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RESUMO  

 

 
O Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Município de Volta 
Redonda/RJ como tema mobilizador no processo educacional é discutido e analisado pelos 
sujeitos participantes dessa pesquisa, os professores. O presente trabalho teve como 
objetivo investigar a prática de um grupo de professores atuantes nas escolas dos Anos 
Iniciais a partir da identificação das representações sociais dos mesmos, sobre o Ensino de 
Ciências, procurando, à luz da Teoria das Representações Sociais, na perspectiva proposta 
por Moscovici, captar os sentidos que os termos disciplinaridade, multidisciplinaridade e 
interdisciplinaridade têm para estes profissionais, fundamentada em uma ampla revisão 
literária sobre os termos citados. A pesquisa possibilitou identificar as representações 
sociais desses professores sobre o Ensino de Ciências e analisar a prática docente dos 
mesmos. A metodologia utilizada se baseou na pesquisa qualitativa, tendo como 
instrumentos de coleta de dados dois questionários semiestruturados: piloto e definitivo. 
Para a análise de dados, foi utilizada a Análise categorial temática de conteúdos com 
suporte do Software Atlas.ti. A pesquisa sinalizou que há representações sociais 
equivocadas sobre o Ensino de Ciências, no que se refere ao conhecimento e prática 
docente, sobre os termos: disciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Com 
base nos dados coletados, foi apontado o entendimento sobre o termo multidisciplinaridade 
como Interdisciplinaridade por alguns dos sujeitos da pesquisa.  
 

Palavras-chave: Representações Sociais. Interdisciplinaridade. Ensino de Ciências. 

Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Prática docente. 
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ABSTRACT  

 

The Science Teaching in the First Year Elementary School of the City of Volta Redonda /RJ 
as a mobilizing theme in the educational process is discussed and analyzed by the subjects 
participating in this study ,the teacher. The present work has as general objective to investi-
gate the practice of a teachers group acting in the early year schools starting the identifica-
tion as the social representations of themselves, about the Science teaching, looking for , to 
the Theory of Social Representations , the perspective proposed by Moscovici , catching the 
senses that the disciplinary, multidisciplinary and interdisciplinary terms have for these pro-
fessionals, grounded  in a large literature review about the cited terms. The research enabled 
us to identify the social representations of these teachers about the Science Teaching and 
analyses their teaching practice. The methodology used was the qualitative research having 
as instruments data collection, two semi-structured questionnaires: pilot and definitive. For 
data analyses was used the Content Analysis Categorical Supported Software Atlas.ti. The 
research indicated that there are misguided social representations of science education , 
with regard to knowledge and teaching practice, on the terms: disciplinary , multidisciplinary 
and interdisciplinary. Based on the data collected, is evidenced during the analysis the 
understanding of the term multidisciplinary as interdisciplinary by some of the research 
subjects. 
 

 
 
Keywords: Social Representations. Interdisciplinary. Science Teaching. Teachers of 
the First Year Elementary School. Teaching practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Inicialmente é apresentado um pequeno relato da minha formação acadêmica e 

profissional, por entender a importância destes fatos para o estudo desenvolvido nesta 

dissertação. A minha formação acadêmica se dá a partir do Curso de Formação de 

Professores e, posteriormente, com as graduações em Ciências Físicas e Biológicas e 

Licenciatura em Pedagogia. Ingresso como professora dos Anos Iniciais na Prefeitura 

Municipal de Volta Redonda/RJ na década de 90, assumindo turma de classe de 

alfabetização.    

 Com os estudos realizados no Curso da Licenciatura em Pedagogia procurei 

entender as minhas inquietações em relação ao processo de ensino e aprendizagem e o 

desenvolvimento do aluno em sala de aula, principalmente, como acontecia a prática 

docente em relação ao Ensino das Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

 Como parte da minha trajetória profissional, fui convidada a fazer parte da Equipe 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Departamento Pedagógico (DP) da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda/RJ, como Implementadora da área de 

conhecimentos de Ciências, tendo como função específica, a orientação sobre o processo 

de trabalho que deve ser desenvolvido nas escolas pelos Supervisores Pedagógicos e pelos 

docentes, no que se refere ao planejamento e organização do processo de ensino 

aprendizagem e a formação continuada deste grupo de profissionais.  

Os profissionais no Departamento Pedagógico atendem a todo Sistema de Ensino do 

Município, sendo: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) das escolas do Município, tendo cada uma das equipes a 

responsabilidade em orientar os profissionais dos segmentos de Educação Infantil, Anos 

Iniciais, Anos Finais e EJA.  

Na continuidade da minha formação procurei com Especializações complementar os 

conhecimentos adquiridos. O caminho a seguir é o Stricto Sensu, onde busco a partir da 

Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici, analisar o que pensam os 

professores sobre o Ensino das Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e como 

este acontece: se de forma disciplinar, interdisciplinar ou multidisciplinar; refletir sobre a 

formação e a prática profissional1 de um grupo de professores, enfatizando a necessidade 

de relacionar a proposta curricular existente para este segmento de ensino, a uma proposta 

de trabalho interdisciplinar na área de conhecimento de Ciências Naturais.  

 

                                                           
1
 CONTRERAS, J. A autonomia de professores. São Paulo, SP: Cortez, 2002. 
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A escolha do tema deste trabalho veio para complementar e entender as 

observações e reflexões feitas, através da minha prática profissional, durante os anos de 

trabalho como docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e, como Implementadora 

da área de conhecimentos de Ciências, com um olhar diferenciado para a prática dos 

docentes deste segmento de ensino. 

Entende-se a organização do Ensino Fundamental através da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

A organização do Ensino Fundamental está pautada na Resolução nº 3 de 03 de 

agosto de 2005, do Conselho Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 2005). É indicada a 

nomenclatura a ser adotada para o Ensino Fundamental com 09 (nove) anos de duração até 

14 anos de idade, sendo: Anos Iniciais - com 05 anos de duração para crianças de 6 a 10 

anos de idade; e Anos Finais com 04 anos de duração para crianças de 11 a 14 anos de 

idade. Sabendo que a nomenclatura - Anos Iniciais - refere-se às primeiras séries do Ensino 

Fundamental que compreende do 1º ao 5º ano de escolaridade. 

A organização curricular do Ensino Fundamental é assim definida de acordo com a 

Resolução CNE/CEB 7/2010, 12/2010 Seção 1 (BRASIL, 2010): 

 

Art. 15 Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental 
serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento: I – 
Linguagens: a) Língua Portuguesa; b) Língua Materna, para populações 
indígenas; c) Língua Estrangeira moderna; d) Arte; e) Educação Física; II – 
Matemática; III – Ciências da Natureza; IV – Ciências Humanas: a) História; 
b) Geografia; V – Ensino Religioso (p. 34). 
 

 A partir desta Resolução e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), as escolas do Ensino Fundamental que compreendem os Anos Iniciais têm seguido 

esta organização dos componentes curriculares.  

A pesquisa tem por fim entender como se apresenta o Ensino das Ciências nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e como acontece: de forma disciplinar, interdisciplinar ou 

multidisciplinar, a partir da análise dos dados obtidos por meio de questionário 

semiestruturado, tendo cada um dos termos citados, sua importância no desenvolvimento do 

Ensino das Ciências. Desta forma, as conceituações desses termos são necessárias para 

que possamos entender a escolha do tema desse trabalho.  

A necessidade de esclarecer o vocabulário no que se refere aos termos citados é 

apontada por Japiassu (1976) para que se possa precisar a distinção entre os termos. Desta 

forma, antes se deve estabelecer o que vem a ser disciplinaridade.  

De acordo com Japiassu (1976): 

 



 
 

17 

 

Disciplinaridade significa a exploração científica especializada de 
determinado domínio homogêneo de estudos, isto é, o conjunto sistemático 
e organizado de conhecimentos que apresentam características próprias 
nos planos de ensino, da formação, dos métodos e das matérias; esta 
exploração consiste em fazer surgir novos conhecimentos que se 
substituem aos antigos (p. 72). 
 

 Para este autor “disciplina” tem o mesmo sentido de “ciência”. Faz parte desse 

estudo, entender como as disciplinas são exploradas cientificamente, a forma como estão 

organizadas e a prática profissional utilizada nos Anos Iniciais. 

 Japiassu (1976) compreende que sobre o termo “interdisciplinar” não havia sido 

reconhecido ainda um sentido epistemológico único e estável, é um neologismo com 

significados diferentes e nem sempre seu papel é compreendido da mesma forma. O autor 

propõe uma distinção, a título de aproximação, entre os termos multidisciplinar e 

pluridisciplinar.    

Miranda (2008) apresenta em seu texto “De interdisciplinaridade” o conceito de 

multidisciplinaridade por Zabala (2002): 

 

Multidisciplinaridade: é a organização de conteúdos mais tradicional. Os 
conteúdos escolares apresentam-se por matérias independentes uma das 
outras. As cadeiras ou disciplinas são propostas simultaneamente, sem que 
se manifestem explicitamente as relações que possam existir entre elas (p. 
33). 

 

A multidisciplinaridade corresponde à estrutura tradicional de currículo nas escolas, 

fragmentada em várias disciplinas que são trabalhadas simultaneamente, sem que possam 

aparecer as relações existentes entre as mesmas. 

Para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

– PCN (1988) apresentam uma estrutura dos objetivos gerais a serem trabalhados neste 

segmento e são organizados por áreas de conhecimentos, sendo cada uma das áreas de 

conhecimento com especificidades e características próprias. 

O Ensino das Ciências está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394/96 no Art. 32, II, “a compreensão do ambiente natural e social [...], da 

tecnologia [...]”, bem como nos PCN. E se apresenta de forma integrada às outras áreas de 

conhecimentos visando uma aprendizagem global dos conteúdos de forma interdisciplinar.  

De acordo com Fazenda (1994): 

 

Interdisciplinaridade é uma exigência natural e interna das ciências, no 
sentido de uma melhor compreensão da realidade que elas nos fazem 
conhecer. Impõe-se tanto à formação do homem como às necessidades de 
ação, principalmente do educador (p. 91). 
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Desta forma, entender a Interdisciplinaridade é perceber esta exigência natural das 

ciências que cita Ivani Fazenda. A necessidade de compreensão entre elas e também a 

formação do homem, principalmente o professor, no que se refere à sua prática no processo 

educacional. Segundo Fazenda (1993, p. 64), no ensino, a interdisciplinaridade não pode 

ser uma “junção de conteúdos, nem uma junção de métodos, muito menos a junção de 

disciplinas”, implica em um novo modo de pensar e agir do professor.  

De acordo com Fazenda (2008, p. 11) “a interdisciplinaridade pauta-se numa ação 

em movimento. Pode-se perceber esse movimento em sua natureza ambígua, tendo como 

pressuposto a metamorfose, a incerteza”. A prática interdisciplinar exige do professor uma 

profunda imersão no trabalho cotidiano, pensando no potencial de cada aluno e no 

desenvolvimento do processo de aprendizagem. 

Segundo Japiassu (1976, p. 74), “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela 

intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no 

interior de um mesmo projeto de pesquisa”. As trocas entre os professores especialistas 

favorecem a interdisciplinaridade e a ampliação da aprendizagem, a partir do elo que há 

entre as disciplinas nas suas mais variadas áreas, permitindo que o docente utilize em sua 

prática, estratégias diferenciadas, recursos inovadores e dinâmicos na realização das aulas.  

Entende-se que a interdisciplinaridade implica uma nova forma de pensar e agir. 

Uma postura do docente que privilegia uma vivência de interação mediada por 

conhecimentos diversificados, visando superar a linearidade do currículo escolar com uma 

nova reorganização.  

É neste sentido que o trabalho desenvolvido pelos docentes nos Anos Iniciais, na 

área de Ciências, merece ser investigado, buscando analisar e refletir sobre a metodologia 

aplicada. O uso de novas estratégias utilizadas pelos professores no desenvolvimento da 

prática pedagógica visa à aprendizagem do aluno a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar, aproveitando, sobretudo, a curiosidade que é um fator natural nas crianças.  

De acordo com Fazenda (2003): 

 

Numa proposta interdisciplinar, o professor de Ciências que não tivesse seu 
problema de domínio do conteúdo completamente resolvido, poderia adotar 
em sala de aula a postura de quem faz ciência, ou seja, não ter as 
respostas prontas, mas apresentar disponibilidade intelectual para procurar 
soluções que envolvam outras esferas e pessoas que não a sala de aula e o 
professor (p. 63). 

 

 Faz-se necessário que o envolvimento entre os protagonistas aconteça durante o 

tempo de aula, favorecendo ao aluno despertar a curiosidade e interesse em compreender 

os fenômenos naturais, entendendo-os de uma forma contextualizada, tendo a percepção 
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desta importância para a sobrevivência do homem, interagindo com o meio ambiente e a 

sociedade. 

O objetivo geral dessa dissertação é investigar a prática dos professores, que atuam 

nos Anos Iniciais das escolas do Município de Volta Redonda/RJ, a partir da identificação 

das representações sociais sobre o Ensino de Ciências, buscando à luz da Teoria das 

Representações Sociais, captar os sentidos que os termos disciplinaridade, 

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade têm para este grupo formativo.   

Faz-se necessário para alcançar os objetivos propostos, desenvolver uma pesquisa 

com os professores, fundamentada na Teoria das Representações Sociais proposta por 

Moscovici (2015) procurando entender o conhecimento desse grupo de profissionais, ou 

seja, as representações sociais criadas pelos sujeitos envolvidos ou pela coletividade. 

Moscovici (2015) define como Representações Sociais:  

  

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará as pessoas orientarem-se em seu 
mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que 
a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os 
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social (p. 21).  

  

 Neste sentido, a Teoria das Representações Sociais é um fator importante para a 

pesquisa proposta, pois irá favorecer a partir da análise do conteúdo, verificar e entender o 

conhecimento dos professores, acerca do Ensino das Ciências, identificar a presença e 

saber se existem e quais são as representações sociais nesse segmento formativo. 

Sá (1998) adverte que as representações sociais não se reduzem a todo e qualquer 

conhecimento e sim, segundo Jodelet (2001, p. 22), a “uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada com um objetivo prático e que contribui para a 

construção de uma realidade”.  

De acordo com as reflexões desta autora o campo das representações sociais tem 

se revelado marcado pela vitalidade, transversalidade e a complexidade. A noção de 

Representação Social vem do conceito de Representação Coletiva de Durkheim e tem sido 

objeto de estudo de várias áreas, o que confirma o aspecto de transversalidade desta teoria, 

sendo fundamental no processo educacional para um trabalho integrado entre as áreas de 

conhecimentos.  

O objeto de pesquisa desse trabalho consiste no Ensino de Ciências que será 

investigado a partir das perspectivas que os sujeitos de pesquisa apresentam nos Anos 

Iniciais das escolas públicas do Município de Volta Redonda. De acordo com Sá (1998, p. 

24) o que caracteriza o objeto de pesquisa em representações sociais é a relevância 

sociocultural desse objeto para os sujeitos pesquisados.  



 
 

20 

 

A construção do objeto de pesquisa é uma estratégia simplificadora pela qual torna 

este fenômeno relevante e viável. Neste sentido, o autor alerta para a dificuldade e 

complexidade que há na construção do objeto de pesquisa e a importância da característica 

que o objeto de pesquisa em representações sociais tem para os sujeitos pesquisados.  

De acordo com Sá (1998) a representação social é sempre de alguém, o sujeito, e de 

alguma coisa, o objeto. Para falarmos de representação de alguma coisa é necessário 

especificar o sujeito, a população ou o conjunto social que mantém tal representação, 

levando-se em conta simultaneamente o sujeito e o objeto da representação em estudo.  

Segundo o autor, esta reflexão deve ser feita como uma simplificação do fenômeno, 

visto que as representações que compõem o “ambiente do pensamento” da vida cotidiana 

englobam, de forma complexa, diversos conhecimentos e numerosos grupos ou conjuntos 

de sujeitos conhecedores. Não é uma simplificação fácil de fazer, exigindo do pesquisador, 

tomar algumas decisões. Precisando decidir como deve enunciar o objeto da representação 

e evitar inicialmente uma contaminação pelas representações próximas a ele. Decidir os 

sujeitos, os grupos, populações ou conjuntos sociais concretos onde quer investigar o 

conteúdo e a estrutura da representação em suas manifestações discursivas e 

comportamentais.  

Sá (1998) afirma que:  
  

Precisamos decidir o quanto de “contexto sociocultural” e de que natureza – 
práticas específicas, redes de interação, instituições implicadas, 
comunicação de massa acessível, etc. – levaremos em consideração para 
esclarecer a formação e a manutenção da representação (p. 25). 

 

 Para o autor estas decisões são importantes, orientadas pela Teoria das 

Representações Sociais, são fundamentais para delinear o que falta para completar a 

construção do objeto de pesquisa. Entende-se que o pesquisador deva levar em conta na 

formação das representações sociais, as condições específicas de tempo e espaço em que 

o sujeito está inserido, os aspectos culturais, a linguagem, inserção econômica, educacional 

e outros aspectos.  

 A construção do objeto de pesquisa é definida por Sá (1998, p. 23) como “um 

processo pelo qual o fenômeno de representação social é simplificado e tornado 

compreensível pela teoria, para a finalidade da pesquisa”. Simplificar de acordo com este 

autor seria delimitar o fenômeno de Representação Social que se pretende pesquisar, 

definindo a finalidade e os objetivos da investigação. Sendo necessário decidir qual será o 

objeto da Representação Social, fazendo uma ligação deste a um sujeito.   

 Nesse trabalho, a decisão de ter como objeto de pesquisa o Ensino de Ciências está 

ligada diretamente ao processo de formação e trabalho da pesquisadora e ligada à relação 
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dos sujeitos de pesquisa, ao professor dos Anos Iniciais, e à representação social dos 

mesmos sobre este objeto. 

Os sujeitos de pesquisa nesse trabalho são os professores que atuam nas escolas 

dos Anos Iniciais. A questão de pesquisa é: Como vem sendo desenvolvido o Ensino de 

Ciências nos Anos Iniciais das escolas públicas do Município de Volta Redonda/RJ, se de 

forma disciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar, na perspectiva dos professores desse 

segmento formativo?  

Procura-se a partir da revisão de literatura realizada nesse trabalho e análise dos 

dados coletados, responder a esta questão de pesquisa, com base na análise de conteúdos 

de Bardin (2000) e tendo o software Atlas.ti como instrumento de organização destes dados.  

No primeiro capítulo desse trabalho apresenta-se o conceito de representação, 

elaborado a partir do pensamento de Serge Moscovici, Jean Piaget, Sigmund Freud e Émille 

Durkheim, importantes teóricos para entendermos o conceito de representação. O conceito 

do termo interdisciplinaridade é apresentado baseado nas reflexões e discussões abordadas 

pelos teóricos: Hilton Japiassu, Edgar Morin, Ivani Fazenda e Olga Pombo. 

O segundo capítulo traz um referencial teórico-metodológico sobre representações 

sociais com uma breve contextualização histórica, pressupostos conceituais e abordagens 

metodológicas, da Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscivici (2015). Temos 

apoio nas reflexões de Farr (2013), dialogando com o pensamento de Sá (1998) na 

construção do objeto de representações sociais, o Ensino de Ciências.  

A metodologia aplicada no processo de desenvolvimento desse trabalho é 

apresentada no terceiro capítulo, assim como os objetivos geral e os específicos, o contexto 

e sujeitos da pesquisa, os professores dos Anos Iniciais, o instrumento de coleta de dados 

dos estudos piloto e definitivo, a coleta dos dados e a análise de conteúdos fundamentada 

na análise de conteúdo categorial de Bardin (2000), com o suporte do Software Atlas.ti.  

No quarto capítulo apresentam-se os resultados e análises realizadas com os dados 

coletados nos estudos piloto e definitivo da pesquisa. Para apresentar as análises dos 

resultados foram criadas Unidades hermenêuticas (UH) utilizando o Software Atlas.ti 

denominadas Redes Semânticas.  
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2  INTERDISCIPLINARIDADE: AS MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES  

 

 

As múltiplas representações são apresentadas de acordo com os conceitos 

elaborados pelos seguintes teóricos: Serge Moscovici (2015), primeiro teórico a introduzir o 

conceito de representações sociais na psicologia social contemporânea; Jean Piaget (1979) 

que dedicou sua vida a submeter à observação científica rigorosa ao processo de aquisição 

de conhecimento pelo ser humano, em particular a criança; Sigmund Freud considerado o 

fundador da Psicanálise; e Émille Durkheim, cujo pensamento marcou decisivamente a 

Sociologia contemporânea. Este autor aborda a interação social entre os indivíduos que 

integram uma coletividade maior, a sociedade.  

Neste capítulo apresenta-se o resultado de uma revisão de literatura, que dá 

embasamento teórico à análise dos estudos voltados para o termo interdisciplinaridade, 

tendo como principais autores Hilton Japiassu, Edgar Morin, Ivani Fazenda e Olga Pombo. 

Estes teóricos abordam reflexões e discussões acerca do termo em seus estudos. 

Inicialmente é apresentada uma revisão de literatura pautada no teórico Hilton Japiassu e de 

acordo com o desenvolvimento do trabalho serão apresentados os demais autores citados.  

