da Pesquisa 

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Suzana dos Santos Gomes  

Co-Orientadora da Pesquisa 

Universidade Federal Minas Gerais 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 

cep@propp.ufop.br – (31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559 - 1370 
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ANEXO 08 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (DIRETOR) 
AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

 
Eu, XXXXXXXXXXX, MASP _________________, diretora da Escola Estadual 
XXXXXXX, recebi a visita do Professor Márcio Antônio da Silva, aluno do programa 
de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC/UFOP), sob a orientação 
do professor-doutor Gilmar Pereira De Souza da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP) e a co-orientação da professora-doutora Suzana Dos Santos Gomes 
da Universidade Federal de Minas Gerais, que solicitou permissão para realizar, 
nesta Instituição de Ensino, sua pesquisa de Mestrado.  
 
O pesquisador me apresentou o projeto intitulado “Interdisciplinaridade e Realidade 
Social: Tijolos e Participantes Construtores”, cujo objetivo é analisar os desafios e as 
potencialidades das práticas interdisciplinares e o contexto social. O público alvo 
serão os alunos do Segundo  Ano  do Ensino Médio noturno. O projeto ocorrerá no 
primeiro semestre de 2014, com duração prevista para dois meses, em consenso 
com os professores das disciplinas desta escola. Estou ciente de que o trabalho 
envolverá a participação ativa dos alunos e dos professores no desenvolvimento das 
atividades propostas pelo professor, bem como discussões em pequenos grupos. 
Segundo o pesquisador, eu e minha equipe pedagógica poderemos participar de 
todas as instâncias do planejamento das aulas, incluindo implementação e análise.  
 
Esclareceu que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira 
pela participação dos sujeitos.  Deixou claro que ninguém é obrigado a participar da 
pesquisa e que a recusa não implica nenhum prejuízo. Além disso, especificou que 
eu e os participantes poderemos abandonar a pesquisa em qualquer momento que 
desejarmos. 

 
Assegurou a privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 
Estou ciente de que os nomes dos alunos, do professor, de funcionários ou da 
escola não serão citados em nenhum documento produzido no processo, pois o 
pesquisador resguardará pelo sigilo e anonimato.   
 
Informou sobre a possibilidade de filmar ou usar áudio para algumas atividades e 
que, todos os registros produzidos, ficarão guardados sob a responsabilidade de 
pessoas diretamente envolvidas nesse trabalho. Apoio tal pedido desde que os 
alunos e/ou seus responsáveis legais (para o caso de menores de 18 anos) também 
manifestem seu consentimento. 
 
A minha participação e a da Instituição não envolverá qualquer gasto. Esclareceu 
que o pesquisador irá custear todas as despesas referentes ao processo. Assumiu 
os riscos e danos que porventura vierem a acontecer com os equipamentos e 
incidentes com os alunos em sua companhia, durante o processo. Avisou sobre a 
garantia de indenização em casos de eventuais danos, comprovadamente 
decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial. 
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Relatou que há riscos e/ou desconfortos aos quais os participantes da pesquisa 
estão sujeitos, como sentir-se constrangido com a presença do pesquisador nas 
aulas. Relatou que estará atento de modo a corrigir esses desconfortos, procurando 
propiciar situações em que todos se sintam à vontade para se expressarem. Zelará 
para que os participantes tenham direito a esclarecimentos adicionais, antes, 
durante e depois da pesquisa. 
 
Comunicou que os resultados da pesquisa serão divulgados para todos os 
participantes do projeto e demais interessados, em dia e local que eu definir. A 
pesquisa na íntegra poderá ser acessada na página do Programa do Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências (www.mpec.ufop.br). 

 
Caso eu deseje maiores esclarecimentos, inclusive envolvendo aspectos éticos da 
pesquisa, posso entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – Cep/Ufop. 
Todos os dados de contato do pesquisador principal, do orientador, da co-
orientadora e do  Cep/Ufop foram repassados. 
 
Sinto-me esclarecida em relação à proposta e concordo em participar 
voluntariamente desta pesquisa.  Reconheço sua importância e as possíveis 
contribuições que poderá trazer ao processo de ensino e aprendizagem. Sendo 
assim, autorizo a realização da pesquisa nesta Instituição. 
 
 

ANTUNES_____ de _______________________ de 2013. 
 
