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RESUMO 
 Este trabalho apresenta um estudo teórico realizado a cerca da interdisciplinaridade no Brasil e seu 

contexto histórico. Relata ainda os resultados das atividades realizadas junto ao Colégio Estadual 

Tereza Borges de Cerqueira – Caetité – BA e sua contribuição em nossa vida acadêmica a partir da 

participação enquanto Bolsista de Iniciação à Docência no subprojeto denominado 

“Interdisciplinaridade, Formação Docente e Temas Transversais”. O projeto é financiado pela 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, (PIBID), tendo como objetivo garantir a inserção dos 

graduandos, no processo de iniciação à docência, a partir de ações articuladas entre Universidade e 

Educação Básica, contribuindo para a qualificação do licenciando em seu percurso acadêmico, bem 

como buscando a valorização e o desenvolvimento profissional do professor. Nessa perspectiva, o 

projeto busca enfrentar as divisões nos campos disciplinares para refletir sobre problemas teóricos 

articulados com questões cotidianas apresentadas na realidade de forma interdisciplinar. 
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INTRODUÇÃO 

A interdisciplinaridade é algo bastante complexo, que faz uso do conhecimento de várias 

disciplinas para construir um conhecimento mais significativo. Para a interdisciplinaridade não basta 

um saber isolado, é preciso que haja a junção desse saber em prol de um melhor entendimento de 

questões que se fazem presente no dia a dia das pessoas. 

As transformações do modo de produzir a ciência e de perceber a realidade, o 

desenvolvimento dos aspectos políticos e de gestão escolar, bem como a pesquisa nas organizações e 

instituições científicas foram alavancas que impulsionaram o surgimento de um olhar interdisciplinar 

para as escolas, visto que a disciplinarização do saber já não atendia a realidade do mundo em 

constantes e vertiginosas mudanças. A necessidade de superar a rigidez das disciplinas, fechadas e de 

falsa autonomia não mais permitia acompanhar as mudanças que se davam no processo pedagógico 

tão necessário a produção de novos conhecimentos (PAVIANI, 2008 p.14). 

A interdisciplinaridade é de relevante importância ao ensino, o que para Lima e Azevedo 

(2013) requer: 

[...] requer um trabalho conjunto entre alunos e professores assim 

como de gestores e demais sujeitos integrantes, não deve ocorrer 
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apenas entre as disciplinas escolares, mas também entre pessoas, 

conceitos, informações e metodologias. (LIMA e AZEVEDO, 2013 p. 

02). 

No entanto, verifica-se conforme citação que; 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém 

sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da 

compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a 

realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a 

constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registro sistemático dos resultados. (BRASIL 1999, p. 

89). 

 

Dessa forma a prática da interdisciplinaridade não se constrói em isolado, mas depende da 

comunidade escolar como um todo. E para isso é preciso sempre inovar, planejar, avaliar, mudando 

hábitos e técnicas, revendo sempre o que não deu certo, para não mais usá-lo. A mesmice pode 

impedir que a interdicisplinaridade aconteça. 

Para Fazenda (1994) é através do diálogo entre senso comum e o conhecimento sistematizado 

que se constrói a interdisciplinaridade tendendo a uma dimensão utópica e libertadora, que permitirá 

enriquecer nossa relação com o outro e com o mundo. Quando se fala da prática da 

interdisciplinaridade na escola não significa distanciar as disciplinas, ou seja, para ocorrer a 

interdisciplinaridade, é imprescindível manter a comunicação entre elas. Pois para tal prática, é 

necessário em primeira instância, que cada um em isolado, tenha muitos conhecimentos em sua área 

específica, para assim se inter-relacionar, havendo então a troca de conhecimentos, não os deixando 

engavetados, mas um em colaboração com o outro para que assim seja desenvolvido um trabalho de 

qualidade na escola e também fora dela. 

O projeto PIBID interdisciplinar é um programa de bolsa de iniciação à docência, que busca 

trabalhar a interdisciplinaridade nas escolas envolvidas ao projeto. Sendo assim o PIBID é de muita 

valia para os licenciando, pois possibilita a este começar a ter um contato com a sala de aula antes de 

chegarem ao momento de estágio, além de orientá-los para que estes discentes tenham realmente um 

perfil profissional compromissado com a pesquisa, a escola como um todo, e com a formação de 

sujeitos críticos e cônscios de seu papel na sociedade. Este trabalho tem como objetivo, refletir sobre a 

importância da interdisciplinaridade, relacionando-a ao projeto que vem sendo desenvolvido pelos 

bolsistas do PIBID, graduandos, supervisores e coordenação de área, no Colégio Estadual Tereza 

Borges de Cerqueira, Caetité-Bahia. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho teve amparo a partir de estudos teóricos bibliográficos sobre 

interdisciplinaridade e a prática resultante da aplicação de miniprojetos de intervenção com abordagem 

interdisciplinar que se deram no Colégio o qual nos encontramos vinculados como Bolsistas de 

Iniciação à Docência. 