 

2.1  O CONCEITO DE REPRESENTAÇÃO 

 

Para apresentar o conceito de representações é importante entender o que significa 

representação de acordo com a Psicologia Social e segundo Moscovici (2015), quando 

aborda sobre o pensamento considerado ambiente, no capítulo “O fenômeno das 

representações sociais”.  

Em seu discurso Moscovici (2015, p. 29) apresenta o conceito de representações 

fazendo uma relação entre o pensamento primitivo, ciência e senso comum. O pensamento 

primitivo é uma crença no poder ilimitado da mente, já o pensamento científico moderno 

está baseado no poder ilimitado dos objetos. No primeiro, o pensamento é visto como 

agindo sobre a realidade, neste o objeto emerge como uma réplica do pensamento; e no 

segundo, como uma reação à realidade, o pensamento aqui, como uma réplica do objeto. 

De acordo com este autor, “se para o pensamento primitivo os nossos desejos se tornam 

realidade, então para o segundo, pensar passa a ser, transformar a realidade em nossos 

desejos, despersonalizá-los”.  

O autor apresenta uma diferença entre a mente primitiva e a mente científica, 

citando: “a mente primitiva se amedronta diante das forças da natureza, a mente científica 

se amedronta diante do poder do pensamento” (p. 32). As duas, segundo o autor, 

representam um aspecto real da relação entre nossos mundos internos e externos e que 
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vale a pena ser investigado. Entendem-se representações, como tudo o que temos ajustado 

e perceptivo aos nossos sistemas cognitivos como uma relação entre o imaginário e o real.  

Bower2 (1977, p. 58 apud MOSCOVICI, 2015, p. 32) apresenta o conceito de 

representação “como um conjunto de estímulos feitos pelos homens, que tem a finalidade 

de servir como um substituto a um sinal ou som que não pode ocorrer naturalmente”. Este 

conceito de representações é abordado por Moscovici como reprodução do pensamento.  

As representações, segundo Moscovici (2015, p. 34), possuem precisamente duas 

funções: primeiro convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram, 

dando-lhes uma forma definitiva, categorizando e os colocando como modelo distinto e 

partilhado por um grupo de pessoas. E segundo são prescritivas, nos dizem como agir e 

impõem sobre nós uma força irresistível. Para este autor “essa força é uma combinação de 

uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma 

tradição que decreta o que deve ser pensado”. 

Sendo assim, para refletirmos sobre representação de acordo com o pensamento de 

Moscovici, antes é necessário mencionar dois elementos que são apontados por este autor: 

a figura e a significação. A figura compreende o objeto ou fenômeno do mundo social, a 

significação ou conceito é o valor ou o significado que o indivíduo dá à imagem. É a função 

simbólica ou semiótica que possibilitará a representação. Desta forma é possível dizer que a 

significação é capaz de conceber um objeto sem que o mesmo esteja presente, dando 

sentido e simbolizando.  

 Para Moscovici (2015, p. 46) as representações “sempre possuem duas faces que 

são interdependentes como duas folhas de papel: a face icônica e a face simbólica”. 

Segundo o autor, “representação = imagem/significação; em outras palavras, a 

representação iguala toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem”. O modelo de 

representação, de acordo com este autor, está baseado no pressuposto de que a imagem 

mental é entendida como modelo, uma crença, e não se distancia da opinião do indivíduo.  

 O que caracteriza as representações são as interações humanas; segundo Moscovici 

(2015, p. 41) “pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação e da 

cooperação”. As representações não são criadas isoladamente por um indivíduo, elas 

constituem uma realidade social. O autor aponta que as representações, suas propriedades, 

suas origens e seu impacto, é tarefa de estudos da Psicologia Social.   

 Segundo Moscovici (2015, p. 45), a Psicologia Social estaria ou deveria estar 

preocupada com a estrutura e a dinâmica das representações. Piaget dá o primeiro passo 

ao estudar a representação do mundo da criança, propõe considerar as representações 

como fenômenos, o que antes era visto como conceitos.  

                                                           
2
 BOWER, T. (1997). The Perceptual World of the Child. Londres: Fontana.  
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 Piaget (1979) (apud OSTI; SILVEIRA; BRENELLI; 2013) apresenta o conceito de 

representações: 

 

As representações compreendem o ato de conceber, formar ideias, é a 
concepção de mundo do sujeito. Se considerarmos o pensar como uma 
rede de significados, a imagem será um significante e o conceito um 
significado (p. 40). 

 

 As autoras apontam que Piaget (1979) emprega dois sentidos para o termo 

representação: de forma abrangente, a representação designa toda a inteligência dos 

esquemas mentais e, de forma mais restrita, a imagem mental. Todo pensamento é 

acompanhado de imagens. Também concluem que para Piaget (1979) a representação é a 

capacidade de pensar um objeto através do outro. Nos esquemas conceituais, para a 

construção do conceito o indivíduo não traz o objeto inteiro, mas apenas características ou 

propriedades fundamentais para construir uma representação deste objeto. O conhecimento 

é, na verdade, uma representação da realidade, isto quer dizer que, representar significa 

tornar presente novamente. Entende-se que o autor considera esse processo como 

abstração, que na verdade significa descolar do objeto real, a partir daí, teremos um 

conceito.  

 Lukes3 (1984, p. 7 apud PINHEIRO FILHO, 2004, p. 142) analisa os conceitos 

fundamentais do pensamento durkheimiano e alerta para a ambiguidade do termo 

“representação”, que ora significa um processo de pensamento ou da percepção, ora o 

conceito desse processo. Neste sentido o pesquisador deve alertar-se para essa 

ambiguidade ao conceituar representação, perceber a presença de uma noção de 

representação em harmonia com a filosofia. Segundo Durkheim (1989, p. 511), “é tudo 

aquilo que afetando a mente ou emanando dela, é de fixar-se com menor ou maior grau de 

estabilidade”.  

 Pinheiro Filho (2004, p. 142) apresenta seu pensamento em relação às 

representações sensíveis baseado em Durkheim (1989, p. 511) “encontram-se em fluxo 

perpétuo; empurram-se umas às outras como as ondas de um rio e também enquanto 

duram, não permanecem iguais a si mesmas”. O pensamento conceitual está ancorado em 

representações coletivas que deriva da associação entre homens.  

 Segundo Pinheiro Filho (2004, p. 142), no ponto de vista de Durkheim “as 

representações coletivas abrangiam uma cadeia completa de formas intelectuais que 

incluíam ciência, religião, mito, modalidade de tempo e espaço”. Para ele, representações 

coletivas ou sociais, são a força da sociedade que se comunica e se transforma. Segundo 

                                                           
3
 LUKES, S. (1984). Émile Durkheim su vida y su obra. Madrid, Centro de Investigaciones 

Sociologicas/Siglo XXIde España Editores. 
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declara este autor, o pensamento e a realidade de uma representação, “tudo no ser 

humano, foi feito pela humanidade no decurso do tempo”. Consequentemente, se a verdade 

é humana, ela também é um produto humano. A Sociologia aplica a mesma concepção à 

razão. “Tudo que constitui a razão, seus princípios e categorias, foi feito no decorrer da 

história”.  

 Costa e Almeida (1999) citam Freud ao realizarem seus estudos: estava preocupado 

em mostrar como as representações passam do coletivo para o individual e como o social 

intervém na representação individual.  

 Moscovici (1989) citado pelas autoras, aponta: “é Freud quem põe às claras o 

trabalho e interiorização que transforma o resultado coletivo em dado individual e marca o 

caráter da pessoa”. Seria a concepção de teorias expressas pelas crianças que, 

inicialmente, se dá junto à família e à medida que estas crescem, vão ampliando o universo 

de suas relações sociais. As representações, segundo Freud, são analógicas e imagéticas.  

 Segundo Moscovici (2015, p. 52), as representações “restauram a consciência 

coletiva e lhe dão forma, explicando os objetos e acontecimentos de tal modo que eles se 

tornam acessíveis a qualquer um e coincidem com nossos interesses imediatos”. As 

representações são criadas a partir da interação do indivíduo com o outro, com a realidade 

social, da comunicação e da cooperação; não são criadas isoladamente.   

 Entende-se que representação é pensar o objeto através do outro é um fenômeno de 

representação do pensamento, que compreende o conhecimento, as ideias, o sujeito na 

concepção de mundo de acordo com cada indivíduo em relação a um objeto e está 

diretamente ligada ao conhecimento. Representações são interpretações do pensamento 

humano que envolvem todo um processo social e cultural do indivíduo no contexto de 

mundo.  

 Representação, de acordo com Moscovici (2015) iguala toda imagem a uma ideia e 

toda ideia a uma imagem. Sendo assim, a representação de uma imagem mental é a 

representação do pensamento da imagem para o real. 

 

2.2 O QUE É INTERDISCIPLINARIDADE?  

  

Apresenta-se uma revisão literária baseada em quatro autores, de fundamental 

importância, para o entendimento da conceituação do termo Interdisciplinaridade. 

Inicialmente, surge com Japiassu (1979, p. 29) ao constituir uma retomada da 

terceira parte de sua tese de doutorado, com alguns acréscimos e retificações. O autor tem 

o cuidado de tornar o texto mais fluente e mais didático, e apresenta no final do volume uma 

bibliografia que fundamenta seu discurso. Apresenta aos leitores, como objetivo geral do 

seu estudo, certos elementos e instrumentos conceituais básicos para uma tomada de 
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consciência sobre o lugar real da posição e do tratamento dos principais problemas 

epistemológicos colocados pelas ciências humanas, do ponto de vista de suas relações 

interdisciplinares.  

Caminhamos com Morin (2002) apresentando os sete saberes fundamentais que 

constituem eixos e, ao mesmo tempo, abre caminhos para todos que pensam e fazem 

educação, preocupados com a formação, o futuro dos alunos e uma educação de qualidade. 

Aponta em seu texto uma reflexão sobre a complexidade do conhecimento.  

Segundo Morin (2002, p. 38), o conhecimento pertinente deve enfrentar a 

complexidade. O “complexus" de acordo com autor significa “o que foi tecido junto”. Há 

complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis, constituem um todo, um 

tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu 

contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si.  

Entende-se que a complexidade é a união entre a unidade e o todo e a 

multiplicidade. O próprio desenvolvimento humano nos leva a perceber cada vez mais essa 

complexidade, A educação deve promover a “inteligência geral” a partir do processo de 

formação do ser como um todo complexo, de modo multidimensional, pensando sempre 

dentro da concepção global homem/mundo.  

Busca-se entender o conceito de interdisciplinaridade a partir da obra organizada por 

Fazenda (2008). A autora apresenta o resultado de um encontro de três colóquios 

organizados por ela. Cita que “a interdisciplinaridade concebida neste livro pretende um 

diálogo entre pares, capazes de compreender a mensagem das diferentes línguas nas suas 

entrelinhas” (p. 14).  

Em sequência apresenta-se o pensamento de Pombo (2004) ao citar que “a 

interdisciplinaridade é um conceito quase mágico”. Nesta obra nos apresenta uma forma de 

pensar a interdisciplinaridade como uma tríade com os termos pluridisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, uma envolvente reflexão sobre a prática pedagógica. A 

interdisciplinaridade atua na ideia de unificação global do conhecimento (p. 161).  

 

2.2.1 Hilton Japiassu 

 

 Apresentar Japiassu (1976) é uma responsabilidade muito grande para uma 

pesquisadora iniciante, visto que este autor é considerado por muitos outros estudiosos da 

Interdisciplinaridade, como o responsável por lançar as bases teóricas desse conceito no 

Brasil, contando com a contribuição de Fazenda e suas obras.   

 Esse autor apresenta uma discussão sobre a fragmentação do conhecimento e a 

intensa necessidade de especialização para o encontro de uma unificação do saber. Nesta 

obra, o objetivo do autor é limitar-se a fornecer aos leitores elementos e instrumentos 
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conceituais básicos para uma tomada de consciência sobre os principais problemas 

epistemológicos da humanidade. O enfoque principal é dado à interdisciplinaridade, como 

exigência interna das ciências, como necessidade para uma melhor compreensão da 

realidade que conhecemos (p. 29).  

 A obra “Interdisciplinaridade e Patologia do Saber” é apresentada aos leitores por 

Georg Gusdorf, um dos pioneiros estudiosos da interdisciplinaridade na França que pensou 

sobre a importância do professor em uma nova sociedade, pontuando que Japiassu (1976) 

propõe um esboço de uma epistemologia da esperança, que culmina na proposição de uma 

nova pedagogia, mostrando como o enfoque interdisciplinar deve intervir no esforço de 

autocompreensão da experiência. Cita a fragmentação das disciplinas como um fato e como 

consequência, a fragmentação do objetivo e até mesmo da própria experiência, procurando 

a significação deste fato, mas também as razões que justificam uma “démarche” 

interdisciplinar, uma tentativa de se obter a interdisciplinaridade. Japiassu (1976, p. 30). 

 Japiassu (1976) pontua que o conhecimento interdisciplinar condenado ao 

ostracismo pelos preconceitos positivistas, fundados numa epistemologia da dissociação do 

saber, começa a ganhar direitos de cidadania; “o fenômeno interdisciplinar”, por estar 

ganhando extensão, merece ser estudado em seus conceitos, domínios de investigações e 

metodologia (p. 30).  

 A obra de Japiassu (1976) é marcada inicialmente por uma forte oposição à 

fragmentação dos conhecimentos, que podemos refletir nas palavras de Gusdorf (1975). 

  

Quanto mais se desenvolvem as disciplinas do conhecimento, 
diversificando-se, elas perdem contato com a realidade humana. Nesse 
sentido, podemos falar de uma alienação do humano prisioneiro de um 
discurso tanto mais rigoroso quanto mais bem separado da realidade global, 
pronunciando-se num esplêndido isolamento relativamente à ordem das 
realidades humanas (p. 14).  

 

 Japiassu (1976) esclarece que há um consenso sobre o sintoma da situação 

patológica em que se encontra hoje, o saber. A quantidade exagerada de especializações e 

a rapidez de seu desenvolvimento desencadeiam uma fragmentação crescente do 

conhecimento.  

 De acordo com Japiassu (1976): 

 

O saber chegou a tal ponto de esmigalhamento, que a exigência 
interdisciplinar mais parece, em nossos dias, a manifestação de um 
lamentável estado de carência. Tudo nos leva a crer que o saber em 
migalhas seja o produto de uma inteligência esfacelada. Nesse domínio, até 
parece que a razão tenha perdido razão, desequilibrando a própria 
personalidade humana em seu conjunto (p. 30-31).  
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 Declara que nos encontramos diante de uma alienação científica e o primeiro 

momento é diagnosticar esta patologia. Aponta que a interdisciplinaridade se apresenta 

como o remédio mais adequado. O autor considera “o fenômeno” interdisciplinar como nova 

maneira de encarar a repartição epistemológica do saber em disciplinas e das relações 

entre elas. Neste sentido Japiassu nos leva a refletir sobre elementos fundamentais, sobre 

as condições de elaboração e articulações entre os conhecimentos considerando que: 

 

O espírito de concorrência e de propriedade epistemológica entre os 
pesquisadores devem ceder o lugar ao trabalho em comum de busca de 
interação, entre duas ou mais disciplinas, de seus conceitos e diretrizes, de 
sua metodologia, de sua epistemologia, de seus procedimentos, de seus 
dados, bem como da organização da pesquisa e do ensino que dela possa 
decorrer (p. 32).  
 

 Japiassu (1976, p. 32) cita a interação no sentido de influência mútua e ação, 

compartilhamento entre as disciplinas.  Em seu discurso o autor apresenta como 

característica central, que justifica o empreendimento interdisciplinar, “o fato de que ela 

incorpora os resultados de várias disciplinas, tomando-lhes de empréstimo esquema 

conceitual de análise a fim de fazê-los integrar, depois de havê-los comparado e julgado”.   

 O autor nos apresenta caminhos que permitem ajustar os estudos sobre 

interdisciplinaridade, dos quais destacamos as trocas generalizadas de informações e de 

críticas no meio científico, reorganizando-o, transformando-o. Amplia a formação geral de 

todos quantos se engajam na pesquisa científica especializada. Descobrir seu lugar melhor 

no mundo, preparando os indivíduos para a formação profissional que hoje exige mais uma 

formação polivalente, assegura e desenvolve a educação permanente que permite aos 

pesquisadores o prolongamento constante de sua formação geral, universitária ou 

profissional (p. 33).  

 Neste sentido, a reflexão que o autor faz sobre a metodologia interdisciplinar não 

somente a pedagogia das disciplinas, mas como deve ser trabalhada pelos docentes:  

  

Postula uma reformulação generalizada das estruturas de ensino das 
disciplinas científicas, na medida em que coloca em questão não somente a 
pedagogia de cada disciplina, mas também o papel do ensino pré-
universitário, bem como o emprego que se faz dos conhecimentos 
psicopedagógicos adquiridos (p. 34). 

 

 Desta forma, a metodologia interdisciplinar dependerá principalmente da relação dos 

envolvidos no empreendimento interdisciplinar, para que seja fundamental acontecer à 

prática. De acordo com o autor em seu discurso, é importante e necessário que cada um 

dos envolvidos esteja impregnado de um espírito epistemológico suficientemente amplo 
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para que possa observar as reações de sua disciplina com as demais, sem negligenciar o 

terreno de sua especialidade (p. 34).  

 Japiassu (1976) apresenta algumas classificações dos sucessivos graus de relação 

entre as disciplinas que conduzem à interdisciplinaridade. O autor apresenta as 

classificações propostas por Jantsch (1972) composta por três níveis que são:  

 Multidisciplinaridade: “Gama de disciplinas que propomos simultaneamente, mas 

sem fazer aparecer às relações que podem existir entre elas. Sistema de um só nível e de 

objetivos múltiplos; nenhuma cooperação” (p. 73).  

 Pluridisciplinaridade: “Justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente no 

mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes entre 

elas. Sistema de um só nível e de objetivos múltiplos; cooperação, mas sem coordenação” 

(p. 73). 

 Interdisciplinaridade: Axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas e 

definida no nível hierárquico imediatamente superior, e que introduz a noção de finalidade. 

Sistema de dois níveis e de objetivos múltiplos; coordenação procedendo do nível superior. 

(p, 74).  

 Para Japiassu (1976, p. 74) o que distingue a interdisciplinaridade das outras 

modalidades é a intensidade das trocas entre os especialistas e as disciplinas no interior de 

um projeto de pesquisa. Para este autor a multidisciplinaridade e a pluridisciplinaridade 

representam o resultado de um trabalho de especialistas entre duas ou mais disciplinas, 

como se justapostas. Não há nestes casos integração conceitual e metodológica.  

 O trabalho interdisciplinar, segundo este autor, é um empreendimento interdisciplinar 

todas as vezes que ele consegue incorporar os resultados de várias especialidades, 

tomando de empréstimo das outras disciplinas certos instrumentos e técnicas 

metodológicas, fazendo uso dos esquemas conceituais e das análises.  

 Ele conclui citando que o papel específico da atividade interdisciplinar, consiste 

primordialmente em lançar:  

  

A ponte para religar fronteiras que haviam sido estabelecidas anteriormente 
entre as disciplinas com o objetivo preciso de assegurar a cada uma seu 
caráter propriamente positivo, segundo modos particulares e com resultados 
específicos (p. 75). 

 

 O autor aponta que há dificuldades em realizar um trabalho interdisciplinar, como a 

elaboração dos conceitos para definir claramente sobre o quê se fala, como se fala, a 

metodologia usada, para o quê se destina, do quê se ocupa e o que visa um projeto 

interdisciplinar. Aponta algumas colaborações como desafios:  
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O diálogo, as permutas recíprocas que se elaboram ou deveriam elaborar-
se acima das fronteiras convencionais das disciplinas científicas que já 
desenvolveram uma linguagem bastante particularizada. O trabalho 
verdadeiramente interdisciplinar é muito árduo e sua realização 
extremamente difícil (p. 92).  

 

 Entende-se a partir desta reflexão que a dificuldade em realizar o trabalho 

interdisciplinar vai muito além da vontade dos envolvidos, havendo uma necessidade de 

formação consistente para que seja possível desenvolver uma metodologia que assegure a 

interdisciplinaridade, em consequência, uma relação epistemológica entre as disciplinas.  

 Como obstáculos epistemológicos ao interdisciplinar o autor apresenta algumas 

características, em primeiro lugar: as resistências ou empecilhos colocados pelos 

especialistas; em segundo lugar: a inércia das situações adquiridas e das instituições de 

ensino contribuindo para a fragmentação das disciplinas; em terceiro lugar: a pedagogia que 

só leva em conta a descrição ou a análise objetiva dos fatos observáveis para deles extrair 

leis funcionais; e por último: o não questionamento das relações atuais entre as ciências 

ditas humanas e as ciências chamadas de naturais (p. 93).  

 O autor ao concluir sua obra acredita ser ainda, não somente prematuro, mas 

temerário, propor uma codificação da metodologia própria ao interdisciplinar. Por uma 

questão ética propõe apenas uma reflexão sobre as experiências que vêm sendo realizadas 

no contexto de ensino, mas acredita poder chegar ao reconhecimento de um fato 

dificilmente contestável em nossos dias: o futuro e a eficácia, não só das pesquisas nas 

ciências humanas, mas também de seu ensino, estão ligados e condicionados ao 

desenvolvimento de uma metodologia interdisciplinar (p. 213).  

