
INTERDISCIPLINARIDADE E PIBID: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Marizete de Souza Cardoso
1
 

Gleyssy Kaelly de Souza Soares
2 

Maria Cláudia Meira S. Barros
3
 

 

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 Científica no subprojeto denominado 

“Interdisciplinaridade, Formação Docente e Temas Transversais” o qual vem sendo realizado no 

Colégio Estadual Tereza Borges de Cerqueira, localizado em Caetité- BA. 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 está posta desde o renascimento, quando a disciplinarização do 

saber passa a não mais dar conta de explicar “o mundo” que passava por uma explosão de 

conhecimentos, inovações nas técnicas de pesquisa, etc. Para que haja a interdisciplinaridade 

é necessário uma visão de mundo que condiz com a realidade vivida, onde há uma junção de 

saberes em prol de um melhor entendimento das questões que se fazem presente na 

contemporaneidade. 

 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.  
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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, p.14, 2008).  

Assim compreende-se a interdisciplinaridade como sendo de relevante importância ao ensino, 

o que de acordo ao pensar de Lima e Azevedo (2013) requer:  

[...] “um trabalho conjunto entre alunos e professores assim como de gestores e demais 

sujeitos integrantes, não deve ocorrer apenas entre as disciplinas escolares, mas também entre 

pessoas, conceitos, informações e metodologias”. (LIMA e AZEVEDO, 2013).  

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 2002, 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.  Corroborando Fazenda 

(2008) diz que:  

 

O pensar interdisciplinar parte do princípio de que nenhuma forma de 

conhecimento é em si mesmo racional. Tenta, pois o diálogo com outras 

formas de conhecimento, deixando-se interpenetrar por elas. Assim [...] 

aceita o conhecimento de senso comum como válido, pois é através do 

cotidiano que damos sentido às nossas vidas. (FAZENDA, 2008).  

 

Entende-se que 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 à 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.  

Para que a sala de aula seja interdisciplinar, é preciso que o professor faça referências 

ao conteúdo trabalhado, correlacionando-os a conteúdos que são trabalhados em outras 

disciplinas, e não direcionar o aluno a ideia de que somente o seu componente curricular é 

importante, mas que é preciso conhecimentos de todos os componentes para que haja a 

construção de uma aprendizagem significativa. E para esta interdisciplinaridade ir além da 

sala de aula, ser um projeto da escola, é preciso que haja comunicação entre professores, um 

planejamento coletivo de toda a escola;  

A interdisciplinaridade, portanto, não precisa necessariamente de um projeto 

científico. Pode ser incorporada no plano de trabalho do professor de modo contínuo; pode ser 

realizada por um professor que atua em uma só disciplina ou por aquele que dá mais uma, 

dentro da mesma área ou não; pode finalmente, ser objeto de um projeto, com um 

planejamento específico, envolvendo dois ou mais professores, com tempos e espaços 

próprios. (PATARO; BOVO, 2013).  

A interdisciplinaridade pode ser fruto tanto do trabalho de um professor, quanto um 

projeto mais amplo, que abrange a escola como um todo. Projeto esse que vise trabalhar com 

temas transversais, ou seja, aquele que não basta uma disciplina falar sobre, mas que requer 

conhecimentos também de outras áreas, para que de fato se concretize um entendimento a 

respeito. 

A interdisciplinaridade está diretamente condicionada a formação docente o que se 

configura na contemporaneidade um grande desafio para a sociedade brasileira, diante das 

mudanças ocorridas nas constantes e vertiginosas mudanças que se dá na política em nosso 

país, havendo, portanto uma emergência na construção de um projeto político e educacional, 

voltado para uma formação que se efetive em bases consistentes, teoricamente sólidas e 

fundadas nos princípios de qualidade e de relevância social.  

Sabe-se que a interdisciplinaridade não é uma coisa fácil de praticar, é preciso muito 

empenho por parte dos professores, das instituições de ensino superior, da escola básica, bem 

como um todo, sendo necessário que haja além do planejamento, engajamento, 

responsabilidade, avaliação constante e compromisso não só com a profissão docente, mas 

com a escola, os colegas a comunidade e os estudantes.  

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. 

 

Contexto histórico da interdisciplinaridade no Brasil 

  

A interdisciplinaridade teve seu momento inicial na Europa, especialmente na França e 

na Itália em meados da década de 1960, essa década estava sendo marcada pelas 

reivindicações dos movimentos estudantis, que lutavam por um ensino mais sintonizado com 

a realidade que se vivenciava na época, no que diz respeito às questões sociais, políticas e 

econômicas. Visto que para resolver tais questões, precisavam-se conhecimentos de várias 

disciplinas, pois não bastava falar dessas questões somente em uma disciplina, pois eram 

questões que iam muito além, sendo que eram temas muito importantes e que necessitavam 

mesmo de serem trabalhadas por ambas as disciplinas constituindo assim a 

interdisciplinaridade. 