 

 
 
 

______________________________________________________________ 
 

XXXXXXXX – MASP______________ 
Diretora da Escola Estadual XXXXXXXX 
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ANEXO 09 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu,______________________________________________________________________________  

CPF____________________________________,RG___________________________pai, mãe ou 

responsável pelo (a) aluno (a) _____________________________________________________ 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da imagem e/ou depoimento de meu 

(minha) filho(a), especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, 

através do presente termo, os pesquisadores Prof. Márcio Antônio da Silva e Prof. Dr. Gilmar Pereira 

de Souza do projeto de pesquisa intitulado Interdisciplinaridade e Realidade Social TIJOLO como 

Tema Gerador no Processo de Ensino na Educação Básica – Nível Médio, a realizar as fotos e as 

filmagens que se façam necessárias e/ou a colher o depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destes registros (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos 

em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas 

Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA, Lei N.o 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com 

deficiência (Decreto No 3.298/1999, alterado pelo Decreto No 5.296/2004). 

___________________________________ 
Márcio Antônio da Silva Pesquisador Principal 

Universidade Federal de Ouro Preto 

                                         _____________________________________  

Gilmar Pereira de Souza Orientador da Pesquisa 

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) Campus 

Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 cep@propp.ufop.br – (31) 3559-1368 / Fax: (31) 

3559 – 1370 

Antunes (MG), ________________de ____________________de _______________.  

Nome do(a) aluno(a): _______________________________________________________________  

Nome do(a) responsável: ____________________________________________________________  

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

C.I.: ______________________________ CPF________________________________ 
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ANEXO 10 
 

CARTA CONVITE DE PARTICIPAÇÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO - ALUNOS (AS) 

 
 
Prezado ____________________________________________________________, 
  

 

Eu, Professor Márcio Antônio da Silva, Mestrando em Ensino de Ciências da Universidade Federal de 

Ouro Preto, orientado pelo Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza (UFOP) e co-orientado pela professora 

Dra. Suzana dos Santos Gomes (UFMG), gostaria de convidá-lo (a) a participar da pesquisa 

“Interdisciplinaridade e Realidade Social: TIJOLO como tema gerador no processo de ensino na 

educação básica – nível médio. 

 

Estive em contato com a direção da sua escola e com seus professores e obtive a colaboração e o 

consentimento de ambos para a realização desse estudo. As aulas serão no seu horário habitual e o 

pesquisador estará presente na sala de aula acompanhando e participando das atividades. Dessa 

forma, não haverá prejuízo para você.  Os encontros ocorrerão durante o ano de 2014. Sua 

participação nessa pesquisa ocorrerá através das atividades e roteiros que os seus professores 

orientarão. 

 

Você irá participar das aulas normalmente e só fará parte da pesquisa se quiser. Embora saibamos 

que qualquer projeto pode oferecer algum incômodo-tal como sentir algum constrangimento com a 

presença do pesquisador nas aulas-, procurarei estar atento de modo a corrigi-los, para que todos se 

sintam à vontade para se expressarem.  

 

Você terá o anonimato garantido, e caso necessário será utilizado pseudônimo no lugar do seu nome 

e, assim, as informações que fornecer não serão associadas ao seu nome em nenhum documento.  A 

filmagem e o áudio para algumas atividades ficarão guardados sob a responsabilidade do grupo de 

pesquisadores e apenas poderão ser consultados por pessoas diretamente envolvidas nesse 

trabalho. 

 

Sua participação não envolverá qualquer gasto, pois serão providenciados todos os materiais 

necessários e, portanto, não haverá ressarcimento de despesas. Está garantida a indenização 

em casos de eventuais danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, 

conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

 

Ao final, apresentaremos os resultados para todos os participantes do projeto e demais interessados, 

em dia e local definidos pela direção da escola.  

 

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer 

outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com algum dos pesquisadores. Caso 

ainda tenha alguma dúvida quanto a aspectos éticos, poderá entrar em contato com o Conselho de 

Ética em Pesquisa da UFOP. Os contatos estão no final desse documento.  

 

Sentindo-se esclarecido (a) em relação à proposta e concordando em participar voluntariamente 

desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), assinando em duas vias, sendo que uma das vias ficará com você e a outra será 

arquivada pelos pesquisadores por cinco anos, de acordo com a Resolução 466/2012.  
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________________________________________________ 
Márcio Antônio da Silva  

Pesquisadora Principal 

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

_________________________________   

Gilmar Pereira de Souza  

Orientador da Pesquisa  

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 
Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 
cep@propp.ufop.br – (31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559 - 1370 

 

 
AUTORIZAÇÃO 
 
 
Eu, ____________________________________________________________________________, 

de_________ anos de idade, após a leitura deste documento (TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO), sinto-me esclarecido(a) em relação à proposta e concordo em participar 

voluntariamente desta pesquisa. 

 
 

ANTUNES, _________ de ___________ de ____________ 
 

 
 

 

Assinatura do (a) aluno (a) – documento de identificação  
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ANEXO 11 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PROFESSOR) 

 
 

Eu, _________________________________________________________, MASP 

__________________, professor de ___________________________ na Escola 

XXXXXXXXXXX, fui convidado (a) pelo Prof. Márcio Antônio da Silva, aluno do 

programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC), da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) a participar de sua pesquisa intitulada 

“Interdisciplinaridade e Realidade Social: Tijolo como tema gerador no processo de 

ensino na educação básica – nível médio”. 