 Ao realizar a leitura da obra de Hilton Japiassu foi possível ampliar o entendimento 

sobre o conceito do termo interdisciplinaridade e como deve ser o trabalho interdisciplinar. 

Conceituar interdisciplinaridade, ainda aparece como uma iniciativa desafiadora, pois os 

conhecimentos adquiridos precisam ser pensados e analisados com embasamento nas 

reflexões apresentadas por este autor, sobre o empreendimento interdisciplinar. 

 Desta forma, analisar a prática interdisciplinar dos sujeitos da pesquisa nesse 

trabalho fundamentada no discurso do autor é de essencial importância e grande 

responsabilidade. Sabendo que muito ainda há de se conhecer sobre o termo estudado, que 

ao chegar para o professor como uma nova forma de trabalhar com o seu aluno, sugere ao 

mesmo, uma busca em relação ao novo.  

 Entende-se que a partir destas reflexões, muito há de se pesquisar, entender, 

compreender e aprender sobre o termo interdisciplinaridade, voltado para a realização de 

práticas interdisciplinares.   

 

2.2.2 Edgar Morin  
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 Morin (2002) expõe não só um credo a ser cumprido acriticamente, mas um desafio 

cognitivo a todos os pensadores empenhados em pensar os rumos que as instituições 

deverão assumir se não quiserem sucumbir à inércia da fragmentação excessiva das 

disciplinas.  

 Apresenta sua obra explicando que o texto não é um tratado sobre um conjunto de 

disciplina, pretende unicamente expor problemas centrais ou fundamentais que são 

necessários para se ensinar no próximo século (p. 13).  

 De acordo com Morin, há sete saberes “fundamentais” que a educação do futuro 

deveria tratar em toda a sociedade e em toda a cultura. O autor apresenta a obra dividida 

em sete capítulos, onde faz uma reflexão sobre cada um dos sete saberes fundamentais, 

diante da condição humana ante as suas opções filosóficas e crenças religiosas através de 

culturas e civilizações.  

 Os Sete Saberes indispensáveis enunciados por Morin (2002) abrem uma 

perspectiva sem precedentes. Constituem sete eixos e caminhos para todos que pensam e 

fazem educação e são comentados a seguir.  

 

1- As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; 

 

 Neste eixo o autor procura evidenciar a necessidade de superação da educação, cita 

que o conhecimento não é uma ferramenta que pode ser utilizada sem que sua natureza 

seja examinada. É impressionante que a educação que visa transmitir conhecimento seja 

cega quanto ao que são o conhecimento humano, seus dispositivos, enfermidades, 

dificuldades, tendências ao erro e à ilusão, e não se preocupe em fazer conhecer o que é 

conhecer. (p. 14).  

 O autor apresenta uma relação do conhecimento com o erro. A Educação, segundo 

Morin (2002), deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, 

ameaçado pelo erro e pela ilusão (p. 19).  

  O desenvolvimento do conhecimento, segundo Morin, é poderoso meio de detecção 

dos erros e de luta contra as ilusões. O autor pontua que a educação deve se dedicar à 

identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras. 

 Segundo Morin (2002): 

 

As possibilidades de erro e de ilusão são múltiplas e permanentes: aquelas 
oriundas do exterior cultural e social inibem autonomia da mente e impedem 
a busca da verdade; aquelas vindas do interior, encerradas, às vezes, no 
seio de nossos melhores meios de conhecimentos, fazem com que as 
mentes se equivoquem de si próprios e sobre si mesmas (p. 33). 
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 De acordo com Morin, a educação fornece o conhecimento e saberes, mas identifica 

que os problemas do conhecimento são o erro e a ilusão. Quando analisamos o passado 

chegamos à conclusão de que a maioria das crenças contém erros e ilusões. O 

conhecimento é uma tradução seguida de reconstrução. 

 

2- Os princípios do conhecimento pertinente;  

 

 Morin indica a necessidade de promover o conhecimento capaz de apreender 

problemas globais e fundamentais, para neles inserir os conhecimentos parciais e locais. 

Segundo Morin, o conhecimento fragmentado das disciplinas impede que aconteça um 

vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser substituído por um modo de conhecimento 

capaz de apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto. Para 

desenvolver a aptidão natural do espírito humano, deve haver sabedoria para selecionar os 

conhecimentos, partindo do todo para chegar às partes. O conhecimento não deve ser 

fragmentado. (p.14). O conhecimento deve ser global, e para que isso seja possível é 

necessária uma reforma de pensamento do homem. O autor cita o princípio de Pascal, 

como fonte de inspiração da educação do futuro:  

  

Sendo todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, 
mediatas e imediatas, e sustentando-se todas por um elo natural e 
insensível que une as mais distantes e as mais diferentes, considero ser 
impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tampouco conhecer o 
todo sem conhecer particularmente as partes (p. 37).  
 

 Entende-se que existe um todo no interior das partes e cada parte contém a 

totalidade. Uma célula contém o patrimônio genético, a sociedade está presente em cada 

indivíduo como um todo, assim cada indivíduo singular contém o todo do qual faz parte e 

que ao mesmo tempo faz parte dele.  

 

3- Ensinar a condição humana;  

 

 O ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. 

Sendo assim, o homem não é uma unidade separada da natureza; a unidade complexa, 

passa a ser desintegrada na educação por meio das disciplinas, “é preciso restaurá-la, de 

modo que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e consciência, ao 

mesmo tempo, de sua identidade complexa de sua identidade comum a todos os outros 

humanos” (p. 15). Neste caso, a condição humana, segundo o autor, deveria ser o objeto 

essencial de todo o ensino.  
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 Conhecer o humano é situá-lo no universo, e não separá-lo dele. Segundo Morin 

(2002), todo conhecimento deve contextualizar seu objeto, para ser pertinente.  “Quem 

somos” é inseparável de “Onde estamos”, “De onde viemos”, “Para onde vamos?” (p. 47). 

Interrogar a nossa condição no mundo implica questionar a nossa posição no mesmo.  

 

4- Ensinar a identidade terrena;  

 

 Morin, neste eixo, nos leva a entender a condição da existência humana na Terra e 

como é ignorada pela educação. Aponta que a história da era planetária convém ser 

ensinada; e que se inicia com a comunicação entre os continentes no século XVI. O 

conhecimento do desenvolvimento da era planetária tende a crescer no século XXI, e o 

reconhecimento da identidade terrena se tornará cada vez mais indispensável a cada um e 

a todos (p. 15).  

 Entende-se que o homem deve conhecer-se a si mesmo para depois procurar 

conhecer e entender o outro, tendo como base a complexidade que é viver em sociedade. 

Aprender a se portar diante do outro, entendendo a relação existente entre os seres 

humanos, compartilhando seus conhecimentos. Desta forma o conhecimento do homem é 

visto como fator fundamental diante da complexidade que é viver e conviver com o outro, 

pautada nesta relação e interação com a sociedade, levando o homem a contribuir com o 

conhecimento.  

 Diante da complexidade da vida, os seres humanos compartilham dos mesmos 

problemas. É o entendimento humano do todo.  

 

5- Enfrentar as incertezas;  

 

 Neste eixo, o autor nos leva a refletir sobre as certezas e incertezas dos 

conhecimentos que foram criadas ao longo dos séculos. As ciências permitiram que 

adquiríssemos muitas certezas, mas igualmente revelaram, ao longo do século XX, 

inúmeras zonas de incerteza. A educação deveria incluir o ensino das incertezas que 

surgiram nas ciências físicas, nas ciências da evolução biológica e nas ciências históricas. É 

preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a arquipélagos de 

certeza (p. 16). 

 Cita o poeta grego, Eurípedes, e pontua que nunca foi tão atual a sua reflexão “O 

esperado não se cumpre, e ao inesperado um deus abre o caminho” (p. 16). Para os que se 

ocupam da educação preparem as mentes para esperar o inesperado, para enfrentá-lo, 

diante da incerteza. 
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 O esperado e o inesperado, as certezas e incertezas fazem parte do contexto 

educacional. Espera-se que o conhecimento seja adquirido por todos, porém não estão 

todos no mesmo modelo, o processo evolutivo do ser humano já nos aponta um 

desenvolvimento singular a cada um. Sendo assim, as certezas estão sempre 

acompanhadas das incertezas. No que diz respeito ao processo educacional, o ser humano 

evolui e, encontra nesta evolução, caminhos para o conhecimento.  

 

6- Ensinar a compreensão;  

 

 A obra de Morin está pautada, neste eixo, na compreensão, que é a um só tempo 

meio e fim da comunicação humana. A educação para a compreensão está ausente do 

ensino. É importante a educação para a compreensão em todos os níveis educativos e em 

todas as idades, pois o desenvolvimento da compreensão pede a reforma das mentalidades. 

O autor entende que deva ser dessa forma a educação do futuro, pautada na comunicação 

(p. 17).  

 Há a necessidade de estudos das desvantagens da incompreensão; a compreensão 

será atingida como fator importante para a relação entre os seres humanos, constituindo 

uma das bases para a educação para a paz, à qual estamos ligados por essência e vocação 

(p. 17).  

 Entende-se a partir da reflexão de Morin neste eixo, que a educação deva acontecer 

através da comunicação e interação entre todos os envolvidos. O desenvolvimento da 

comunicação é fundamental.  

 

7- A ética do gênero humano;  

 

 A educação deve conduzir à “antropo-ética”, levando em conta o caráter ternário da 

condição humana, que é ser ao mesmo tempo indivíduo/sociedade/espécie. A ética do ser 

humano, o ser completo e complexo. 

 Segundo o autor, “todo desenvolvimento verdadeiramente humano deve 

compreender o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e das consciências de pertencer à espécie humana” (p. 17). Entende-se, a 

partir desta reflexão, a importância do ser humano compreender a complexidade do 

pensamento.  

 Concluímos com Morin (2002) que os sete saberes devem ser aprendidos antes por 

aqueles que devem ensiná-los. Este autor apresenta um pensamento complexo sobre o ser 

humano, e a relação entre o todo e a unidade, com base na interdisciplinaridade 
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caracterizada na tentativa de unir o conhecimento fragmentado. A Educação do futuro 

deverá ensinar a ética da compreensão planetária (p. 78).  

 Ao analisar os eixos apontados pelo autor em sua obra, entende-se que há uma 

relação de interação entre o conhecimento e a complexidade do pensamento. Para o 

educador, esta relação é intrínseca no processo educacional.  

 Compreender a si mesmo para depois compreender o outro, analisar a si mesmo 

para entender o outro, faz parte do processo evolutivo do ser humano. O papel do educador 

neste espaço é fundamental para que o conhecimento seja adquirido de forma global.  

 

2.2.3 Ivani Fazenda  

 

Fazenda (2008) discursa sobre o tema voltado para um enfoque no currículo e na 

formação de professores, compartilhando e dividindo suas ideias e projetos, nos últimos 

quinze anos, com Yves Lenoir. A autora faz uma reflexão sobre a compatibilidade que existe 

entre a Interdisciplinaridade e os saberes a ensinar. Apresenta como eixo central do livro a 

análise da rede semântica, a integração de saberes que cada um dos autores apresenta 

sobre o termo e da polissemia que cerca o conceito de Interdisciplinaridade. Entende-se 

rede semântica como, as diferentes visões e o conhecimento compartilhado, que cada um 

dos autores abordados apresenta sobre o termo. 

Fazenda (2008) apresenta, nesta organização, resultado dos trabalhos apresentados 

em colóquios de pesquisas do Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade 

(GEPI) e do Centro de Pesquisa e Intervenção Educativa (CRIE – Canadá) e da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) que é por ela coordenado.  

A autora conta com a participação de vários outros autores nessa obra, porém para 

este trabalho iremos abordar: Anderson Araújo-Oliveira, Adriana Alves, Diamantino F. 

Trindade, Mariana A. Moreira José, Ivone Yared, Raquel G. Miranda e Yves Lenoir.   

Aborda o tema Interdisciplinaridade, atendendo ao desejo de dar prosseguimento ao 

diálogo entre os pesquisadores da Interdisciplinaridade, que segundo a autora, estão 

esparsos nas universidades, porém unidos num mesmo ideal, que é o trabalho por um 

mundo melhor. 

De acordo com Fazenda (2008) todas as palavras proferidas neste discurso tocam 

em um ponto comum: “Como a Interdisciplinaridade coloca-se ao enfrentar os problemas 

mais globais a que a sociedade nos impele e os saberes disciplinados, fragmentados, 

parcelados que são construídos” (p. 13).  

Ao citar Morin (1999) onde esta contradição é colocada como desafio, a autora 

convida-nos ao desapego das falsas seguranças e a um lançar-se à aventura do sonho 

interdisciplinar. De forma que o gosto pelo risco, a inquietude das novas descobertas, a 
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renovação das fontes de inspiração possam traduzir-se num projeto de uma humanidade 

mais feliz.  

Apresenta a discussão proposta neste livro sobre diferentes culturas e nos leva a 

compreender que o conhecimento surge no vértice da tríplice aliança como Lenoir nos diria: 

“saber, saber fazer, e saber ser”. O estímulo à competitividade desenfreada nas 

universidades, provocando um desejo de saber a qualquer custo, o temor por não saber e a 

angústia de um dia não termos nada de novo a oferecer, é uma busca constante por 

conhecimentos, mas que merece uma reflexão sobre como fazemos e quanto estamos 

envolvidos nesta busca. 

 Os trabalhos apresentados pela autora pretendem discutir formas alternativas de 

eliminar o vazio em torno de nós mesmos, nossa solidão, levando a ingressar na aventura 

de um saber conhecer, buscando um ponto comum. Entende-se como passar de um saber 

mesquinho para um saber compartilhado. A autora aponta que há uma concordância entre 

todos os teóricos que partilham a interdisciplinaridade: de não replicar, a retirar das raízes 

da inteligência, as qualidades do coração. Caminhando em busca do sentido, o 

reconhecimento, levando à compreensão das situações complexas.  

Fazenda (2008) apresenta o que há de comum em todos os trabalhos, conduzindo-

nos à reflexão, ao estímulo à liberdade do pensamento. A Interdisciplinaridade apresentada 

neste livro pretende um diálogo entre pares, sendo capazes de compreender a mensagem 

das diferentes línguas nas suas entrelinhas, buscando também a troca de ideias locais e sua 

universalização, pretendendo não confundir as coisas da lógica com a lógica das coisas.  

No seu texto “Interdisciplinaridade-Transdisciplinaridade: Visões culturais e 

epistemológicas” Ivani Fazenda apresenta como objetivo, discutir sócio – historicamente os 

termos interdisciplinaridade e transdisciplinaridade partindo da polissemia que os envolve, 

através de aspectos contidos na diversidade cultural. 

Pontua as variações temáticas sobre Interdisciplinaridade, fazendo um resgate da 

evolução conceitual e prática na educação, ensino e formação de professores. Alerta para a 

existência de uma visão simplista da interdisciplinaridade, vista apenas como integração de 

disciplinas. Ressalta que o conceito é mais amplo e surge a partir de um olhar diferente que 

se deve ter sobre as ciências.  

Leva-nos a refletir sobre a definição do termo interdisciplinaridade como junção de 

disciplinas e, desta forma, caberá pensar o currículo apenas como uma grade de conteúdos. 

Porém, se pensarmos o termo como atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, 

será possível pensarmos aspectos que dizem respeito à cultura do lugar onde se formam 

professores. Assim, ao ampliarmos o nosso olhar sobre o conceito do termo 

interdisciplinaridade, ampliamos também o nosso olhar sobre a formação do professor. 
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Sobre a definição clássica do conceito de interdisciplinaridade apenas como 

interação existente entre duas ou mais disciplinas, a autora faz uma análise desta definição, 

que vai da simples comunicação de ideias à relação e integração mútua dos conceitos 

chaves da epistemologia, da terminologia, do procedimento dos dados da pesquisa. Em seu 

discurso, Ivani Fazenda, cita a amplitude desta definição, como não sendo suficiente na 

fundamentação de práticas interdisciplinares e nem para pensar formação de professores.  

Ao citar, Fourez (2001) traz para a discussão a importância de compreender na 

formação de professores, duas ordens distintas de interdisciplinaridade que se 

complementam: a ordenação científica e a ordenação social (p. 18).  

A ordenação científica nos conduziria aos saberes interdisciplinares, tendo como 

cerne o alicerce do conhecimento científico no ato de formar professores e que conduziria à 

busca da cientificidade disciplinar. Entender que cada disciplina precisa ser analisada não 

apenas no lugar que ocupa ou ocuparia na grade curricular, mas nos saberes que 

contemplam. A Interdisciplinaridade ganha seu lugar no momento em que obriga o professor 

a rever suas práticas e redescobrir seus talentos: há necessidade do mesmo em buscar 

entender esse movimento (p.18).  

A ordenação social busca o desdobramento dos saberes científicos interdisciplinares 

atendendo às exigências sociais, políticas e econômicas. Colocando em questão toda a 

separação entre a construção das ciências e a solicitação das sociedades. Esta ordenação 

estuda métodos de análises do mundo, enfatizando os impasses vividos pelas disciplinas 

científicas em suas impossibilidades de sozinhas enfrentarem a complexidade dos 

problemas (p. 19).  

Fazenda enfatiza a importância em buscar uma dimensão interacional no saber ser 

interdisciplinar como característica na formação do professor, dando sentido à 

interdisciplinaridade na sua prática, reduzindo a distância entre a teoria e a prática, 

verificando a coerência entre o que se fala e o que se faz.  

Revela em seus escritos, o conceito de interdisciplinaridade desde 1979, e que o 

mesmo se encontra diretamente ligado ao conceito de disciplinas. A interpenetração 

acontece sem a destruição básica das ciências conferidas, ou seja, acontece a fusão das 

disciplinas, sem que as mesmas percam suas bases fundamentais. Desta forma, não 

podemos tratar a interdisciplinaridade na educação, somente de forma empírica, havendo a 

necessidade de analisar a prática histórica e culturalmente contextualizada.  

Sobre interdisciplinaridade escolar, a autora, ao conversar com Chervel (1988) e 

Sachot (2001) complementa que a interdisciplinaridade escolar, noções, finalidades 

habilidades e técnicas, visam favorecer o processo de aprendizagem, respeitando os 

saberes dos alunos e sua integração. Entendemos a necessidade e a importância da 
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interdisciplinaridade escolar no contexto educacional. A prática do professor, neste contexto 

deve ser revista, pretendendo um novo tipo de profissional, com novas características.  

Fazenda discorre sobre a interdisciplinaridade na formação do profissional, citando 

Barbier (1996) Tardif (1990) e Gauthier (1996) fazendo uma reflexão sobre o 

desenvolvimento de competências para requerer a conjugação de diferentes saberes 

disciplinares.  

A autora, como estudiosa das questões interdisciplinares, não pode deixar de falar 

de transdisciplinaridade, uma vez que, antecede os estudos e pesquisas sobre 

interdisciplinaridade, porém tratada por ela aqui, de forma genérica, visto que há a 

necessidade de debruçar-se demoradamente sobre este tema em outro contexto. Pontua 

que, quem habita o território da interdisciplinaridade não pode prescindir dos estudos 

transdisciplinares.  

Apresenta uma reflexão sobre os diferentes tratamentos dados pelos autores no que 

se refere ao conceito de interdisciplinaridade, a partir de suas visões específicas ou a partir 

dos diferentes olhares e lugares de formação e prática dos pesquisadores.  

Araújo-Oliveira (2008) tem como objetivo discutir as práticas pedagógicas escolares 

a partir do ponto de vista das pesquisas científicas, ou seja, de como elas consideram a 

multidimensionalidade que é subjacente às práticas (p. 53).  

Este autor em seu texto apresenta um breve histórico sobre a pesquisa em ciência 

da educação voltada para o estudo da prática pedagógica, que começou há mais de um 

século. Aborda várias investigações, diferentes olhares, numerosos objetos e metodologias, 

tentando dar conta deste campo, às vezes, pensado como arte, outras vezes, como uma 

ciência, uma técnica ou interação.  

De acordo com Araujo-Oliveira (2008) a prática dos professores tem grande 

importância na investigação da prática interdisciplinar, independente do nível de ensino, 

apresentando três finalidades dominantes, que são: a produção de conhecimentos; a 

profissionalização do docente; e a evolução das práticas, como fatores que não se pode 

deixar de analisar. Trata da especificidade da prática docente, que é multidimensional, 

permitindo a interação mútua do professor ao adaptar-se à situação profissional. Entender 

seu papel, gerir, em conjunto com os alunos, a aprendizagem e a conduta da classe e 

mostrar a capacidade de controle em relação à prática pedagógica, favorecendo a 

aprendizagem no contexto escolar. O autor faz uma reflexão sobre o conceito de 

intervenção educativa como sendo uma estrutura de acolhimento, que permite conceber as 

práticas pedagógicas; como atividade de mediação do professor nas três fases citadas 

anteriormente; e na interação de suas diferentes dimensões. Os autores consideram a 

necessidade de as investigações em ciências da educação abordar as práticas 

pedagógicas, adotando o que Morin (1990) chamou de “paradigma da complexidade”. 
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Entendemos que, com isso se faça necessário um olhar mais profundo por parte dos 

pesquisadores e professores sobre a análise de situações reais de aprendizagem. 