No Brasil o termo começa a ser discutido no final da década de 60, em primeira 

instância sob influência da obra de Georges Gusdorf, e em seguida pelo estudo da obra de 

Piaget, estes que influenciaram os estudos de Hilton Japiassu e o de Ivani Fazenda, Japiassu 

que teve o seu pensamento voltado para o campo da epistemologia e Fazenda no campo da 

educação. E logo a interdisciplinaridade começa a exercer influência na elaboração da Lei de 

Diretrizes e Bases a (LDB), brasileira. 

Na década de 1970, Hilton Japiassu começa a pesquisar, sendo este o primeiro 

pesquisador brasileiro a escrever sobre o assunto, o qual publicou o livro 

“Interdisciplinaridade e a patologia do saber” (TRINDADE, 2003, p.05), em seguida se 

destaca Ivani Fazenda, que publicou no ano de 1979, a obra “Integração e 

Interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia” (TRINDADE, 2003 

p.05). 

A década de 1980 foi marcada pela busca de princípios teóricos, na qual a 

interdisciplinaridade ia cada vez mais se difundindo pelo país, porém ainda existia uma 

grande distância entre o termo interdisciplinaridade e a prática dos professores, pois apesar de 

já ter começado a sua disseminação no país, poucos professores a conhecia. 



Na década de 1990, começa a surgir vários projetos denominados interdisciplinares, mas sem 

muita fundamentação. Em 1994, Fazenda escreve sobre o que seria uma sala de aula 

interdisciplinar, Carlos apud Fazenda (1994); 

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 do 

conhecimento. [...] Numa sala de aula interdisciplinar, todos se percebem 

e gradativamente se tornam parceiros e, nela a interdisciplinaridade pode 

ser aprendida e pode ser ensinado, o que pressupõe um ato de perceber-se 

interdisciplinar. [...] outra característica observada é que o projeto 

interdisciplinar surge às vezes de um que já possui desenvolvida a atitude 

interdisciplinar e se contamina para os outros e para o grupo. [...] Para a 

realização de um projeto interdisciplinar existe a necessidade de um 

projeto inicial que seja suficientemente claro, coerente e detalhado, a fim 

de que as pessoas nele envolvidas sintam o desejo de fazer parte deste. 

(FAZENDA, 1994, p.86-87). 

 

Nesta citação fica evidente a diferença entre uma sala de aula interdisciplinar de uma 

sala não interdisciplinar, nesta diferença, podendo observar a importância do ser 

interdisciplinar, a capacidade desta para a prática da construção do conhecimento. Na qual, 

onde não acontece a ligação de uma disciplina à outra, fica mais propício somente a decoreba 

de conteúdos e não o entendimento e uso destes para compreender a realidade. Sendo a sala 

de aula um local bastante propício para a prática da interdisciplinaridade, como afirma 

Trindade; 

 

É na arte de educar que o professor interdisciplinar realiza sua “grande 

obra”. É a sala de aula um território favorável aos encontros das mais 

diversas pessoas, possuidoras dos mais variados saberes produzidos por 

outras pessoas. (TRINDADE, 2003, p. 05). 

 

E nessa troca de saberes, pode existir a prática da interdisciplinaridade, cabe ao 

professor conduzi-la da melhor maneira possível, para que essa troca seja também construtora 

da realidade. Lembrando que para de fato acontecer um ensino interdisciplinar, é preciso levar 

em consideração que; 

 
Um ensino interdisciplinar requer um trabalho conjunto entre alunos e 

professores assim como de gestores e demais sujeitos integrantes, não 

deve ocorrer apenas entre as disciplinas escolares, mas também entre 

pessoas, conceitos, informações e metodologias. (LIMA e AZEVEDO, 

2013, p.02). 



É visto que a prática da interdisciplinaridade não se constrói em isolado, mas que 

depende da comunidade escolar como um todo. E para isso é preciso sempre inovar, além de 

muito planejamento, mudando hábitos e técnicas, revendo sempre o que não deu certo, para 

não mais usá-lo, pois se não inovar, a mesmice pode impedir que a interdisciplinaridade 

aconteça. 

Quando se fala da prática da interdisciplinaridade na escola não significa distanciar as 

disciplinas, ou seja, para ocorrer a interdisciplinaridade, não deve isolar as disciplinas, mas ao 

contrário, é preciso manter a comunicação entre elas. Mas 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 melhor trabalho na escola e também fora dela. 

Para que a sala de aula seja interdisciplinar, é preciso que o professor faça referências 

do conteúdo trabalhado, com conteúdos que são trabalhados em outras disciplinas, e não 

direcionar no aluno a ideia de que somente o seu componente curricular é importante, mas 

que é preciso conhecimentos de todos os componentes para que haja a construção de uma 

aprendizagem significativa. E para esta interdisciplinaridade ir além da sala de aula, ser um 

projeto da escola, é preciso que haja comunicação entre professores, que haja além de um 

planejamento individual, um planejamento coletivo, que compreende todos os professores das 

áreas afins, ou até de áreas diferentes, pois a interdisciplinaridade não depende somente do 

conhecimento de uma disciplina em isolado. 