 

Estou ciente de que a pesquisa está sob a orientação do Professor Dr. Gilmar 

Pereira de Souza (UFOP) e co-orientação da Professora Dra. Suzana dos Santos 

Gomes (UFMG) e tem por objetivo analisar as dificuldades/barreiras para a prática e 

a postura interdisciplinar. O Projeto, apresentado em anexo, será desenvolvido com 

alunos do Segundo ano do Ensino Médio noturno no ano letivo de 2014. 

 

Espera-se que esse estudo contribua para que os pesquisadores, professores e 

formadores de professores conheçam melhor o contexto de desenvolvimento de 

práticas interdisciplinares a partir do contexto social, no caso específico a produção 

de tijolos. 

 

Fui informado (a) de que a participação é voluntária e não obrigatória, não havendo 

nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela participação dos sujeitos. 

Em qualquer momento, ao longo da pesquisa, tanto eu quanto meus alunos 

poderemos retirar nossa participação, se julgarmos necessário. Estou consciente de 

que a pesquisa poderá ser interrompida por avaliação insuficiente das atividades 

propostas tendo em vista o nível da turma, por problemas nos equipamentos ou por 

incapacidade do pesquisador. 

 

Foi assegurada a privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa. Os nomes dos alunos, dos professores, de funcionários ou 

da escola não serão citados em nenhum documento produzido na pesquisa. O 

pesquisador solicitou permissão para registrar em diário de campo, fotografar, filmar 

e gravar em áudio alguns momentos em sala de aula. Apoio tal pedido desde que os 

alunos e/ou seus responsáveis legais (para o caso de menores de 18 anos) também 

manifestem seu consentimento. 

 

A minha participação e a dos outros participantes não envolverá qualquer natureza 

de gastos. O pesquisador assumiu os riscos e danos que porventura vierem a 

acontecer com os equipamentos e incidentes com os alunos em sua companhia, 
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durante o processo. Proponho-me a acompanhá-la na condução das atividades que 

serão desenvolvidas em sala. Fui informado(a) sobre a indenização em casos de 

eventuais danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, 

conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

 

Embora saibamos que qualquer projeto pode oferecer algum incômodo – tal como 

sentir-se constrangido com a presença do pesquisador nas aulas – o pesquisador se 

propôs a corrigir eventuais desconfortos, procurando propiciar situações em que 

todos se sintam à vontade para se expressarem. Deixou bem claro que os 

participantes têm direito a esclarecimentos adicionais, antes, durante e depois da 

pesquisa. 

 

Ao final, os resultados serão apresentados para todos os participantes do projeto e 

demais interessados, em dia e local definidos pela direção e uma cópia da 

dissertação e o livreto de orientação pedagógica serão entregues à Escola para fins 

de subsídio a novas atividades pedagógicas nesta ou em outra escola. 

 

Caso ainda tenha alguma dúvida, poderei consultar o pesquisador, seu orientador e 

sua co-orientadora. Quanto a questões relacionadas a aspectos éticos da pesquisa, 

poderei entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFOP. Todos 

os dados de contato do pesquisador principal, do orientador e do CEP/UFOP estão 

na carta convite. 

 

Sinto-me esclarecido(a) em relação à proposta e concordo em participar 

voluntariamente desta pesquisa.  

 

 

ANTUNES, _____ de _______________________ de 2014. 

 

______________________________________________MASP___________ 

Professor (a)  da Escola Estadual XXXXXXX 
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ANEXO 12 
 

DECLARAÇÃO DE USO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL COLETADO 

 
 

 

 

 

 

Eu, Professor Márcio Antônio da Silva, declaro, junto ao Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Ouro Preto – CEP/UFOP, que os dados obtidos em campo, através do caderno de campo, entrevistas e 

eventuais gravações de áudio e vídeo e fotografias da pesquisa intitulada “Interdisciplinaridade e Realidade 

Social – TIJOLO como Tema Gerador no Processo de Ensino na Educação Básica, Nível Médio, serão 

arquivados na sala do professor orientador desta pesquisa, Prof. Dr. Gilmar Pereira de Souza, no Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas – ICEB – campus Morro do Cruzeiro – Universidade Federal de Ouro Preto na 

cidade de Ouro Preto/MG, por um período de cinco anos sob minha responsabilidade, e o seu acesso será restrito 

a somente envolvidos na pesquisa. 

 

Ouro Preto, 22 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Márcio Antônio da Silva, Pesquisador Principal 

 

 
 