 Trindade (2008) apresenta uma nova visão, que reconhece como interdisciplinar da 

área de ciências da natureza, percebendo que a história da ciência pode ser uma disciplina 

aglutinadora. 

 De acordo com Trindade (2008) a contextualização sociocultural da história da 

ciência e tecnologia tem uma associação às ciências humanas, criando assim, interfaces 

com outras áreas de conhecimento. De forma que o caráter interdisciplinar da historia da 

ciência complementa o caráter disciplinar do conhecimento, assim, desenvolvendo no ser 

humano uma visão articulada em seu meio natural e como transformador dele.  

Trindade (2008) oferece-nos elementos e instrumentos conceituais básicos a 

respeito da interdisciplinaridade, para que seja possível a compreensão dos principais 

problemas epistemológicos envolvidos no processo pedagógico. Não tem a intenção de 

fornecer uma definição acabada do conceito de interdisciplinaridade, mas refletir sobre 

algumas formas de pensar e de agir sobre o mundo.  

 O fenômeno da interdisciplinaridade aparece como instrumento de resgate do ser 

humano e, como a síntese, projeta-se no mundo todo.  Segundo este autor, o mais 

importante que conceituar é refletir a respeito das atitudes, que devem ser bem 

compreendidas, para que não aconteça desvio em sua prática. Vê o fenômeno como 

exercício fascinante, visto que cria caminhos para outras formas de pensar o ser humano, o 

mundo e as coisas do mundo. Trindade (2008) complementa dizendo: 

  

O retorno às origens da significação humana do conhecimento é uma 
possibilidade de resgate da história do saber, é encontrar em cada paragem 
vivências e experiências relegadas ao esquecimento, deixadas de lado, até 
ridicularizadas, porque mítica, místicas, devocionais, ou mágicas, portanto 
subjetivas, contrariavam o raciocínio e a objetividade, dogmas adotados 
pela Ciência Moderna (p. 36). 

 

 Trindade (2008) cita Japiassu (2001, p. 53) na reflexão que faz em seu texto, sobre o 

fenômeno da interdisciplinaridade. “O que estamos querendo dizer é que a ciência, por mais 

que elabore um discurso racional e objetivo, jamais poderá estar inteiramente desvinculada 

de suas origens religiosas, místicas, alquimistas ou subjetivas”. 

 O autor conclui que a ciência na forma que a conhecemos e a construímos no 

decorrer do tempo, não necessita do misticismo nem este dela. Porém, o ser humano 

emerge da relação harmônica entre ambos. Aponta que vivemos um momento de transição, 

de questionamentos, numa época em que parece que todos os nossos saberes e poderes 

parecem estar desvinculados, fragmentados, e que se dispersou pelo planeta, de forma que 

o centro deste, que era ocupado pelo homem, parece vazio (p. 67). Traz para a discussão o 
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desenvolvimento tecnológico, que vivenciamos, com uma preocupante carência de 

sabedoria e introspecção, citando Gusdorf4 (1976, apud JAPIASSU, 1976) sobre o advento 

da ciência e tecnologia:  

 

Ciência e tecnologia lançaram-se em uma correria cega sem prestar 
atenção à paisagem de humanidade que as cerca, sem sonhar com o que 
deixaram atrás delas, para melhor obedecerem ao espírito frenético e 
conquistas que as arrastam para um terrível futuro (p. 67). 
 

 A humanidade diante da ciência moderna, a sua conduta diante de tantas 

informações, que acabam por não saber como utilizá-las. É a transição das trevas para a 

luz, a busca de conhecimento que passou a ser mais rigoroso em sua especialização, 

quanto mais restrito for o seu objeto de estudo.  

 O autor cita Santos (2002, p. 46) em seu discurso. “A excessiva disciplinarização do 

saber científico faz do cientista um ignorante especializado”. Os saberes são inúmeros, e 

aquele que os alcançou alça voo apenas no campo restrito da sua especialidade. Mas ao 

mesmo tempo isto provocou uma grande produção de conhecimento e tecnologias, 

permitindo melhores condições de sobrevivência.  

 Entende-se que, todo conhecimento adquirido tem seu significado e importância, 

mas não podemos deixar de entender que nada tem significado isoladamente, tudo depende 

do todo. 

 A interdisciplinaridade, segundo Trindade (2008), é palavra que expressa antigas 

reivindicações, que para alguns surgiu da necessidade de reunificar o conhecimento e para 

outros, como um fenômeno capaz de corrigir os problemas surgidos com a fragmentação do 

conhecimento e outros consideram como uma prática pedagógica.  

 Este autor aponta que a interdisciplinaridade chega ao Brasil no final dos anos 1960 

e, de acordo com Fazenda, com sérias distorções, como modismo, uma palavra de ordem a 

ser explorada e consumida por aqueles que se lançam sem avaliar a aventura.  

 No início da década de 1970 a preocupação maior era a de explicitação 

terminológica. Japiassu (1976) apresenta os principais problemas que envolvem a 

interdisciplinaridade, as conceituações existentes e faz uma reflexão sobre a metodologia 

interdisciplinar, com base nas experiências realizadas. Trindade faz uma reflexão sobre a 

interdisciplinaridade no Brasil, baseado nos estudos de Japiassu e Fazenda. Conclui que a 

interdisciplinaridade permite reconhecer não só o diálogo entre as disciplinas, mas também 

e, sobretudo a conscientização do homem no mundo. 

                                                           
4
 GUSDORF, G. Prefácio. In: JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e a patologia do saber. Rio de 

Janeiro: Imago, 1976.   
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 José (2008) parte do conceito de interdisciplinaridade citando Lenoir (1998) ao 

categorizar a interdisciplinaridade segundo quatro finalidades: científica, escolar, profissional 

e prática. Cada uma destas finalidades é organizada a partir dos objetivos que desejamos 

atingir, o contexto de sala de aula (p. 85).  

 De acordo com Lenoir (1998, apud FAZENDA, 1998) a interdisciplinaridade exige um 

movimento em três níveis, que são compreendidos em: curricular, didático e pedagógico. O 

primeiro nível exige:  

 

O estabelecimento de ligações de interdependência, de convergência e de 
complementaridade entre as diferentes matérias escolares que foram o 
percurso de uma ordem de ensino ministrado, a fim de permitir que surja o 
currículo escolar – ou de lhe fornecer – uma estrutura interdisciplinar (p. 57) 

   

 Segundo José (2008), muitas escolas e redes escolares vêm procurando organizar 

seu currículo considerando estas questões, mas não é suficiente para um currículo 

interdisciplinar, precisa de um segundo plano.  

 O segundo nível, que é a interdisciplinaridade didática, entende-se por articular o que 

prescreve o currículo e sua inserção nas situações de aprendizagem. Explica que é o 

espaço de reflexão do fazer pedagógico e sobre ele, planejando e revisando estratégias de 

ação e de intervenção, o que ainda não é o suficiente. É o que pensamos sobre a prática do 

professor em sala de aula, as mudanças efetivas e com resultados positivos de suas ações, 

com base em um planejamento adequado, porém sem deixar de lado o currículo.  

 O terceiro nível da interdisciplinaridade escolar que é o pedagógico, o espaço da 

atualização em sala de aula da interdisciplinaridade didática. Esta autora considera a 

interdisciplinaridade uma categoria de ação, levando em conta a dinâmica real da sala de 

aula, com todas as suas implicações. Cita em seu texto Lenoir (1998, apud FAZENDA, 

1998): 

 Neste sentido para Lenoir, de acordo com Fazenda (2008) a percepção dos níveis da 

interdisciplinaridade escolar que compreendem os três níveis citados anteriormente, poderia 

ser repensada em três planos de aprendizagem: a disciplina no nível curricular, a 

interdisciplinaridade no nível didático e a transdisciplinaridade no nível pedagógico.  

 Este mesmo autor aponta que a interdisciplinaridade no Brasil demonstra 

características que considerava próprias da transdisciplinaridade, na medida em que se 

trabalha com a dimensão do ser no aluno em sala de aula por meio da prática do professor.  

 José, após seus estudos e baseado em Souza (2006) verifica que os estudos no 

Brasil apontam para uma concepção de que a própria interdisciplinaridade realiza um 

movimento de transformação no currículo, na didática e na sala de aula. Souza (2006) 

considera que a escola tem que trabalhar com um conhecimento vivo e que tenha sentido 
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para os alunos e professores. O processo pedagógico precisa ser fundamentado no diálogo, 

entre as pessoas e as disciplinas.  

 Citando Fazenda (2003, p. 50) “Hoje, mais do que nunca reafirmamos a importância 

do diálogo, única condição possível de eliminação das barreiras entre as disciplinas. 

Disciplinas dialogam quando pessoas se dispõem a isto [...]”. As dificuldades em eliminar 

barreiras é realmente o que mais apresenta ser temeroso entre os professores. Estes veem 

o movimento como assustador e temem realizar o seu trabalho tentando o diálogo entre as 

disciplinas. Isto requer ousadia de romper com uma prática que está acomodada e até de 

enfrentar os alunos no contexto atual de busca diária de informações.  

 A autora cita o professor especialista que atende os quatro últimos anos de 

escolaridade do Ensino Fundamental, mesmo todas as disciplinas fazendo parte de uma 

única proposta, que abrangem uma visão de homem, de educação, de mundo e sociedade, 

as mesmas possuem especificidades conceituais que, se compreendidas em sua 

profundidade, garantem ao professor autonomia para “saltar” para as demais áreas. Faz 

uma análise de cada uma das disciplinas propostas tentando proporcionar um diálogo entre 

elas.  

 Entende-se que deve haver importantes modificações na prática profissional em sala 

de aula na busca de um trabalho que favoreça a interdisciplinaridade e que leve o aluno a 

participar de forma consciente. O trabalho com temáticas atuais permite o desenvolvimento 

de comparações entre diferentes realidades, possibilita ao aluno questionar, argumentar, 

refletir e inferir sobre. É necessário repensar o diálogo do professor entre a teoria e prática, 

a forma como cada disciplina é aplicada, para que tenha significado para o aluno.  

 José aborda Fazenda (2003) que, preocupada com os rumos que a educação vem 

tomando em nosso país, discorre sobre as abordagens e sobre o caminhar da 

interdisciplinaridade no Brasil ao longo dos anos, esbarrando no fazer pedagógico.  

 Pontua as dificuldades que Fazenda, já em 1989, encontrava em seus alunos de 

pós-graduação em relação à escrita e oralidade. Para ela, tanto a comunicação oral quanto 

a escrita precisavam ser exercitadas desde o ensino fundamental, porém para que isso 

ocorresse, a escola ou a rede escolar em que está inserida, precisaria movimentar-se, no 

sentido de oferecer condições para este desenvolvimento (p. 91). Desde os princípios da 

concepção de homem e educação, até a estrutura das aulas oferecidas. Esbarramos 

novamente, na formação e prática do professor em sala de aula para favorecer este 

movimento.  

 De acordo com Fazenda (2003):  

 

Somos produto da “escola do silêncio”, em que grande número de alunos 
apaticamente fica sentado diante do professor, esperando receber dele todo o 
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conhecimento. Classes numerosas, conteúdos extensos, completam o quadro 
desta escola que se cala. Isso complica muito quando já se é introvertido... 
(p.15) 

 

 Há que se pensar numa escola do diálogo, cita José, onde todos são reconhecidos 

não em sua individualidade, mas em sua unicidade. Onde cada aluno seja percebido, 

respeitando sua maneira de pensar e expressando suas potencialidades, desenvolvendo o 

ouvir, o falar, o comunicar, uma escola que desenvolva o compromisso de ir além. Segundo 

Fazenda (2003, p. 19), “além do que os livros já falam, além das possibilidades que lhe são 

oferecidas, além dos problemas mais conhecidos”.  

 A escola, ao mudar o olhar sobre a educação que ministra, possibilita elaborar 

projetos interdisciplinares e começa a tomar forma, tornando-se mais concreta. A 

interdisciplinaridade passa então a não ser mais vista como a negação da disciplina, propõe 

a sua superação. Esta superação acontece por meio do diálogo entre as pessoas. Sendo 

possível o movimento constante de reflexão, criação e ação, visto que o principal sujeito do 

processo é aquele que está envolvido, neste caso, o professor. 

 Alves (2008) cita que para conceituar o termo interdisciplinaridade deve-se 

considerar e falar do lugar que nos é próprio, a sala de aula. Levando-se em conta três 

dimensões que nos ajudam a definir um caminho para a interdisciplinaridade. As dimensões 

epistemológica, ontológica e praxiológica, que orientam a construir um esboço de 

conceituação, a partir do olhar sobre a relação entre a interdisciplinaridade e a sala de aula.  

 Entende-se, a partir das reflexões sobre as dimensões citadas, que a epistemológica 

orienta no campo dos saberes, e nos remete à importância para a formação dos alunos e 

vem do questionamento “Para que formar este ser?”, pensando sobre os conteúdos 

trabalhados em sala de aula. A ontológica, baseada na pergunta “Que ser queremos 

formar?”, leva a nossa visão além da dimensão racional, questionando sobre o sentido do 

que ensinamos ou aprendemos, visto que aspiramos superar a visão fragmentada do saber, 

estando em jogo os valores que temos e compartilhamos com o outro, nossa visão de 

mundo. A praxiologia originária da pergunta “Quais valores implícitos quero formar neste 

ser?”, está relacionada à prática docente, na ação de buscar em outros campos do saber o 

que falta para dar sentido a esta prática.  Há uma interação entre as três dimensões e que 

se entrelaçam atenuando as fronteiras existentes. Entender o conceito de 

interdisciplinaridade, apesar de polissêmico, como uma categoria de ação, pensando no 

trabalho desenvolvido em sala de aula. 

 Parte para as reflexões sobre o seu trabalho como docente, apresentando a 

interdisciplinaridade como um processo de integração das áreas, aparentemente 

desconexas, em atividades que poderiam facilitar seu trabalho em sala de aula. Porém a 

integração dos conteúdos é o primeiro passo para a interação entre as pessoas, como 
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condição básica, para um trabalho interdisciplinar, que segundo Fazenda (2002, p. 21) “só 

pode ocorrer num regime de cooparticipação, reciprocidade, mutualidade”. 

 Lenoir5 (2005, apud FAZENDA, 2005) faz um alerta sobre a confusão entre os 

termos integração e interdisciplinaridade. Integração deve ser entendida como:  

 

Um processo interno de construção de produtos, processo que interessa ao 
sujeito e que exige a ajuda apropriada de um terceiro que age a título de 
mediador momentâneo (o educador), colocando em prática as condições 
didáticas favoráveis às orientações de integração (p. 54). 

 

 Japiassu (2006, p. 27) nos relembra que a interdisciplinaridade não é uma categoria 

do conhecimento, mas de ação e, por isso, “precisa ser entendida como uma atitude [...] 

sem ter a ilusão de que basta a simples colocação em contato dos cientistas de disciplinas 

diferentes para se criar a interdisciplinaridade”.  

 Fazenda (2001) considera a interdisciplinaridade como:  

 

Uma nova atitude diante da questão do conhecimento, de abertura à 
compreensão de aspectos ocultos no ato de aprender e dos aparentemente 
expressos, interdisciplinaridade é essencialmente um processo que precisa 
ser vivido e exercido (p. 11).  
  

 A forma de o professor analisar as questões que são vivenciadas no cotidiano de 

sala de aula determina como as ações podem ser realizadas, sejam ações interdisciplinares 

ou não. E para que estas ações sejam possíveis de acontecer é necessário planejamento, 

envolvimento e dedicação, tanto do professor quanto do aluno. A motivação deve acontecer 

mutuamente.  Assim podemos nos remeter a um perfil de sala de aula interdisciplinar onde o 

trabalho aconteça, havendo uma integração entre os protagonistas, de forma que leve à 

construção de conhecimentos.  

 Miranda (2008) aponta que a interdisciplinaridade vem sendo estudada, por 

diferentes autores, afirmando ser um termo polissêmico de estudo, interpretação e ação. 

Segundo Sommerman (2006, p. 29), “Na dança dos termos que procuram dar movimento de 

integração à disciplina, é a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade que demonstram 

uma diversidade maior de sentidos”.  

 Miranda (2008) apresenta os conceitos de multidisciplinaridade e de 

pluridisciplinaridade segundo um consenso quanto às bases conceituais de definição de 

acordo com alguns autores. 

 Fourez (2001) define assim os dois termos:  

 

                                                           
5
 LENOIR, Y. Didática e interdisciplinaridade: uma complementaridade necessária e incontrolável. In: 

FAZENDA, I. (Org.). Didática e interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez, 2005.   
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Multidisciplinaridade é a prática de reunir os resultados de diversas 
disciplinas científicas em torno de um tema comum, sem visar um projeto 
específico. Muitos currículos ou programas de ensino se limitam a ser 
multidisciplinares, quer dizer, a se reunir um conjunto de do ensino de 
diversas disciplinas sem articulação entre elas (p. 114). 
 

Chamamos com frequência de pluridisciplinaridade a prática que consiste 
em examinar as perspectivas de diferentes disciplinas sobre uma questão 
geral, ligada a um contexto preciso sem ter como objetivo a construção da 
representação de uma situação precisa (p. 114).  

  

 Segundo Zabala (2002): 

 

A pluridisciplinaridade é existência e relações complementares entre 
disciplinas mais ou menos afins. É o caso das contribuições mútuas das 
diferentes histórias (da ciência, da arte, da literatura etc) ou das relações 
entre diferentes disciplinas das ciências experimentais (p. 33).  

 

 Muitas são as definições equivocadas entre os professores sobre os termos aqui 

tratados. Miranda (2008) faz uma análise abordando diferentes autores para nos auxiliar em 

uma conceituação mais adequada quando se trata da prática docente. 

 Segundo a autora, os conceitos dos termos interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade provocam uma amplitude polissêmica entre os mais diferentes autores 

e traz para a discussão o conceito dos termos. Zabala (2002) descreve a 

interdisciplinaridade como sendo: “a intenção entre duas ou mais disciplinas que podem 

implicar transferência de leis de uma disciplina a outra, originando, em alguns casos, um 

novo corpo disciplinar, como por exemplo, a bioquímica ou a psicolinguística” (p. 33).  

 D’Ambrosio6 (2005, apud MIRANDA, 2008) apresenta uma conceituação pautada 

numa amplitude polissêmica. Este autor destaca: “um sentido da interdisciplinaridade como 

integradora e relacionadora de diferentes áreas do conhecimento, movimento que provocou, 

na história, novos campos de estudos e pesquisa” (p. 114). 

 O autor apresenta uma manifestação sobre a questão do conhecimento e os prefixos 

inter e trans, através do que ele chama de gaiolas epistemológicas.  

 Segundo o autor:  

 

As disciplinas: São verdadeiras gaiolas epistemológicas quem está dentro 
da gaiola só voa dentro da gaiola, e não mais do que isso. Somos pássaros 
tentando voar em gaiolas disciplinares.  
 

Surgem, obviamente, as deficiências desse conhecimento, e começamos a 
perceber fenômenos e fatos que não se encaixam em nenhuma das gaiolas. 

                                                           
6
 D’AMBRÓSIO, U. Knowledge and human values. Anais do II Congresso Mundial Sobre 

Transdisciplinaridade. Vitória/Vila Velha, 6-12 set. 2005. 
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[...] Aí estamos dando um passo para a interdisciplinaridade, onde 
encontramos com outros e, nesse encontro, juntos, misturando nossos 
métodos, misturando nossos objetivos, mesclando tudo isso, acabamos 
criando um modo próprio de voar. E nascem as interdisciplinas.  
 

Essas interdisciplinas acabam criando suas próprias gaiolas. [...] As 
disciplinas vão se amarrando, criando padrões epistemológicos próprios, e a 
gaiola vai ficando muito maior. Podemos voar mais, mas continua sendo 
gaiola. Acho que não é demais querermos voar mais, fora das gaiolas, 
sermos totalmente livres na busca do conhecimento. [...] A 
interdisciplinaridade é um passo muito difícil, sem o qual não se pode dar 
qualquer passo seguinte (p. 72).  

 

 Se pensarmos a partir da reflexão deste autor, entende-se a interdisciplinaridade 

como uma ação que somente é possível a partir da reflexão que cada professor deve fazer 

em relação à sua prática docente, o seu modo de trabalhar e de abordar os conteúdos de 

cada uma das disciplinas trabalhadas. É ir além do que é proposto, na maioria das vezes, na 

elaboração de um planejamento de aula.  

 Entende-se que esse movimento deva fazer parte do dia a dia do professor e do 

contexto do mundo escolar, visando o conhecimento. É possível para o professor sair das 

gaiolas criadas por ele mesmo, basta que cada um tenha essa percepção, de que precisa 

sair da sua gaiola e, voar nas gaiolas dos outros e suas disciplinas.   