Visto assim que a interdisciplinaridade pode ser fruto tanto do trabalho de um 

professor, quanto um projeto mais amplo, que abrange a escola como um todo. Projeto esse 

que vise trabalhar com temas transversais, ou seja, aquele que não basta uma disciplina falar a 

respeito, mas que requer conhecimentos também de outras áreas, para que de fato se 

concretize um entendimento a respeito. 

 

A interdisciplinaridade nos dias atuais 

 

A escola vem cada vez mais fragmentando o conhecimento, são muitas as 

especializações em áreas isoladas, porém essa fragmentação não dá conta de entender e 

explicar a complexidade do mundo globalizado em que vivemos, no qual ocorrem constantes 



transformações, e para tal entendimento é preciso fazer uso da interdisciplinaridade, pois não 

basta o saber isolado. 

A necessidade de uma visão global da realidade faz voltar para o debate a questão da 

interdisciplinaridade, e para superar a fragmentação do ensino, é preciso que haja esse 

trabalho conjunto dos professores e com a preocupação de conectar os conteúdos abordados 

pelos currículos, com a realidade global vivenciada, para isto, os professores precisam estar se 

informando a cada dia, pois trabalhar a interdisciplinaridade requer muitas informações, para 

as quais necessitam-se de muita pesquisa. 

Como afirma a citação acima, o professor precisa ser um professor pesquisador, pois 

são muitas as mudanças ocorridas no mundo, e ele deve esta a pá dessas transformações, para 

ver o que é preciso inovar em sua sala de aula, e também despertar nos alunos a curiosidade, e 

o gosto pela pesquisa, pois quando o aluno simplesmente recebe o conteúdo pronto, 

comumente só acontece um “entendimento” momentâneo, e quando o próprio aluno vai a 

busca, pesquisa, certamente estará de fato construindo o seu conhecimento. 

 

Relato de experiência 

 

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.  

Compreendemos que a atuação no PIBID “Interdisciplinaridade, Formação 

Docente e Temas Transversais” vem fortalecendo nossa formação enquanto professores na 

medida em que passamos a entender como a mesma é complexa. A possibilidade de atuar no 

espaço escolar e vivenciar diferentes situações didáticas pedagógicas tem propiciando 

momentos de ação-reflexão-ação o que certamente nos deixará mais articulados e preparados 

às experiências futuras.  

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 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. 

No final do mês de setembro 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.  

 

 

Considerações Finais  

 

 

A interdisciplinaridade é uma atividade extremamente complexa, difícil de praticar, 

mas, no entanto de muita grande relevância para a prática docente, pois se acredita que esta 

facilita a construção de uma aprendizagem significativa por parte dos alunos.  

Segundo Gatti (2011),  

A criação do PIBID teve a intenção de fomentar a iniciação à docência com a 

finalidade de melhor qualificá-la, mediante projeto específico de trabalho e concessão de 

bolsas, abrangendo as diferentes áreas do conhecimento que fazem parte do currículo da 

educação básica. (GATTI, 2011).  



Assim, o programa PIBID, em nossa vida acadêmica vem aos poucos adquirindo 

grande importância, pois nos faz refletir sobre a formação do bom profissional docente à 

medida que nos propicia 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.  

Conforme as palavras do mestre Paulo Freire (2005) o processo de aprendizagem se entre 

professor e alunos mediatizados pelo mundo, sendo passível de construir, reconstruir, 

constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Assim 

para o autor op cit:  

Toda a prática educativa requer a existência de sujeitos que ensinam e aprendem os 

conteúdos, por meio de métodos, técnicas e materiais, e implica em função do seu caráter 

diretivo, objetivos, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática 

educativa de ser política, de não poder ser neutra (FREIRE, 2005).  

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”.  

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica.  

 

 

FAZENDA, Ivani. O que é interdisciplinaridade? Ed: Cortez, São Paulo, 2008.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 46 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.  

 

GATTI, Bernadete A. Um novo modelo para a formação de professores. 

In<www.dc.mre.gov.br/imagens-e-textos/revista7-mat7.pdf/at.../file>Acessado em 20/11/ 

2011.  

 



LIMA, Aline Cristina da Silva; AZEVEDO, Crislane, Barbosa de Azevedo. A 

interdisciplinaridade no Brasil e o ensino de história: Um diálogo possível, Rio Grande do 

Norte, 2013.  

 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2002.  

 

PÁTARO, Ricardo Fernandes; BOVO, Marcos Clair. A interdisciplinaridade como 

possibilidade de diálogo e trabalho coletivo no campo da pesquisa e da educação, Rio 

Grande do Norte, 2013.  

 

PAVIANI, Jayme. Interdisciplinaridade: conceitos e distinções. 2. ed. Caxias do Sul, 

RS:Educs, 2008.  

TRINDADE, Laís dos Santos, Pinto.  Interdisciplinaridade: necessidade, origem e destino. 

V. 04, São Paulo, ed. Sinergia, 2003. 