Inicialmente foram realizadas observações em sala de aula, em turma de EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), e em meio a essas observações foram realizadas algumas coparticipações com temas 

interdisciplinares ou transdisciplinares, ou seja, temas que “atravessam” todas as disciplinas, de todas as 

séries, sendo trabalhados de forma integrada aos demais conteúdos, também entendidos como conteúdos 

curriculares. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADO 

Foi a partir das observações em sala de aula oportunizadas pelo subprojeto 

“Interdisciplinaridade, Formação Docente e Temas Transversais” e o aporte teórico metodológico que 

nos sentimos confiantes em trabalhar por meio de miniprojetos ações de intervenção com cunho 

interdisciplinar e transdisciplinar. 



O conhecimento do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, a leitura da Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB) vigente no país, e de teóricos que abordam a temática sobre interdisciplinaridade e 

também sobre a EJA, foram intercaladas com as observações o que fez surgir miniprojetos tais como 

“Caetité: Ontem e hoje” que teve como um dos objetivos, conhecer os aspectos históricos que 

remetem ao surgimento do município; seus patrimônios históricos, folclore e festas populares; seus 

filhos ilustres, etc. 

Houve atividades relacionadas ao tema meio ambiente e a saúde, levando em consideração os 

seguintes subtemas: pertencimento, territorialidade, espaço natural, questões socioambientais, ética, 

alimentação, higiene, qualidade de vida, representação social e oralidade, com diversas atividades 

desenvolvidas pelos alunos, como: confecções de artesanato (com o aproveitamento de materiais: 

garrafa pet, palitos, retalhos dentre outros), dramatização, parodia, poesia, cordéis, produção de vídeo 

a partir de fotografias referentes ao tema, mutirão de limpeza, sabão ecológico, com distribuição de 

receitas, produção de bolsas, porta lápis, tapete, colcha de retalhos, roupas ecológicas para o desfile, 

etc., que foram apresentadas na semana em comemoração ao meio ambiente. 

  

 

                               Figura 01- Artesanatos produzidos pelos alunos.        Foto: Marizete de Souza Cardoso. 

 

No final do mês de setembro de 2014 foi realizada pela escola uma feira de ciências, com o 

tema Água, nesta oficina foram confeccionados cartazes com o ciclo da água, com o caminho da água 

até o consumidor, filtro de garrafa pet, para demonstração da purificação da água, exibição de vídeos 

educativos, e músicas que trabalham sobre o tema.  

 No desenvolver dessas atividades, foi levada em consideração a interdisciplinaridade, pois 

esta é uma das questões primordial desse programa, além da educação de jovens e adultos, e para isto, 

são levados em consideração conhecimentos de mundo dos estudantes na perspectiva de que é 

partindo do que é significativo aos alunos que se dá o processo de ensino aprendizagem. A tomada de 

consciência de que o processo de aprendizagem como propriedade do sujeito histórico, implica 

valorizar o papel determinante da interação com o meio social e, parcialmente, com a escola onde as 

situações comunicativas irão influenciar sobremaneira à formação de cidadãos cientes de seu papel no 

mundo como agentes modificadores da história e por fim do espaço geográfico. 

 

CONCIDERAÇÕES FINAIS 



A interdisciplinaridade é uma atividade extremamente complexa, difícil de praticar, mas, no 

entanto de muita importância para a prática docente, pois se acredita que esta facilita a construção de 

uma aprendizagem significativa por parte dos alunos. 

Assim, o programa PIBID, em nossa vida acadêmica adquiriu grande importância, pois nos fez 

refletir sobre a formação do bom profissional docente à medida que nos propiciou o contato com a sala 

de aula, não somente na posição de observador, mas também com coparticipações em atividades, 

oportunizando-nos um contato direto com o aluno, pois sabemos que para o ato de ensinar não existe 

receita pronta, além da formação (curso necessário), o professor muito aprende com a sua prática, 

sendo assim de muita valia cada atividade desenvolvida no programa. 

Dessa forma, conclui-se que o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a relação 

necessária entre professor e aluno, bem como a articulação da teoria com a prática de forma 

contextualizada e dialógica torna-se diferencial capaz de conduzir, ao exercício profissional docente 

consciente e crítico rumo a uma ação transformadora no sentido de valorização do seu “que fazer”. 
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