 Miranda destaca Morin (2001) sobre o tema interdisciplinaridade; este autor ressalta 

o caráter polissêmico e o movimento que este termo vem adquirindo ao longo do tempo:  

 

A interdisciplinaridade pode significar, pura e simplesmente, que diferentes 
disciplinas são colocadas em volta de uma mesa, como diferentes nações 
se posicionam na ONU, sem fazerem nada além de afirmar, cada uma seus 
próprios direitos nacionais e suas próprias soberanias em relação às 
invenções do vizinho. Mas interdisciplinaridade pode significar também troca 
e cooperação, o que faz com que a interdisciplinaridade possa vir a ser 
alguma coisa orgânica (p. 115). 

 

 Apesar de citar diferentes autores sobre o conceito de interdisciplinaridade como 

base para os seus estudos, Ivani Fazenda entende que os conceitos apresentados têm 

muito a contribuir para elucidação de uma base sólida de reflexão crítica, precisando ser 

aprofundados.  

 Neste sentido, aprofunda em sua pesquisa o conceito de interdisciplinaridade 

proposto por Gusdorf, Japiassu e Fazenda. Pois há um diálogo entre os conceitos 

apresentados por esses autores, possibilitando o encontro a uma ação interdisciplinar, como 

questão de atitude.  

 Segundo Fazenda (2000):  
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Interdisciplinaridade é nova atitude diante da questão do conhecimento, de 
abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos 
aparentemente expressos, colocando-os em questão. Exige, portanto, na 
prática uma profunda imersão no trabalho cotidiano (p. 07).  

 

 Entende-se a interdisciplinaridade como atitude quando esta nos leva à reflexão 

sobre ações que promovam parceria e integração.  

 Fazenda (2008) nos leva ao entendimento sobre o conceito do termo 

interdisciplinaridade. Cada um dos autores citados enriquece a obra com suas análises e 

reflexões sobre o entendimento na busca de uma conceituação partindo do movimento, da 

ação.  

 O que é interdisciplinaridade? De acordo com Yared (2008) interdisciplinaridade, 

etimologicamente, significa relação entre as disciplinas. A autora cita Fazenda (2002): 

 

Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 
aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. [...] A 
interdisciplinaridade pauta-se numa ação em movimento. Pode-se perceber 
esse movimento em sua natureza ambígua, tendo como pressupostos a 
metamorfose, a incerteza (p. 180).  

 

 A interdisciplinaridade para Yared (2008) é um movimento (inter) entre as disciplinas, 

sem o qual a disciplinaridade se torna vazia. Neste sentido, a autora vê a 

interdisciplinaridade como um ato de reciprocidade e troca, integração e voo. Acredita que a 

interdisciplinaridade leva o aluno a ser protagonista da sua própria história, numa relação de 

interdependência com a sociedade.  

 

2.2.4 Olga Pombo 

 

 Pombo (2004) apresenta em seu discurso uma reflexão voltada para o entendimento 

do termo interdisciplinaridade, partindo de uma análise profunda sobre a complexidade e o 

equívoco que há em relação à conceituação do termo. 

 Inicia seu discurso trazendo uma proposta de estabilização sobre o sentido do termo 

“interdisciplinaridade”, sobre a porosidade que há entre as fronteiras das disciplinas. 

Segundo a autora, a palavra “surge para sancionar a diluição das fronteiras entre as 

disciplinas”, como uma espécie de sujeição entre os rigores que há em cada disciplina. Este 

termo entrou no vocabulário da investigação científica e em vários outros campos de 

estudos, uma palavra à procura de uma teoria (p. 13).  

 Pombo (2004) apresenta uma hipótese sobre a palavra interdisciplinaridade “pela 

palavra interdisciplinaridade se dá a pensar algo que porventura merece ser pensado, que 

nela e por ela se procura pensar um fenômeno decisivo da ciência contemporânea” (p. 14).  
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 Ao fazer esta análise a autora refere-se ao modelo analítico de uma ciência que se 

construiu a partir de uma divisão de cada dificuldade no seu conjunto de pequenos 

elementos, partindo do princípio de que somente a partir da análise de cada um dos 

elementos pode se reconstruir o todo. A autora conclui seu pensamento citando que este 

modelo deu ao homem praticamente tudo o que temos hoje como ciência, para a nossa 

compreensão de mundo (p. 15).  

 Não podemos negar a ciência, porém não podemos deixar de citar os custos que a 

especialização trouxe consigo. Custos relativos ao próprio especialista que se transforma 

numa criatura estranha “alguém que sabe tudo acerca de cada vez menos”, como diz 

Ortega Y Gasset (1929) citado pela autora (p. 15).  

 Segundo Pombo (2004, p. 29), “interdisciplinaridade é o conceito onde hoje se 

reconhecem as nossas reflexões sobre condição fragmentada das ciências”, pensando na 

especialização do conhecimento e ao mesmo tempo como a nostalgia de um saber 

unificado.  

 Cita a “interdisciplinaridade como um conceito quase mágico”: 

 

Invocamo-la sempre que nos confrontamos com os limites do nosso 
território de conhecimento ou sempre que procuramos um saber no qual 
cada domínio, cada lei, cada observação empírica aparecesse como que na 
forma de uma entrada de um imenso tratado do mundo e do homem (p. 29). 

 

 Desta forma a palavra interdisciplinaridade aparece sempre quando nos deparamos 

com uma realidade epistemológica, uma disciplina nova, quando precisamos de 

perspectivas diferentes para analisar a complexidade de um objetivo que não é possível ser 

esclarecido apenas por uma estrita lógica disciplinar.  

 O conceito de interdisciplinaridade aparece com uma frequência crescente em 

contextos diferentes e em vários campos de aplicação. É utilizado para qualificar os mais 

variados projetos e iniciativas. De acordo com a autora, pode-se dizer que de tão 

vulgarizada, a palavra está gasta e vazia.  

 Desta forma a interdisciplinaridade resume-se à ideia de reunião (GUSDORF7 1990, 

p. 29 apud POMBO, 2004):  

 

Pensa-se que, “pela aproximação física (ou mística) de diversos 
especialistas, pela justaposição ativa de diferentes perspectivas e opiniões, 
se podem (magicamente) retirar vantagens cognitivas avultadas, saltar 
etapas, aprender depressa, ficar – como se costuma dizer – com uma ideia 
geral do problema” (p. 30).  

 

                                                           
7
 GUSDORF, G. (1990), “Les Modéles Épistémologiques dans les Sciences Humaines”, Bulletin de 

Psychologie, 397, 18, XLIII, 858-868. 
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 Pensando dessa forma, a palavra interdisciplinaridade acaba por aparecer como 

vazia, caindo no descrédito, sendo necessário reconhecer que o conceito pertence a dois 

domínios fundamentais: o da construção e o da transmissão de conhecimentos.  

 Pombo (2004) aponta que para estes dois contextos o conceito de 

interdisciplinaridade tem sido objeto de alguma teorização, mesmo que iniciante, porém a 

utilização da palavra tanto na ciência quanto na escola tem como primeira consequência, 

oscilação de sentido, havendo uma distância de consenso sobre o possível sentido da 

palavra. Destaca: 

 

Ninguém sabe exatamente qual a fronteira a partir da qual uma determinada 
prática, seja ela atividade de investigação ou experiência de ensino, pode 
ser dita interdisciplinar e não multidisciplinar, pluridisciplinar ou 
transdisciplinar (p. 31). 

 

 A palavra, muitas vezes, é usada para designar vários tipos de experiências que 

segundo a autora, limitam-se à colaboração de investigadores ou professores que, de 

alguma forma, envolvem uma convergência processual, metodológica ou teórica, mas que 

raramente não alcançam uma efetiva integração dos saberes disciplinares; desta forma há o 

entendimento falho e o uso errado da palavra, mesmo havendo uma grande vontade de 

ultrapassar as barreiras das disciplinas.  

 A autora aponta alguns pioneiros da literatura especializada dedicados ao problema 

da interdisciplinaridade, como Heckhausen (1972) Palmade (1979) e Resweber (1981) não 

havendo ainda uma definição, minimamente estável sobre o termo, procurando-se 

estabelecer as relações e recortar os limites. Heckhausen (1972) apresenta um conjunto de 

critérios nos quais caracteriza-se uma disciplina científica e as diferentes relações 

interdisciplinares, que são organizadas por ordem crescente de maturidade.  

 Apresenta “um vocabulário sobre Interdisciplinaridade” onde destaca seis possíveis 

modalidades interdisciplinares propostas por Heckhausen (1972) como no quadro 2.2.4.1. 

 

Modalidades de Interdisciplinaridade propostas por Heckhausen (1972) 

Interdisciplinaridade auxiliar Produz-se quando uma disciplina utiliza os métodos pertencentes à 
outra, “o emprego de métodos, que provêm de uma disciplinaridade 
cruzada leva a criar séries de interdisciplinaridades auxiliares” (p. 
166). 

Interdisciplinaridade 
complementar 

Produz-se quando os domínios materiais de certas disciplinas se 
cobrem parcialmente, criando assim relações complementares entre 
os seus respectivos campos de estudo (p. 166). 

Interdisciplinaridade 
compósita 
 

O que une disciplinas tão diversas é a necessidade de encontrar 
soluções técnicas para a resolução de problemas que resistem às 
contingências históricas em constante evolução. As forças que a 
promovem residem nos grandes problemas que envolvem a dignidade 
e a sobrevivência do homem: luta contra a guerra, a fome, a 
delinquência, a poluição etc. A investigação sobre a manutenção da 
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paz ou sobre o urbanismo são exemplos de interdisciplinaridade 
compósita (p. 166). 

Interdisciplinaridade 
heterogênea 

Os diversos esforços de caráter enciclopédico. Pode-se denominar 
“interdisciplinaridade indeterminada”. A interdisciplinaridade 
heterogênea corresponde também à multidisciplinaridade (p. 167). 

Interdisciplinaridade 
unificadora 

Procede de uma coerência cada vez mais estreita dos domínios dos 
estudos das disciplinas, coerência essa que resulta de uma 
aproximação dos níveis respectivos de integração teórica e dos 
métodos correspondentes. É assim, por exemplo, que certos 
elementos e perspectivas da biologia se aproximaram do domínio da 
física para dar lugar à biofísica (p. 169). 

Pseudointerdisciplinaridade A transdisciplinaridade dos instrumentos de análise – modelos 
matemáticos, simulações por computador etc. – tem conduzido à ideia 
audaz, mas errônea, de que poderia estabelecer-se uma 
interdisciplinaridade intrínseca entre as disciplinas que recorrem aos 
mesmos instrumentos de análise (p. 170).  

Quadro 2.2.4.1 Modalidades de Interdisciplinaridade por Heckhausen (1972)  

 

 As seis modalidades interdisciplinares propostas por Heckhausen8 (1972, apud 

POMBO, 2004, p. 32) trata-se de uma das mais consideradas e fundamentadas hipóteses 

para definir um conceito de interdisciplinaridade, sendo interessante destacar que a cada 

aproximação do conceito do termo interdisciplinaridade, o autor “procura estabelecer as 

relações e recortar os limites da interdisciplinaridade com os conceitos afins, 

designadamente, os de pluridisciplinaridade (multidisciplinaridade) e transdisciplinaridade”. 

 Pombo (2004, p. 32) apresenta algumas definições do termo interdisciplinaridade, 

como “cooperação entre várias disciplinas científicas no exame de um mesmo e único 

objeto” (MARION, 1978, p. 17); “transferência de problemáticas, conceitos e métodos de 

uma disciplina para outra” (THOM, 1990, p. 637).  

 Citando Piaget (1972, p. 142) como:  

 

Colaboração entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de 
uma mesma ciência que conduz a integrações propriamente ditas, isto é, 
certa, reciprocidade de trocas tendo como resultado final um enriquecimento 
recíproco.  

 

 Cita Delattre (1973, p. 185): 

 

Formalismo suficientemente geral e preciso que permita exprimir numa 
linguagem única os conceitos, as preocupações, os contributos de um 
número maior ou menor de disciplinas que, de outro modo, permaneceriam 
fechadas nas suas linguagens especializadas.  

 

 A autora conclui, refletindo que não estão ainda estabelecidas e fixadas as distinções 

e oposições conceituais para a clareza e precisa do significado de cada um desses 

                                                           
8
 HECKHAUSEN, H. (1972) “Discipline et Interdisciplinarité”, in CERI, L’Indisciplinarité. Problèmes 

d’Enseignement et de Recherche dans les Universités, Paris: OCDE, 83-90. 
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conceitos. Diante dos fatos, a autora aponta que, não é importante apresentar outra 

definição para o termo interdisciplinaridade, porém, procura no interior de cada significação 

o quem vem sendo sedimentado nas práticas e nas conceitualizações de 

interdisciplinaridade. 

 Seria mais interessante, apresentar uma definição mais minimalista dessa ideia, uma 

definição que, contemplasse por um lado os elementos comuns subjacentes à 

indeterminação conceitual e, por outro, as indicações semânticas que as palavras carregam 

consigo. Encontramos dois pontos comuns nas definições propostas: elas são construídas 

na maioria das vezes com bases distintas triádicas, a partir do confronto entre o conceito de 

Interdisciplinaridade e dois conceitos afins, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade.  

Nesta relação, o conceito de interdisciplinaridade, ocupa uma posição invariável. De acordo 

com a autora, deve-se “pensar a interdisciplinaridade como algo que se deve entender mais 

que a pluridisciplinaridade e menos que a transdisciplinaridade” (p. 33).  

 Pombo cita Resweber (1981, p. 75-76) dizendo que a interdisciplinaridade, 

ultrapassa a pluridisciplinaridade, porque “vai mais longe, na análise e, confrontação das 

conclusões”, porque “procura operar uma síntese em nível dos métodos utilizados, das leis 

formuladas e das aplicações propostas”, porque “preconiza um regresso ao fundamento da 

disciplina”, e porque revela, de que modo à identidade do objeto de estudos se torna 

complexo a partir dos métodos das várias disciplinas (p. 33).  

 Neste sentido, entende-se que a interdisciplinaridade vai além da 

pluridisciplinaridade, pautada na complexidade das diversas disciplinas, visando à análise 

do objeto estudado.  

 Seguindo as ideias de Piaget (1972, p. 141) Pombo cita que, o autor considera os 

conceitos de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como “três 

níveis” de integração das disciplinas:  

 

À etapa das relações interdisciplinares sucede-se uma etapa superior que 
seria a transdisciplinaridade, etapa que não só atingiria as interações ou 
reciprocidades entre investigações especializadas, mas também situaria 
estas relações no interior de um sistema total, sem fronteiras estáveis entre 
as disciplinas.  

 

 Entende-se, a partir desta reflexão apresentada por Pombo, que o conceito de 

interdisciplinaridade está entre os dois termos, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, 

segundo Piaget (1972) e Resweber (1981). Esses dois autores identificam uma relação de 

integração e sustentação sem que, as disciplinas envolvidas apresentem fronteiras, havendo 

uma relação de troca. O professor poderá perceber essa reciprocidade entre as disciplinas, 

no desenvolvimento de sua prática voltada para a interdisciplinaridade, buscando conceituar 

o termo a partir do seu conhecimento e movimento no seu trabalho como docente.  
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 Pombo chama a atenção para o fato do conceito de interdisciplinaridade fazer parte 

de uma família de palavras todas ligadas pelo radical disciplina. Segundo a autora, 

interdisciplinaridade assim como os outros conceitos da mesma família, surgem então como: 

  

Algo que designa diferentes modos de relação e articulação entre 
disciplinas; algo que depende da delimitação dos seus territórios, das suas 
proximidades, distâncias, deslocamentos e articulações, da redefinição 
constante das suas fronteiras; algo que, em última análise, visa superar a 
compartimentação disciplinar que tradicionalmente configura as instituições 
de produção e transmissão do conhecimento (p. 34). 
  

 Entender o conceito de interdisciplinaridade exige muito mais do que entender essa 

relação entre as disciplinas, mas entender também o sentido da palavra disciplina, um 

radical que apresenta três sentidos diferentes: cognitivo: disciplina é sinônimo de ciência 

particular, escolar, disciplina significa entidade curricular, conjunto de conhecimentos e 

normativo, disciplina remete para um conjunto de leis. É um termo polissêmico e não facilita, 

segundo a autora, o esclarecimento do conceito de interdisciplinaridade, porém o enriquece.  

 Pombo (2004) cita Gusdorf (1985, p. 26): 

 

O prefixo ‘inter’ não indica apenas uma pluralidade, uma justaposição; 
evoca também um espaço comum, um fator de coesão entre saberes 
diferentes. Os especialistas das diversas disciplinas devem estar animados 
de uma vontade comum e de uma boa vontade. Cada qual aceita esforçar-
se fora do seu domínio próprio e da sua linguagem técnica para aventurar-
se num domínio de que é o proprietário exclusivo (p. 36). 

 

 A autora faz uma análise entre os prefixos pluri (vários) e multi (muitos) e chama a 

atenção para a diversidade e quantidade das disciplinas e trans (para além de), evocando 

uma passagem qualitativa, articulando as disciplinas. Apresenta uma reflexão sobre os 

termos citados, com base em estudiosos citados na sua obra, dando sustentação à 

possibilidade de conceituar o termo interdisciplinaridade.  

 Entende-se essa reflexão como fundamental para a relação existente entre os 

termos interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. A autora 

caracteriza interdisciplinaridade como simplesmente algo que acontece entre os três termos, 

o conjunto das múltiplas variações possíveis entre os dois extremos.  

 Segundo Pombo (2004), diversos autores apresentam a relação entre os três 

conceitos, entre eles destaca Resweber (1981, p. 75):  

 

Interdisciplinaridade ultrapassa a pluridisciplinaridade ao explorar os 
pressupostos, o objeto, o método e os resultados que aquela lhe fornece. 
Ela (a interdisciplinaridade) vai mais longe na análise e confrontação das 
conclusões, não se contenta com um simples por em presença das 
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disciplinas, mas procura operar uma síntese entre os métodos utilizados, as 
leis formuladas e as aplicações propostas (p. 37).  

 

 Da mesma forma apresenta a conceituação de Jantsch (1972, p. 102) que a 

propósito da transdisciplinaridade, considera que, ela corresponde a “um grau último de 

coordenação susceptível de existir num sistema de educação e inovação” (p. 37).  

 Pombo conclui citando que a definição de pluridisciplinaridade por Dellatre (1973, p. 

85) é a que mais se aproxima das definições propostas. De acordo com este autor: É a 

“simples associação de disciplinas que concorrem para uma realização comum, mas sem 

que cada disciplina tenha que modificar sensivelmente a sua própria visão de coisas e os 

seus métodos próprios” (p. 37). 

 Resweber9 (1981, apud POMBO, 2004, p. 38) afirma que pluridisciplinaridade 

caracteriza-se pela colocação em presença de diversas disciplinas visando à análise de um 

mesmo objeto e sem implicar a elaboração de uma síntese comum. Neste sentido há uma 

colaboração em recolher informações na análise de um objeto em comum, no encontro 

pontual na busca de resolução de um problema concreto em diversas disciplinas para a 

busca de solução conjunta. 

 A partir das reflexões analisadas pela autora a Interdisciplinaridade é vista como:  

 

Qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas, com vistas à 
compreensão a partir da confluência de pontos de vistas diferentes e tendo 
como objetivo final a elaboração de uma síntese relativamente ao objeto 
comum. A interdisciplinaridade implicaria, portanto alguma reorganização 
dos processos de investigação e/ou ensino, supondo um trabalho 
continuado de cooperação dos investigadores e/ou professores envolvidos. 
Conforme os casos e os níveis de integração pretendidos, ela pode traduzir-
se num leque muito alargado de possibilidades: “transferência de 
problemática, conceitos e métodos de uma disciplina para outra” (p. 38).  
  

 Neste sentido interdisciplinaridade entende-se como a análise e reflexão sobre a 

prática a ser desenvolvida, visando à busca de resoluções sobre um objetivo comum a partir 

de pontos de vista e processos de investigações diferentes.  

 A autora conclui apresentando sua reflexão sobre transdisciplinaridade “como nível 

máximo de integração disciplinar”, seria “a unificação de disciplinas tendo por base à 

explicitação dos seus fundamentos comuns, a construção de uma linguagem comum, a 

identificação de estruturas e mecanismos comuns de compreensão do real, a formulação de 

uma visão unitária e sistemática de um setor mais ou menos alargado do saber” (p. 38).  

 Pombo traz a discussão sobre a ciência como conhecimento que está em constante 

crescimento, em busca de uma verdade da qual a humanidade esteve afastada por 

representações teológicas e metafísicas. Este crescimento traria consigo um fenômeno de 

                                                           
9
 RESWEBER, J. P. (1981). La Méthode Interdisciplinaire, Paris: Presses Universitaires de France.  
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amplificação das disciplinas, uma subdivisão interna, “o crescimento da ciência teria como 

conclusão um mecanismo de subdivisão infinita dos campos de investigação” (p. 73).  

 A autora cita De Zan (1983, p. 43-44) ao analisar o fenômeno de desintegração do 

saber e das suas consequências culturais: “Uma das tendências mais características que se 

tem manifestado no desenvolvimento das ciências modernas é a sua progressiva 

fragmentação e especialização” (p. 74).  

 Este autor apresenta uma reflexão sobre a progressiva especialização que separava 

as ciências umas das outras, desmembrando os diversos ramos de cada ciência. O olhar 

sociológico sobre o crescimento da ciência segundo a autora permite explicar de um modo 

diferente o mecanismo de subdivisão infinita dos campos de investigação.  

 Dentro deste contexto de pensar, o crescimento do conhecimento científico resulta 

de um processo de reordenamento interno das comunidades de investigadores como 

também das disciplinas. De acordo com Pombo (2004) “a interdisciplinaridade traduz-se na 

constante emergência de novas disciplinas, que não são mais do que a estabilização 

institucional e epistemológica de rotinas de cruzamento de disciplinas” (p. 75). 

 Este fenômeno não apenas torna mais articulado o conjunto dos diversos ramos do 

saber, como o fazem dilatar, constituindo novos espaços de investigação. Entendemos que 

este movimento de articulação favorece a relação entre as disciplinas.  

 A partir deste reordenamento dos campos de saberes a autora traz uma reflexão 

sobre esta reordenação baseada nos estudos de Boulding (1956) e Dogan (1991, p. 76) e 

distingue três tipos fundamentais desta subdivisão: Ciências de fronteira, interdisciplinas e 

interciências.  

 Apresenta por Ciência de fronteira as novas disciplinas constituídas nas interfaces 

tradicionais; por interdisciplinas; as novas disciplinas que aparecem com autonomia 

acadêmica a partir de 1940/50, surgindo do cruzamento de várias disciplinas científicas com 

o campo industrial e organizacional como Relações Industriais e Organizacionais; por 

interciências: citando Boulding (1956, p. 12) como interciências multissexuais, constituídas 

da confluência de várias disciplinas de diferentes áreas de conhecimentos.  

 De acordo com a autora, apesar de não existir uma teorização consistente que 

ilumine a prática da interdisciplinaridade, há um aumento de estudos na modalidade de 

trabalho e organização na investigação interdisciplinar. Ela cita que “a interdisciplinaridade 

existe, sobretudo como prática”, traduz-se na realização de diferentes tipos de experiências 

interdisciplinares de investigação (p. 88).  

 Diante da ausência de um programa teórico unificado e consistente do que vem a ser 

interdisciplinaridade, é difícil estabelecer o que poderia ser uma investigação interdisciplinar, 

porém isso não impede o aumento de práticas apresentadas como experiências de diversos 
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tipos, ensaio de modelos e métodos de trabalho que são claramente interdisciplinares, ou 

procuram ser.  

 Pombo (2004, p. 91-92) arrisca apontar em seu texto algumas modalidades de 

práticas apresentadas no Quadro 2.2.4.2. 

 

Modalidades de práticas propostas por Pombo (2004) 

Práticas de 
importação 

Aquelas práticas decorrentes de limites sentidos no interior das disciplinas 
especializadas; transcendem as fronteiras disciplinares. Consistem na 
associação, a favor da disciplina importadora, de conceitos, métodos e 
instrumentos já provados em outras disciplinas. Têm como objetivo, resolver o 
problema da disciplina que toma iniciativa do processo; a incorporação é feita 
segundo os interesses da disciplina importadora, a que submete os 
dispositivos importados à sua própria lógica; pode acontecer um regime de 
troca, havendo integração teórica e metodológica, surgindo novas disciplinas 
de fronteiras (p. 92). 

Práticas de 
cruzamento 

Relativas a problemas que têm origem numa determinada disciplina, mas que 
irradiam para outras, invadem outros domínios. A autora define problemas 
como, “espaço objetivo de determinações irredutível à lógica das disciplinas 
do saber”. A autora sustenta que não é possível distinguir disciplinas em 
função da matéria ou tipo de coisas de que tratam. A distinção na maioria das 
vezes se dá por razões históricas e de controvérsia administrativa, em parte 
porque as teorias que construímos para solucionar os nossos problemas têm 
tendência a desenvolver-se sob a forma de sistemas unificados (p. 94). 

Práticas de 
convergência 

Conhecidas também por estudos por áreas, estes tipos de práticas 
interdisciplinares têm como objeto um tipo de regiões geograficamente 
circunscritas de unidade cultural, histórica ou linguística. Neste tipo de 
práticas a interdisciplinaridade passa não pela concentração prévia de uma 
metodologia, mas pelo convite à convergência de perspectivas sobre uma 
determinada análise. Segundo Pombo (2004, p. 95), tratam-se de práticas 
interdisciplinares que não implicam modificações estruturais nas disciplinas 
envolvidas e por isso, podem se considerar próximas da interdisciplinaridade 
restritiva (BOISOT, 1972, p. 96). 

Práticas de 
descentração 

Estas práticas têm na sua origem a irrupção de problemas impossíveis de 
reduzirem às disciplinas tradicionais. Podem ser problemas novos resultantes 
do desenvolvimento científico e tecnológico, mas que perturbam a ordem 
natural. A interdisciplinaridade aqui é estrutural como diz Boisot (1972, p. 95); 
dá origem a um corpo de leis novas que compõem uma ossatura de uma 
disciplina original. A interdisciplinaridade pode ser descentrada, ou circular, 
significando que não há um ponto de partida ou irradiação do problema, mas 
um policentrismo de disciplinas ao serviço do crescimento do conhecimento 
(p. 96). 

Práticas de 
comprometimento 

Visam questões vastas e difíceis, questões que resistem a todos os esforços 
desenvolvidos ao longo dos séculos com vistas à sua solução, mas reclamam 
soluções urgentes (p. 96). 

Quadro 2.2.4.2 Modalidades de práticas por Pombo (2004) 

 

 A autora cita, em seu discurso Walshok (1995) sobre as práticas de 

comprometimento e o limite entre as disciplinas. Segundo esse autor, quase nenhuma das 

questões da ciência, escola ou sociedade cabe numa simples disciplina; muitas dessas 

questões são perseguidas de forma colaborativa, buscando em outras disciplinas respostas 

para as soluções possíveis. Se perguntarmos, o porquê das infinitas questões surgidas 
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sejam elas: acerca da origem das partículas, da vida, da sociedade ou do cosmos, 

“rapidamente vamos de encontro com os limites das estruturas disciplinares e rapidamente 

percebemos quão limitadas são as perspectivas disciplinares” (p. 96).  

 De acordo com a autora, a interdisciplinaridade compósita é circular e envolvente, 

tem forma de um esforço conjugado que visa não somente troca de informações ou 

confrontar métodos, mas fazer circular um saber. Explora todas as possibilidades 

complementares e de polinização cruzada; o objetivo nesta prática é de encontrar soluções 

técnicas para a resolução de problemas que resistem às contingências da evolução 

(HECKHAUSEN, 1972, p. 69). 

 Pombo (2004, p. 103) traz a reflexão sobre o campo da investigação científica, a 

interdisciplinaridade como origem da avalanche de justificações e procura de explicações 

entre os domínios do conhecimento. Mas leva a discussão para a escola, onde a 

proliferação que se assiste de experiências de ensino e a palavra interdisciplinaridade vem 

acompanhada de teorização, não como articulação dos conhecimentos, mas como são 

apresentados. 

 Pombo afirma que, não está constituída ainda a pedagogia de interdisciplinaridade, 

apesar das múltiplas sugestões de trabalhos que vem sendo apresentados, porém aponta 

seus argumentos. Segundo a autora, a interdisciplinaridade surgiu na escola quase que 

espontaneamente, ao contrário das propostas pedagógicas que surgem nas escolas como 

burocráticas. A interdisciplinaridade surge na escola, como uma “aspiração” emergente no 

seio dos próprios professores. Neste sentido, a prática do professor é de fundamental 

importância para o trabalho interdisciplinar nas escolas.  

 A interdisciplinaridade, conforme afirmação da autora: 

 

Surge dos projetos e experiências realizados pelos professores com a 
intenção de buscar soluções para os problemas. Partindo do interesse e da 
vontade de cada um de romper as barreiras entre as disciplinas a que vem 
sendo submetido o ensino. Apesar de que na maioria das vezes o trabalho 
realizado não chega perto de um trabalho interdisciplinar, não ultrapassando 
o nível de animação cultural (POMBO, 2004, p. 108).  
 

 Os obstáculos para um trabalho interdisciplinar nas escolas tem relação com a 

resistência que a escola aponta a qualquer trabalho que, venha por em risco a sua 

organização disciplinar. O primeiro desses obstáculos diz respeito à natureza disciplinar dos 

conhecimentos que a escola promove, sobre as delimitações disciplinares que atravessam o 

tecido científico. O segundo tipo de obstáculo é, decorrente do caráter descontínuo da 

organização escolar tradicional, elaborada segundo princípios de estrita segmentação 

temporal, espacial e curricular.  
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 De acordo com a autora, não há uma pedagogia interdisciplinar, ao contrário das 

novas propostas pedagógicas que, geralmente são apresentadas e prontas para serem 

desenvolvidas. A interdisciplinaridade, apesar da harmonia, entre as disciplinas e 

professores, aparece como uma palavra vaga e imprecisa, de significado flutuante e 

ambíguo que, ninguém sabe definir, mas que é desejada por todos. A interdisciplinaridade 

corresponde então, a “um conjunto de experiências, por enquanto ainda titubeantes” (p.109).  

 Em seu discurso Pombo reflete, sobre a emergência da aspiração interdisciplinar. 

Inicialmente, a ruptura da escolaridade em função da crescente especialização e 

fragmentação do conhecimento científico, colocando a escola numa situação de crise sem 

precedentes. A escola hoje tem cada vez mais coisas para ensinar, conhecimentos mais 

especializados, desintegrados e dispersos, mais afastados da experiência imediata, desta 

forma ficando mais distantes dos alunos. Diante destes fatos, a escola tem procurado 

encontrar uma saída através de atualização de seus programas curriculares, um 

ajustamento dos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas, visando novas 

disciplinas científicas que vão constituindo o currículo (p. 117).  

 A escola vem sofrendo uma concorrência intensa, no que se refere ao que tem para 

oferecer como escolaridade, em função dos novos meios de comunicação. Desta forma, 

mais do que nunca, cabe à escola, a função decisiva de fornecer ao aluno, quadros globais 

de inteligibilidade, permitindo ao mesmo, integrar a multiplicidade de informações que 

chegam através dos meios de comunicação.  

 Outro ponto citado pela autora, diz respeito aos efeitos decorrentes da ruptura entre 

a tecnociência e o homem comum.  Ao mesmo tempo, que sabemos que a ciência tem hoje 

uma influência nas sociedades industriais modernas, desenhando papel decisivo nas áreas 

econômicas e tecnológicas, sabemos também que, não vem acompanhada de um 

esclarecimento teórico suficiente. A ciência é cada vez mais inacessível e distante, e o 

homem comum, está cada vez mais afastado da ciência. 

 Neste sentido, se faz necessário diante desses fatos, repensar não apenas o ensino 

das ciências, mas o ensino em geral, tentando impedir o empobrecimento cultural, 

decorrente da possibilidade de remediar a perda do sentido da unidade, ou da convergência 

das diversas formas de conhecimento e atividades humanas. 

 Assim, os recursos à interdisciplinaridade, aparecem como forma de compensar ou 

de superar os efeitos perversos da especialização e fragmentação dos saberes, não como 

soluções de formas unitárias, mas de forma integrada.  

 O limite dessas sínteses, segundo Pombo (2004), é entender não como resultado de 

carência do nosso conhecimento, mas como um sintoma de complexidade do mundo, como 

um sinal de globalização. O sentido da complexidade poderá ser recuperado enquanto 

princípio compreensivo e orientador (p. 121). 
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 Neste contexto, segundo a autora, para entender a aspiração interdisciplinar que 

emerge de forma espontânea na prática e no discurso dos professores, se faz necessário 

que estes apostem na interdisciplinaridade como prática de ensino, capaz de permitir, 

contornar a tendência a uma sobrecarga cada vez maior de compartimentação e abstração 

dos conteúdos programáticos. Os professores aventuram-se em promover ou participar em 

modalidades interdisciplinares diversas, realizando experiências, tendo como fim pontes e 

articulações entre os domínios aparentemente afastados, promovendo transposições 

conceituais e metodológicas entre diferentes disciplinas e incentivando a exploração de 

temas possíveis de articular alguns conteúdos (p. 121).  

 A autora, alerta sobre a prática da interdisciplinaridade não servir apenas para dar 

cobertura a uma fuga, diante das dificuldades e exigências do ensino de uma disciplina e da 

metodologia de ensino. Segundo Pombo (2004), mais do que uma palavra vazia, sem 

passado e sem futuro, mais menos, muito menos, do que uma nova proposta pedagógica, a 

aspiração interdisciplinar emergente entre os professores, corresponde a uma tentativa de 

reajustamento da instituição escolar diante das novas condições de construção e 

comunicação do conhecimento (p. 122-123).  

 A interdisciplinaridade, não é um fenômeno pontual e localizado, tendo uma aparição 

aqui e ali de forma circunstancial. Segundo Pombo (2004), trata-se: 

   

Um fenômeno largamente generalizado cujo sentido deverá ser entendido 
como uma tentativa de resposta à necessidade atual de reestruturação das 
instituições científicas e escolares face às determinações históricas, 
civilizacionais e epistemológicas que caracterizam o estado atual dos 
saberes (p. 124).  

 

 A conclusão possível da autora, na sua obra, fica moldada na reflexão de que, a 

ideia de interdisciplinaridade, constitui uma das determinações mais fundamentais do 

trabalho científico atual, junto ao desejo de ampliar o conhecimento de mundo e de 

aprofundar a compreensão do papel da Ciência na vida dos homens. A Ciência faz da 

prática interdisciplinar, o lugar da sua boa consciência, permitindo continuar no caminho da 

especialização, sem temer pela fragmentação. A interdisciplinaridade é sempre um 

cruzamento cauteloso, sendo a cautela interdisciplinar, mais corporativa do que cognitiva.  

 Pombo (2004) nos faz entender a interdisciplinaridade como uma relação de busca e 

de profunda análise das disciplinas científicas, dentro de um contexto global do 

conhecimento. Uma constante troca de conteúdos científicos que levam a soluções 

possíveis de serem aceitas no campo dos saberes; bem como a prática do professor na 

integração do seu trabalho com o outro, na troca e na cooperação mútua, agregando 

saberes diferentes diante de uma globalização real do conhecimento.  
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 A leitura dessa obra promove, segurança no entendimento e no discurso sobre 

interdisciplinaridade. As reflexões e análises contribuem para este entendimento. O 

conhecimento adquirido agrega saberes à minha formação, de forma mais ampla e concreta 

sobre a conceituação do termo interdisciplinaridade, promovendo uma maior reflexão sobre 

as questões globais a serem discutidas nessa pesquisa e, assim, favorecer uma análise 

mais ampla do discurso dos sujeitos da pesquisa, sobre o termo, principalmente no que se 

refere à prática docente. O conhecimento conceitual e a disponibilidade em aplicar a 

interdisciplinaridade, torna possível perceber os limites das disciplinas aplicadas, para a 

construção do conhecimento do aluno de forma global.  

 Entende-se o conceito de interdisciplinaridade, elaborado a partir da revisão literária, 

como um processo desenvolvido pelo professor, a partir dos conhecimentos científicos, 

sobre as disciplinas e as suas reflexões em relação à prática docente, em detrimento do 

contexto educacional em que atua. É fundamental que, o docente perceba a importância da 

interdisciplinaridade, dando ênfase ao processo de trabalho, relacionando esse com a visão 

de mundo globalizado.  

 Nesse capítulo, foi possível caminhar com Japiassu nos seus ensinamentos, 

voltados para uma conceituação sobre o termo interdisciplinaridade e, entender como este 

campo de estudos vem sendo analisado por outros teóricos. A interdisciplinaridade, na visão 

de cada um dos teóricos estudados, é apresentada como um termo polissêmico, possuindo 

vários significados de acordo com o campo de estudo analisado.  

 A complexidade de entender todo um processo de trabalho educacional, em um 

contexto interdisciplinar, exige do ser humano, como pontua Morin, um olhar diferenciado 

para a educação do futuro. As questões da complexidade do pensamento, nos leva a 

entender cada ser humano, e a relação dos sete saberes criados por esse autor, procurando 

entender o outro.  

 A interdisciplinaridade como movimento, da forma que nos apresenta Fazenda, em 

seu discurso, é de fundamental importância, para o desenvolvimento do processo 

educacional, a sala de aula viva, em movimento. E concluímos, com a visão de Pombo que, 

está relacionada com os fundamentos observados em Japiassu, porém nos leva a entender 

as ambições e os limites, para pensar um trabalho interdisciplinar, apresentando práticas de 

desenvolvimento possíveis de acontecer.   
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3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: UM REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

3.1 UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar, uma breve contextualização histórica, os 

pressupostos conceituais de representações sociais e a abordagem metodológica da Teoria 

das Representações Sociais (TRS). Uma reflexão sobre o Ensino de Ciências, como 

representações sociais e as expectativas como objeto de representação social, no campo da 

Educação Formativa é, proposta para um grupo de professores do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais, a partir da abordagem teórica metodológica da Teoria das Representações 

Sociais moscoviciana, apoiada nas reflexões de Farr (2013). 

A TRS foi desenvolvida pelo sociólogo Serge Moscovici, e teve sua origem na França 

na década de 1960, a partir da publicação do livro La Psychanalyse, son image, son public, 

(“A Psicanálise, sua imagem e seu público”) em 1961. Moscovici, psicólogo social romeno, 

naturalizado francês, estudou Psicologia na França em 1948 investigando e divulgando a 

Psicanálise.  

Na organização da obra: “Textos em representações sociais” Sandra Jovchelovich e 

Pedrinho Guareschi (2013) apresentam no primeiro capítulo o texto de Robert M. Farr 

“Representações Sociais: a teoria e sua história”, onde este autor introduz a TRS como 

forma sociológica da Psicologia Social, tendo sua origem na Europa com a publicação de 

Moscovici (1961) em seu estudo sobre Psicologia (p. 27).   

 Segundo este autor, a TRS difere das formas psicológicas de Psicologia Social; as 

diferenças entre as formas psicológicas e como surgiu esta teoria fazem parte dos estudos 

de Farr (2013), havendo um contraste, entre uma tradição de pesquisa europeia e uma 

americana na Psicologia Social Moderna, que começa com o fim da II Guerra Mundial.  

Ao citar Moscovici, que tem como ancestral Durkheim, Farr (2013) enfatizava a 

continuidade entre o passado e presente, existindo uma clara continuidade entre o estudo 

das representações coletivas de Durkheim e o estudo mais moderno de Moscovici sobre 

representações sociais.  

Mesmo sendo parecidos nas escolhas de franceses como seus ancestrais, para a 

Psicologia Social, entre Allport10 (1924) e Moscovici há diferenças que, são mais fortes do 

que as semelhanças. Moscovici, primeiro nos estudos das Representações Sociais como 

teoria do senso comum, ciências coletivas que, através destas se constrói uma realidade 
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social, havendo uma comunicação entre essas representações, sendo dinâmicas e 

refletindo um determinado modo de ver a vida.   

 Farr (2013) cita Allport (1924) que em seus estudos escolheu Comte como fundador 

da Psicologia Social moderna, por considera-lo como um ancestral de grande importância 

para a Psicologia Social, como fundador do positivismo. 

Segundo o autor, Allport é acusado por Samelson (1974) de criar uma origem mítica 

falsa para a Psicologia Social, ao escolher Comte como seu fundador. Ele defendia que a 

Psicologia Social era uma ciência. Allport contrastava o longo passado da Psicologia Social 

com a sua curta história, quando se torna uma ciência experimental, principalmente na 

America do Norte (FARR, 1991); destacava a descontinuidade entre o passado e presente. 

Por outro lado, Moscovici enfatizava a continuidade entre o passado e o presente, 

apontando que há uma clara continuidade entre o estudo das representações coletivas de 

Durkheim e o estudo mais moderno sobre as representações sociais (p. 28).  

 Farr (2013) ao discursar sobre a pré-história da TRS cita que a maioria dos teóricos 

anteriores à Segunda Guerra Mundial, distinguiu em dois níveis os fenômenos, o nível 

individual e o coletivo, isto é, a cultura ou sociedade. Apresenta em seu texto uma tabela de 

Níveis da Teorização em Psicologia Social, baseado nos estudos de teóricos como Wundt, 

Durkheim, Le Bon, Freud, Sausurre, Mead, McDougall e Allport, ao discutir a pré-história da 

TRS.  

O autor aponta em suas reflexões o pensamento de cada um dos teóricos citados 

sobre os dois níveis de fenômenos discutidos: o individual e o coletivo, a cultura e a 

sociedade, favorecendo assim o nosso entendimento sobre o pensamento de cada um dos 

teóricos a partir dos níveis de teorização em Psicologia Social, como mostra a Tabela 3.1.1.  

 

Níveis de Fenômenos de Teorização em Psicologia Social 
Teórico (a) Individual (b) Intermediário (c) Coletivo 

Wundt  Psicologia  
Fisiologia  

 Volkerpsychologie  

Durkheim  Representações Individuais   Representações Coletivas  

Le Bon O Indivíduo   A Multidão  

Freud  Estudos Clínicos  Ego, Id e Superego  Crítica Psicanalítica da 
Cultura e da Sociedade 

Sausurre   Parole  Langue  

Mead  Mente  Self  Sociedade  

McDougall  Instintos   Mente do Grupo  

Allport  Comportamento de Indivíduos   Comportamento;  
Opinião Pública  

Tabela 3.1.1 Níveis de Teorização em Psicologia Social 

 

Farr (2013) destaca o pensamento de Wundt (1916, p.3) entre psicologia fisiológica e 

Volkerpsychologie, quando este trata os fenômenos como ação recíproca entre muitos e 
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refere-se àqueles produtos mentais que são criados por uma comunidade humana e são 

inexplicáveis em termos de consciência individual.  

Os objetos de estudo da “Volkerpsycholigie” – Psicologia dos Povos de Wundt eram 

os fenômenos mentais coletivos como linguagem, religião, costumes, mito, mágica e 

fenômenos correlatos, que são produtos da interação de muitos. Para Wundt estes 

fenômenos são coletivos e não podem ser explicados em termos do indivíduo (p. 31). 

Farr (2013) apresenta o pensamento de Durkheim (1898) entre os estudos das 

representações individuais – domínio da psicologia e o estudo das representações coletivas 

– domínio da sociologia. Le Bon (1895) entre o indivíduo e as massas ou a multidão e Freud 

como tratou o indivíduo clinicamente e desenvolveu uma crítica psicanalítica da cultura e da 

sociedade (p. 30).  

 Segundo Farr (2013), os teóricos tinham uma crença de que havia uma distinção 

entre as leis que explicavam os fenômenos coletivos e as leis que explicavam os fenômenos 

em nível do indivíduo. Para Wundt, investigar o indivíduo a partir do exterior era fisiologia, e 

a partir do interior era psicologia. O autor apresenta um diálogo entre Wundt e Durkheim, 

sobre como se explicam os fenômenos.  

Wundt aponta que os fenômenos coletivos não podem ser explicados em termos de 

indivíduo, os fenômenos emergem de um povo ou de uma comunidade e que um indivíduo 

não pode inventar uma língua, ou uma religião. Esses fenômenos surgem da interação entre 

as pessoas. Durkheim (1898) argumentava que representações coletivas não poderiam ser 

reduzidas a representações individuais.  

A diferença entre esses dois teóricos, no que se refere aos objetos de estudos na 

Sociologia e Psicologia Social, era o interesse de Durkheim em estudar a sociedade, maior 

do que e o de Wundt, que tinha interesse em estudar a cultura. Durkheim defendeu a 

independência da Sociologia da Psicologia, afirmando em seu estudo clássico sobre o 

suicídio que, o que ele chamava de fatos sociais só poderia ser explicado em termos por 

outros fatos sociais. Foi um dos sociólogos que mais abertamente se mostrou hostil à 

Psicologia se opondo à psicologia do indivíduo, a distinção entre sociologia – estudo das 

representações sociais e psicologia – estudo das representações individuais.  

Moscovici ao propor estudos sobre representações sociais, este campo de estudos 

passa a ser classificado de forma sociológica e não psicológica. Durkheim é o principal 

teórico responsável pela coexistência dessas duas formas de Psicologia Social na era 

moderna (p. 32).   

 

3.2 PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS 
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Moscovici (2015) foi o primeiro nos estudos das Representações Sociais como teoria 

do senso comum, ciências coletivas, e que a partir destas e constrói uma realidade social. O 

autor em seu discurso, ao iniciar seus estudos sobre a TRS, recusa-se a apresentar um 

conceito da teoria, pois entendia que não era possível determinar previamente a evolução 

da sua pesquisa e como a mesma iria evoluir. Desta forma não fecha um conceito de 

representações sociais, pois esperava que este fosse desenvolvido no decorrer de sua 

pesquisa, e assim pudesse ter mais amplitude.  

De acordo com o autor, o conceito de representações sociais é um termo complexo, 

polifacetado e difícil de sintetizar:  

 

“... se a realidade das pesquisas sociais é fácil de apreender, não o é, o 
conceito. Isto porque situa-se numa encruzilhada de conceitos de natureza 
sociológica, antropológica, filosófica e psicológica, e é preciso mergulhar 
nestes ramos das Ciências Humanas e Sociais para reatualizar o conceito 
...” (MOSCOVICI, 1978, p. 41-42). 

 

Neste sentido o conceito de representações sociais para ser entendido pelo 

pesquisador, este deve se apropriar de saberes que são designados do cruzamento dos 

vários conceitos e mergulhados nas Ciências Humanas e Sociais. 

O que mais interessava para Moscovici (2015) era como o processo de apropriação 

e de construção de um novo conhecimento acontecia.  Segundo este autor, as pessoas ao 

se apropriarem da psicanálise, passaram a observar seus próprios comportamentos em 

relação aos outros e assim, a reanalisar as informações construídas. 

Desta forma o sociólogo passa a compreender a construção de teorias legais sobre 

determinados objetos, chamando atenção com seus estudos para os saberes produzidos 

nas comunicações de pessoas comuns sobre objetos que lhes eram relevantes.  

Segundo este autor, as representações são criadas por dois mecanismos essenciais, 

que são a ancoragem e a objetivação.  

O primeiro “transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em nosso 

sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria que nós 

pensamos ser apropriada” (p. 61). De acordo com o sociólogo “ancorar é classificar e dar 

nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e que não possuem nomes são 

estranhas, não existem e ao mesmo tempo são ameaçadoras” (p. 61).  

A objetivação, segundo Moscovici (2015) “une a ideia de não familiaridade com a de 

realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade”. “Objetivar é descobrir a qualidade 

icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem” (p.71).  

 A TRS tem como objetivo descobrir como os indivíduos e grupos podem construir um 

mundo estável, previsível, a partir da diversidade. Segundo Moscovici (2015), a TRS “toma 
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como ponto de partida, a diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em toda sua 

estranheza e imprevisibilidade” (p. 79).  

Em entrevista concedida a Marková, Moscovici (2015) afirmaria que ao propor a TRS 

estava defendendo que o conhecimento do senso comum, o conhecimento popular, deveria 

ser a “matéria prima” da psicologia social, do mesmo modo que o mito é para a antropologia, 

os sonhos para a psicanálise ou o mercado para a economia (p. 322).  

Com seus estudos Moscovici provocou um debate sobre as dimensões individuais e 

coletivas do conhecimento social, da relação existente entre o sujeito e o objeto no processo 

de construção da realidade social, propondo: ser lançado um olhar psicossocial sobre a 

realidade; adotar uma postura de análise, focando a relação sujeito-sociedade; compreender 

a realidade como produto e produtora de dinâmicas psíquicas e sociais; pensar o sujeito 

como um sujeito ativo e construtor da realidade social. (TRINDADE et al 2012). 

 Desta forma entendemos que o sujeito da TRS é um sujeito constituído no social, 

nas relações com o outro, em um determinado momento histórico e contexto cultural. Assim, 

a realidade social deve ser analisada como um conjunto de fenômenos psicológicos e 

sociais.  

 Inicialmente esta teoria parecia não ter credibilidade por não ter muitos adeptos e 

seguidores e ter sido criada em uma época onde as teorias tinham um rigor científico 

limitado. A TRS já se apresentava muito além do seu tempo por ter suas especificidades. De 

acordo com Arruda (2002): 

 

A pesquisa realizada por Moscovici voltada para fenômenos marcados pelo 
subjetivo, captados indiretamente, cujo estudo se baseava em metodologias 
inabituais na psicologia da época e dependia da interpretação do 
pesquisador, fugia aos cânones da ciência psicológica normal de então. 
Seria preciso esperar quase vinte anos para que degelo do paradigma 
permitisse o despontar de possibilidades divergentes (p. 129).  

 

As raízes da TRS estão na sociologia e na antropologia, especialmente nos autores 

Durkheim e Levi-Bruhl, com o conceito de representação coletiva usando como base para 

elaborar teorias sobre religião, magia e pensamento místico. Outros autores contribuíram 

para a TRS, como: Saussure com a teoria da Linguagem, Piaget com a Teoria das 

Representações Sociais Infantis e Vigotsky com a Teoria do Desenvolvimento Cultural 

(MOSCOVICI, 1994).  

 Mesmo tendo suas raízes na Sociologia de Durkheim, é na Psicologia Social que a 

TRS ganha uma teorização e hoje não se prende a nenhuma área, ultrapassando as 

barreiras das Ciências Humanas. A teoria teve início no momento em que se procurava 

entender os fenômenos sociais a partir da noção de consciência e do imaginário. As noções 

de representações e de memória social ganharam forças a partir dos anos 80.  



 
 

65 

 

 A teorização das representações sociais é iniciada por Moscovici a partir do conceito 

das representações coletivas defendidas por Durkheim, “os saberes que são partilhados 

coletivamente (crenças, mitos, ciência, religião, opiniões) cujas características consistem em 

revelar o que há de irredutível à experiência individual e o que se entende por tempo e 

espaço social” (REIS, 2006, p. 77). 

 Para Moscovici o conhecimento social possui caráter dinâmico influenciado pelo 

pluralismo de ideias e da heterogeneidade social; apresenta uma análise em relação aos 

conhecimentos sociais fazendo uma remodelagem do conceito de Durkheim apresentado 

por Reis (2006), “os conhecimentos sociais são estáveis, estáticos, não mudam com o 

passar do tempo”.  

 Segundo Farr (2013), Moscovici não desenvolveu sua teoria num vazio cultural, ele 

teve como apoio, fundadores das ciências sociais na França, especialmente Durkheim como 

já citado anteriormente neste texto. A TRS de Moscovici é classificada como uma forma de 

sociologia da Psicologia Social (p. 38).  

 De acordo com Farr (2013), Moscovici descreve ou identifica uma categoria coletiva 

que deve ser explicada a um nível inferior, em nível de Psicologia Social, surgindo assim a 

noção de representação social de Moscovici. Julgando mais adequado num contexto 

moderno, estudar representações sociais do que estudar representações coletivas. O 

segundo conceito era um objeto de estudo mais apropriado num contexto de sociedade 

menos complexas do interesse de Durkheim.  

 Farr (2013) relata que: 

  

As sociedades modernas são caracterizadas por seu pluralismo e pela 
rapidez com que as mudanças econômicas, políticas e culturais ocorrem. 
Há nos dias de hoje, poucas representações que são verdadeiramente 
coletivas (p. 38).  

 

 Segundo Farr (2013), os estudos de Moscovici sobre representações da psicanálise 

contribuíram para a sociologia do conhecimento.  Moscovici estava interessado em observar 

o que acontece quando um novo corpo de conhecimento se espalha dentro de uma 

população humana, neste caso a psicanálise.  

 Através de suas pesquisas, colheu amostragens do conhecimento das opiniões e 

das atitudes das pessoas sobre a psicanálise e psicanalistas. Foi além, colhendo 

amostragens sobre informações que circulava na sociedade, sobre o objeto de seu estudo, 

compreendendo uma análise do conteúdo que circundava na sociedade. As representações 

estão presentes tanto “no mundo”, como “na mente” e devem ser pesquisadas em ambos os 

contextos (p. 40).   

 



 
 

66 

 

3.3 ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

 Serge Moscovici apresenta o termo Representação Social para designar o tipo de 

fenômeno ao qual se aplicava sua interpretação teórica. Sá (1998) aponta que este termo 

hoje é utilizado de forma mais ampla, por exemplo, como sinônimo de representação 

coletiva, com o argumento de também ser social, e já implícito na proposição de Durkheim. 

Porém sem ter uma relação com o que foi proposto por Moscovici, este inclui em sua 

tipologia das representações sociais, as representações hegemônicas que são as 

representações coletivas.  

 Não há, segundo Sá (1998), “uma data documentada do nascimento do conceito – 

ou de batizado com o termo representação social” (p. 61). Havendo outros usos do termo, 

podendo ser visto como derivação da noção genérica da representação para o pensamento 

social. 

 As representações sociais se constituíram tanto para um grupo de estudiosos 

oriundos da filosofia, da antropologia, da história e da linguística, quanto para alguns 

estudiosos orientados por alguma perspectiva microssociológica bem definida, como a 

Escola de Chicago; o uso do termo mantendo-se ao original, como citado por Celso Sá em 

seu discurso, da mesma forma como fazem os estudiosos das representações sociais no 

que se refere à noção de “construção social da realidade”. As representações sociais 

constituem assim, tanto para um grupo quanto para os outros, o produto dessa construção.  

 Sá (1998) aponta que a diferença que a TRS reivindica, é uma explicação própria 

para o processo de construção ou gênese das representações. O universo do pesquisador 

não se encontra restrito à orientação da teoria inaugurada por Moscovici.  

 Jodelet11 (1984, p. 365-366) apud SÁ 1998, p. 62) o pesquisador encontra pelo 

menos seis perspectivas de estudos das representações sociais. A “primeira perspectiva 

está reacionada à atividade puramente cognitiva – o sujeito constrói sua representação. 

Duas dimensões fazem com que a representação de torne social: contexto e 

pertencimento”; a segunda “acentua os aspectos significantes da atividade representativa – 

o sujeito como produtor de sentido, exprimindo na sua representação o significado da sua 

experiência de mundo”; a terceira perspectiva “trata a representação como uma forma de 

discurso e faz decorrer suas características da prática discursiva – sujeitos socialmente 

situados, finalidade de seus discursos”; a “quarta perspectiva, é a prática social do sujeito 

que é levada em consideração – sujeito produz uma representação que reflete as normas 

institucionais que decorrem de sua posição ou das ideologias ligadas ao lugar que ocupa”. 

Como quinto ponto de vista, “o jogo das relações intergrupais determina a dinâmica das 
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 JODELET, D. (1984). Représentation sociale: phénomènes, concept et théorie. In: S. MOSCOVICI 

(Org.). Psychologie Sociale. Paris: PUF, 357-378.  
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representações, a interação entre os grupos influi sobre as representações que os membros 

têm do seu grupo e de outros grupos”. E finalmente a “última perspectiva, mais 

sociologizante – o sujeito é o portador de determinações sociais e baseia sua atividade 

representativa sobre a reprodução de esquemas de pensamento socialmente estabelecidos” 

(p. 62-63).  

 Entende-se que há diferentes tradições de estudos do pensamento social, da 

perspectiva psicologista da cognição até a sociologista das representações coletivas, 

estando presentes nos estudos das representações sociais. Porém o que é interessante 

destacar, de acordo com Sá (1998), é que o pesquisador iniciante não precisa se preocupar 

com toda essa profusão de diferentes maneiras de conceber os fenômenos de 

representações sociais.  

 Segundo o autor, a melhor estratégia do pesquisador no campo das representações 

sociais é não ficar preso apenas a uma perspectiva teórica deve montar uma combinação 

consistente das diferentes perspectivas, apesar de ser a forma mais difícil; o pesquisador 

passa a contar com um alinhamento teórico para a construção do seu objeto de pesquisa.   

 Segundo Sá (1998), a TRS, criada por Moscovici, desdobra-se em três correntes 

teóricas complementares: uma mais fiel à original liderada por Denise Jodelet em Paris; a 

liderada por Willem Doise em Genebra, que procura articular com uma perspectiva mais 

sociológica; e outra que é liderada por Jean-Claude Abric em Aix-en-Provence, que enfatiza 

a dimensão cognitiva-estrutural. De acordo com o autor é possível que esteja sendo 

configurada uma quarta alternativa complementar, a partir das recentes releituras teóricas 

que vêm sendo feitas por alguns autores sensíveis às críticas pós-modernistas às 

representações.  

 Sá (1998, p. 65, 66) aponta que não se trata de abordagens incompatíveis entre si, 

por surgirem de uma mesma matriz básica. O autor cita que é de Doise (1993) a 

consideração da perspectiva de Moscovici como uma “grande teoria”. Este conclui que suas 

proposições configurariam uma teoria complementar, assim:  

  

No meu entender, grandes teorias nas ciências humanas são concepções 
gerais sobre o indivíduo e/ou o funcionamento societal que orientam o 
esforço de pesquisa. Elas devem, não obstante, ser completadas por 
descrições mais detalhadas de processos que sejam compatíveis com a 
teoria geral, mas que podem também às vezes ser compatíveis com outras 
teorias (DOISE, 1993, p. 161). 

 

 Em relação à teoria do núcleo central, Sá (1998) aponta uma vinculação com a teoria 

geral das representações sociais que foi desenvolvida a partir da tese de doutorado de Abric 

em 1976.  
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 Este autor é decisivo pelo menos em duas ocasiões, a primeira quando cita: “a noção 

de representação social à qual nos referimos nesta obra que corresponde à teoria elaborada 

em 1961 por Serge Moscovici” (ABRIC, 1994, p. 11) e a segunda ao citar Sá, “eu me faço 

explícito nas representações sociais, não apenas a abordagem estrutural que nós 

defendemos através da teoria do núcleo central” Sá12 (1996, p. 9). A grande teoria 

permanece intocada e reconhecida pelas teorias complementares.  

 Sá (1998) observa desacordos entre os desdobramentos apresentados; cita Jodelet, 

que considera a teoria do núcleo central mais cognitivista do que a teoria geral autorizaria. 

Acredita que até mesmo Moscovici tivesse algumas dúvidas em relação à perspectiva que 

sustenta a teoria, antes de tê-la reconhecida oficialmente.  

 Percebe-se que a partir da análise feita por Sá sobre as três correntes teóricas 

complementares, a importância de o pesquisador entender a sua decisão e escolha, para 

desenvolver sua pesquisa sob o paradigma moscoviciano, não será radical, sendo possível 

realinhar uma pesquisa de testagem teórica. O autor recomenda, para o caso mais comum, 

onde o que importa é estudar um dado problema ou fenômeno de representação social, a 

apropriação das três perspectivas em função dos objetivos e necessidades do projeto (p. 

68).  

 A primeira orientação para o pesquisador é que, da teoria podemos extrair o próprio 

conceito de representação social, como foi apresentado por Moscovici (1976) e 

posteriormente por Jodelet (1984, 1989a). Um segundo alinhamento obrigatório da grande 

teoria é o princípio da “transformação do não familiar em familiar”, pelo qual se explica a 

formação das representações sociais, direcionando as duas outras exigências originais, que 

vêm enfraquecendo no emprego da teoria geral: a composição da representação e seus 

processos formadores. De acordo com Sá (1998), Moscovici teria postulado que uma 

representação é constituída de “informação”, “atitude” e “campo de representação” (p. 69). 

 Entende-se que o pesquisador corre o risco de sua pesquisa cair em um estudo 

clássico de atitudes sociais ou em uma simples testagem de conhecimentos populares, 

sendo necessário que as três proposições estejam articuladas.  

 A segunda exigência original em relação ao processo de formação das 

representações – ancoragem e objetivação – vem sendo atenuada por duas razões. Em 

relação à ancoragem, pela dificuldade intrínseca de sua identificação que, obrigaria a 

realização de uma pesquisa histórica, da vida e do pensamento popular, e em segundo 

lugar a objetivação, a exigência foi atenuada, pois além da dificuldade inerente, dois dos 

desdobramentos da grande teoria, o de Abric e o de Doise não privilegiaram essa exigência.  

                                                           
12

 SÁ, C. P. (1996). Núcleo Central das Representações Sociais. Petrópolis: Vozes.  
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 A opção de deixar de lado os aspectos figurativos ou imagéticos das representações 

é explícita na teoria do núcleo central.  De acordo com Abric (1994, p. 21):  

 

[...] a teoria do núcleo central retoma em grande parte as análises de Serge 
Moscovici, mas não limitando esse núcleo imaginante ao seu papel 
genético. Nós pensamos que o núcleo central é o elemento essencial de 
toda representação constituída e que ele pode [...] superar o simples quadro 
do objeto da representação para encontrar sua origem diretamente nos 
valores que o transcendem e que não exigem nem aspectos figurativos, 
nem esquematização, nem mesmo concretização (p. 70). 
 

 No que se refere à objetivação, Sá (1998) aponta como mais viável tentar evidenciá-

la nos meios de comunicação de massa, por constituírem importantes fontes de formação 

das representações no mundo contemporâneo (p. 71). Entende-se ser interessante que o 

pesquisador seja estimulado à prática de pesquisa das representações sociais, por não ser 

uma prática corrente de pesquisa, e encontre na grande teoria, fundamentação, devido aos 

dois processos formadores das representações. 

 Sá (1998) retoma de forma breve o discurso sobre as abordagens complementares à 

grande teoria, complementando-a. Apresenta a avaliação de Flament (1989, p. 204) em seu 

texto: “tornar a teoria das representações sociais mais heurísticas para a prática social e 

para a pesquisa” e enfatiza que o mesmo procura trazer Jodelet, Doise e Abric em seus 

estudos e, descreve uma distinção, entre os três teóricos citados, iniciando por Jodelet.  

  Jodelet13 (1984, apud SÁ, 1998) confere uma feição mais objetiva em termos de 

sistematização da TRS; mantém a ênfase moscoviciana original, assegurando uma base 

descritiva, do tipo etológico dos fenômenos de representação social, em relação à 

continuação da TRS. Sá destaca as contribuições de Jodelet, a ênfase e a consideração dos 

suportes que veiculam as representações, que são basicamente os discursos das pessoas e 

grupos que mantêm as representações, os comportamentos e as práticas sociais onde os 

suportes se manifestam (p. 74). 

 A perspectiva teórica de Doise14 (1990, apud SÁ, 1998, p. 75) aponta que ele trata 

especificamente da dimensão das “condições de produção e circulação das representações 

sociais”, das respostas à pergunta, “Quem sabe e de onde sabe”, parecendo bem evidente 

na definição das representações sociais.  

 De acordo com Doise (1990, apud SÁ, 1998, p. 125) “representações sociais são 

princípios geradores de tomadas de posições ligados à inserção específica em um conjunto 
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 JODELET, D. (1984). Représentation sociale: phénomènes, concept et théorie. In: S. MOSCOVICI 

(Org.). Psychologie Sociale. Paris: PUF, 357-378. 
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 DOISE, W. (1990). Les représentations sociales. In: R. GHIGLIONE, C. BONNET & J. F. RICHARD 

(Orgs.). Traité de Psychologie Cognitive. Paris: Dunod, Vol. II: 111-174. 
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de relações sociais, que organizam os processos simbólicos e que intervêm nessas 

relações”. 

 Entende-se a posição, a inserção social dos indivíduos e grupos como determinante 

de suas representações. O conceito de ancoragem é interpretado por Doise em relação à 

classe ou estrato social onde a representação é construída. Se a ancoragem se dá em 

relação a um sistema de pensamento preexistente, trata-se sempre de um sistema que se 

constitui e opera no âmbito de uma determinada posição no campo social (p. 75).  

 Assim, esta perspectiva parece ser, segundo Sá, útil para o pesquisador, que não 

pode deixar de lado os aspectos sociais mais explícitos, coletivos e ideológicos das 

representações.  

 Sá (1998) conclui seu discurso em Doise, apontando o que este autor enfatiza no 

estudo das representações sociais:  

 

É a influência do que ele chama de “metassistema social” sobre o sistema 
cognitivo; ou seja, os elementos e relações cognitivas que fazem o 
conteúdo de uma representação trazem a marca de um condicionamento 
social, que teria a marca de um processo mesmo de sua formação (p. 76).  

  

 A perspectiva de Jean-Claude Abric, citado por Sá, das três perspectivas 

complementares analisadas, foi a única que chegou a se formalizar como uma teoria, a 

chamada teoria do núcleo central, complementando a grande teoria. Ocupa-se 

especificamente do conteúdo cognitivo das representações, concebendo como um conjunto 

organizado ou estruturado, não como uma simples coleção de ideias e valores (p. 76). 

Segundo Sá (1998), a teoria de Abric atribui aos elementos cognitivos do núcleo central as 

características de estabilidade, rigidez e consensualidade aos elementos periféricos um 

caráter mutável, flexível, individualizado.  

 Desta forma os cognitivos proporcionam o significado global da representação e 

organizam os elementos periféricos. Destacam-se duas contribuições da teoria do núcleo 

central: a transformação das representações e a comparação entre representações. 

Segundo a teoria do núcleo central:  

 

A transformação das representações começa sempre pelo sistema 
periférico, face às modificações introduzidas nas práticas sociais, e pode 
apresentar diferentes desenvolvimentos estados finais dependendo de 
variadas circunstâncias (SÁ, p. 77).  

 

 Em relação à comparação entre representações, mantidas por dois grupos distintos 

ou por um mesmo grupo em momentos diferentes proporcionando o seguinte critério: “serão 
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diferentes se os seus núcleos centrais tiverem composições significativas diferentes, se não, 

trata-se de estados diferencialmente ativados da mesma representação” (p. 77). 

 Celso Sá conclui sua reflexão apontando, que a comparação feita possibilita a 

apropriação das três perspectivas para a construção do objeto de pesquisa. Pontua que a 

perspectiva de Jodelet deve ser utilizada por possibilitar uma maneira compreensiva de 

representação de um dado objeto por um dado conjunto social.  

 A análise das três perspectivas feita por Sá (1998) possibilitou um entendimento 

importante sobre a grande teoria e a teoria do núcleo central, na construção do objeto de 

pesquisa.  

 

3.4 OBJETO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ENSINO DE CIÊNCIAS            

 

 O Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é um tema que 

aparece como objeto de estudo e vem despertando interesse entre os pesquisadores da 

área de ensino e da pesquisa em Ensino de Ciências, tendo como foco os procedimentos 

utilizados pelos professores neste segmento de ensino.  

 Apresenta-se neste trabalho o resultado de uma pesquisa realizada com um grupo 

de professores dos Anos Iniciais, as representações sociais deste grupo sobre o Ensino de 

Ciências, a prática docente, a partir das propostas de conteúdos que direcionam o trabalho 

que deve ser desenvolvido em sala de aula. As representações sociais desse grupo de 

profissionais sobre como se apresenta o Ensino de Ciências, neste sentido, se de forma 

disciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar, fundamentada na revisão de literatura 

realizada sobre os termos citados e à luz da TRS moscoviciana.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais 

(BRASIL, 1998), o Ensino de Ciências ao longo de sua curta história na escola fundamental, 

tem sido orientado por diferentes tendências que ainda hoje, se expressam em sala de aula 

(p. 19).  

A presença da disciplina de Ciências no currículo escolar com a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 4061/61, era obrigatório apenas para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental. A partir da Lei 5692/71, Ciências Naturais passou a ter 

caráter obrigatório em todos os anos do Ensino Fundamental.  

Os PCN (BRASIL, 1998) reforçam como deve ser o ensino de Ciências no Ensino 

Fundamental:  

 

Como um conhecimento que colabora para compreensão do mundo e suas 
transformações, para reconhecer o homem com a parte do universo e como 
indivíduo, é a meta que se propõe para o ensino da área na escola 
fundamental. A apropriação de seus conceitos e procedimentos pode 



 
 

72 

 

contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das 
explicações acerca dos fenômenos da natureza, para a compreensão e 
valoração dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus recursos, 
para a compreensão dos recursos tecnológicos que realizam essas 
mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas relações 
entre Ciências, Sociedade e Tecnologia (BRASIL, 1998, p. 21).  

 

 O objetivo fundamental do Ensino de Ciências nos Anos Iniciais de acordo com os 

PCN passou a ser: “Dar condições para o aluno identificar problemas a partir de 

observações sobre um fato, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las quando 

fosse o caso, trabalhando de forma a tirar conclusões, sozinho” (p. 20). 

É importante que o professor considere as etapas do desenvolvimento da criança no 

processo de trabalho, criando condições para que o aluno sinta-se integrado de forma 

contínua e progressiva. Os conteúdos devem ser apresentados de forma recursiva, 

reforçando a ideia de que os conhecimentos passam por um processo de construção e 

reconstrução.  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998) “é importante, no entanto que o professor 

tenha claro que o ensino de Ciências não se resume à apresentação de definições 

científicas, em geral fora do alcance da compreensão da criança” (p. 34). 

Entende-se que o aluno é capaz de redescobrir o que já é conhecido pela ciência, 

não somente apropriando-se da forma de trabalho já conhecida como “método científico”, 

que apresenta uma sequência de etapas a serem seguidas, mas também é capaz de utilizar 

estratégias diferentes para entender os fenômenos científicos. Desta forma o objetivo 

fundamental do ensino de ciências apresentado proporciona a democratização do 

conhecimento científico e assim reconhece a importância da vivência científica, não 

somente pelos futuros cientistas, mas também pelo cidadão comum, e na educação, o 

aluno. A criança ao construir os conceitos aprende de forma significativa para a vida de 

acordo com os PCN (BRASIL, 1998):  

 

Estar formado para a vida significa mais do que reproduzir dados, 
denominar classificações ou identificar símbolos. Significa: saber se 
informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir, enfrentar 
problemas de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma prática 
e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, especialmente, 
adquirir uma atitude de permanente aprendizado (p. 9).  

 

 Ensinar Ciências de acordo com os PCN não deve ficar relacionado apenas ao 

estudo dos fenômenos da natureza, deve contribuir para: uma reconstrução da relação 

homem natureza; o conhecimento sobre como a natureza se comporta; o homem 

considerando-se como um todo dinâmico. A partir dessa reflexão é importante considerar 

que o Ensino de Ciências contribui não somente para a relação homem natureza, mas 
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também a relação do homem com a sociedade, explorar o contexto social do aluno 

favorecendo a formação critica do mesmo.  

 Carvalho (1997, p. 153) aponta que é no Ensino Fundamental “onde os alunos têm 

contato pela primeira vez com conceitos científicos no processo de ensino, e a 

aprendizagem subsequente dependerá desse primeiro contato”. É importante que nos Anos 

Iniciais o ensino seja agradável e faça sentido para o aluno, caso contrário a aversão a 

Ciências será instalada. Segundo a autora, “as primeiras séries do Ensino Fundamental 

tornam-se, portanto, um momento de encontro entre quem quer aprender e quem quer 

ensinar, que ao pode ser negligenciado”. Neste sentido o professor e o aluno interagindo no 

processo de aprendizagem, para tornar agradável esse encontro.  

 Segundo Carvalho (1997): “o trabalho do professor deve ser todo direcionado 

para a aprendizagem de seus alunos, não existindo um trabalho de ensino se os 

alunos não aprendem”. A autora aponta que “a ação do professor durante o ensino é 

responsável pela ação dos alunos na sala de aula, realizando sua aprendizagem, o 

ensino deve potencializar a aprendizagem” (p. 153).  

A importância nos Anos Iniciais do desenvolvimento da criança e a curiosidade da 

mesma nesse segmento de ensino favorecem a aprendizagem. Os questionamentos feitos e 

a riqueza de respostas para tudo que lhe é questionado promove um movimento em sala de 

aula. A criança ao chegar à escola traz com ela, representações da realidade em que vive e 

isso deve ser levado em consideração em sala de aula pelo professor. É necessário que a 

criança encontre neste espaço um ambiente que possa manifestar sua curiosidade e 

interesse pelo conhecimento. De acordo com Carvalho (1997) “as primeiras séries do 

Ensino Fundamental tornam-se, portanto, um momento de encontro entre quem quer 

aprender e quem quer ensinar, que pode não pode ser negligenciado” (153).  

O papel do professor e da escola neste sentido é fundamental. Segundo os PCN 

(BRASIL, 1998): 

 

É papel da escola e do professor estimular os alunos a perguntarem e a 
buscarem respostas sobre a vida humana, sobre os ambientes e recursos 
tecnológicos que fazem parte do cotidiano ou que estejam distantes no tempo 
e no espaço (p. 61).  

  

 Este processo deve fazer parte do dia a dia na escola, o papel do professor deve ser 

o de mediador no processo de aprendizagem, auxiliando a criança para que possa perceber 

o ambiente e as possibilidades de interação e entender seu papel no mundo.   

As possibilidades de trabalho nos primeiros anos de escolaridade em Ciências são 

inúmeras e isso favorece uma relação mais próxima da criança com os fenômenos, 

iniciando a aprendizagem dos conceitos científicos. O professor precisa ter o domínio dos 
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conceitos científicos para que os conteúdos possam ser estudados.  É importante que a 

criança seja estimulada a formular hipóteses e questionamentos, permitindo que as 

representações e conceitos intuitivos auxiliem na aprendizagem.  

Carvalho (1997) questiona como seria o Ensino de Ciências agradável e 

consequente para uma criança? Como a criança constrói o seu conhecimento? A 

construção do conhecimento de uma criança tem a mesma direção do conhecimento 

científico realizado pelo adulto, ou são dois momentos distintos, dois conteúdos e duas 

estratégias bem diferenciadas? (p. 153). Esses questionamentos feitos pela autora 

fortalecem as indagações iniciais da pesquisadora nesse trabalho, visto que as inquietações 

da mesma sobre como acontece o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais é questão de 

pesquisa e merece ser investigado. Segundo Carvalho (1997), essas questões são 

importantes para estruturar um ensino de Ciências neste segmento.  

Carvalho (1997) aponta alguns pressupostos sobre o ensino e aprendizagem:  

 

“o ensino só se realiza se ele for eficaz, ou seja, se o aluno aprende; o 
trabalho do professor deve ser direcionado para aprendizagem de seus 
alunos, o trabalho de ensino só existe, se o aluno aprende; a ação do 
professor durante o ensino é a responsável pela ação dos alunos; o ensino 
deve potencializar a aprendizagem; a unidade ensino/aprendizagem precisa 
ser entendida como dois lados de uma mesma moeda, duas faces de uma 
mesma aula” (p.153).  

 

Entende-se que o trabalho o professor é fundamental para a aprendizagem do aluno 

e para que aconteça a aprendizagem, a ação do professor deve ser direcionada ao aluno, 

desta forma, professor e aluno como protagonistas do processo de ensino e aprendizagem.   

Os PCN (BRASIL, 1998) apontam objetivos de Ciências para os Anos Iniciais, 

organizados para o desenvolvimento das capacidades, destacamos o primeiro objetivo: 

“Observar, registrar e comunicar algumas semelhanças e diferenças entre diversos 

ambientes, identificando a presença comum de água, seres vivos, ar, luz, calor, solo e 

características específicas dos ambientes diferentes” (p. 63).  

Dentre todos os objetivos apresentados, a relação com a natureza e o conhecimento 

do homem, observações, interação, identificação, elaboração de questionamentos, 

comunicação, tecnologias e sociedade, levam a criança a compreender seu papel no 

mundo.  

 Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 65), o ensino de Ciências nos Anos Iniciais 

compreende uma relação de conteúdos que atenda noções de: ambiente e corpo humano, 

transformações de materiais do ambiente, por meio de técnicas criadas pelo homem, 

desenvolvendo procedimentos de observações, comparação, busca e registros de 
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informações, além de possibilitar a formação de atitudes responsáveis consigo e com o 

outro.  

 O processo de alfabetização da criança na escola envolve, não somente aprender a 

ler e escrever, mas passa por instâncias maiores, que como nos bem aponta Paulo Freire “a 

leitura de mundo precede a leitura da palavra”, devemos levar em conta todo o contexto de 

vida do aluno no processo da alfabetização. No Ensino de Ciências não é diferente, o 

conhecimento prévio do aluno deve ser também levado em consideração. O professor deve 

promover ambientes que favoreçam a uma alfabetização, que não vise somente “ler e 

escrever”, mas uma alfabetização científica, pois segundo Krasilchik e Marandino (2007), 

todos os cidadãos devem ser alfabetizados cientificamente. As autoras analisam algumas 

exigências atuais do Ensino de Ciências, com propostas de atividades interdisciplinares e de 

alfabetização científica.  

De acordo com as autoras, antes de alfabetizar cientificamente é necessário refletir 

sobre a diferença que existe entre alfabetização e letramento. Segundo Krasilchik e 

Marandino (2007), ser “alfabetizado” é saber ler e escrever, mas ser “letrado” é viver na 

condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ou seja, cultivando e exercendo as 

práticas sociais que usam leitura e a escrita (p. 27). 

A partir da ampliação desta definição para o campo da ciência, entende-se que ser 

letrado cientificamente significa de acordo com as autoras: “não só saber ler e escrever 

sobre ciência, mas também cultivar e exercer as práticas sociais envolvidas com a ciência; 

em outras palavras, fazer parte da comunidade científica” (p. 27).  

O trabalho desenvolvido pelos professores nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

realizado a partir do processo de alfabetização, apresenta-se de forma favorável à 

alfabetização científica, tendo o professor papel importante na interação do aluno nas 

práticas sociais, presente no dia-a-dia.  

 Krasilchik e Marandino (2007, p. 27) afirmam que alguns autores como Gil e 

Lourenço (1999) defendem a ideia de que a ciência é uma produção humana e como tantas 

outras, é parte da cultura mais ampla. A divulgação nos museus de ciências e tecnologias é 

defendida pelas autoras, como perspectiva cultural. Entende-se a ciência neste sentido 

como um produto da criatividade humana, sendo assim seria um erro ignorar a dimensão 

cultural.  

 De acordo com as autoras, o processo de alfabetização em ciências é contínuo e 

transcende o período escolar. Outros espaços devem ser usados como parceiros no 

processo de socializar o conhecimento científico de forma crítica. A preocupação com o 

nível de conhecimento sobre a ciência e tecnologia vem aumentando, desencadeando uma 

série de ações neste sentido (p. 17).  
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 O Ensino de Ciências no âmbito escolar apresenta uma preocupação mais 

acadêmica, voltada a conteúdos e conceitos, visando para a formação do cidadão. Nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental os conteúdos são organizados a partir dos PCN, para 

atender as necessidades deste segmento de ensino.  

 Sendo assim, de acordo com Krasilchik e Marandino (2007):  

 

É possível identificar certo consenso entre os professores e pesquisadores 
da área da educação e ciência que o ensino desta área tem como uma das 
suas principais funções a formação do cidadão cientificamente alfabetizado, 
capaz de não só identificar vocabulário da ciência, mas também de 
compreender conceitos e utilizá-los para enfrentar desafios e refletir sobre o 
cotidiano (p. 19).  

 

 Neste sentido o papel do professor é fundamental em relação ao seu pensamento 

sobre o Ensino de Ciências, suas representações sociais. Entende-se que no espaço 

escolar o principal sujeito do processo de aprendizagem é o aluno, mas, o professor como 

mediador da aprendizagem é de fundamental importância para o desenvolvimento do aluno 

e sua formação como cidadão cientificamente alfabetizado.  

 Segundo Krasilchik e Marandino (2007), com base na concepção de desenvolver a 

consciência dos cidadãos, buscar diferentes colaboradores que ampliem o benefício da 

compreensão do papel da ciência no mundo contemporâneo, com uma visão interdisciplinar, 

exige envolvimento e ações. Neste sentido, o ensino e a divulgação de Ciências devem ser 

percebidos pelo menos em duas dimensões:  

  

O aprendizado não pode ser pleno e completo sem considerar as 
implicações sociais do desenvolvimento científico e tecnológico e em outra, 
é imperativo analisar as relações da evolução da ciência e tecnologia e da 
qualidade e do modo de vida em diferentes comunidades (p. 49).  

 

 A alfabetização científica exige, segundo as autoras, “um amplo espectro de 

parcerias, tanto na escola como na comunidade e nas famílias”. Neste sentido a 

participação dos professores e da família no processo de desenvolvimento de ensino da 

criança é fundamental. No que se refere ao Ensino de Ciências e como se apresenta em 

constante modificação, é importante que o professor entenda a necessidade de utilizar 

diferentes estratégias em sua prática para atender as expectativas dos alunos.  

 Desta forma, procura-se entender as inquietações sobre a prática dos profissionais 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, relacionadas ao Ensino de Ciências e a 

necessidade de mudanças na prática docente.  

 Fundamentada na revisão literária realizada é possível refletir e analisar como 

acontece o processo de trabalho, identificando as representações sociais dos professores. 

Percebe-se que neste contexto a mudança de prática é fundamental, podendo favorecer 
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sugestões de novas estratégias de trabalho a serem desenvolvidas pelos professores e 

alunos, visando o Ensino de Ciências.  

 Entende-se a importância da organização de uma proposta de conteúdos baseada 

nos PCN, voltada para atender a necessidade dos alunos nos Anos Iniciais para cada ano 

de escolaridade seja necessário, respeitando a faixa etária dos alunos e a comunidade 

escolar.  

 De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), os conteúdos estão organizados em blocos 

temáticos para que não sejam tratados como assuntos isolados:  

 

Os blocos temáticos indicam perspectivas de abordagem e dão organização 
aos conteúdos sem se configurarem como padrão rígido, pois possibilita 
estabelecer diferentes sequências internas aos ciclos, tratar conteúdos de 
importância local e fazer conexão entre conteúdos dos diferentes blocos, 
das demais áreas e dos temas transversais (p. 41).  
 

 Esta organização a partir de blocos temáticos que é apresentada pelos PCN, é 

utilizada para nortear a proposta de conteúdos do Ensino de Ciências apresentado nas 

escolas dos Anos Iniciais da Rede de Ensino do Município de Volta Redonda/RJ.  Neste 

sentido o professor das séries iniciais deve utilizar diferentes abordagens e estratégias para 

desenvolver o trabalho em sala de aula, além de desenvolver o senso crítico no aluno. 

Entende-se que uma das abordagens seja a prática experimental, que pode ser inserida 

durante as aulas de Ciências.  

 Segundo Bizzo (2009a, p. 49), a ciência moderna inclui a experimentação como uma 

etapa frequente para suas elaborações. O autor afirma que a compreensão da lógica da 

experimentação é imprescindível para dominar os chamados “processos da ciência” 

contribuindo para os objetivos mais elevados da educação.  

 Este autor aponta que o Ensino de Ciências pode se aproximar de dois tipos de 

experimentos: a “experiência sensível”, que pelos filósofos, é vista como atividade de 

observação; e o segundo tipo de experimento em que se reconhece a criação deliberada de 

condições controladas, que de qualquer forma, exige do professor uma postura diversificada 

e atinge os alunos de maneira diferente.  

 Neste sentido foram integradas à proposta pedagógica, novas estratégias de 

trabalho como: atividades práticas experimentais possíveis de serem realizadas com alunos 

dos Anos Iniciais. A integração de atividades experimentais no processo de trabalho 

possibilitou a realização de Feiras de Ciências15 nas escolas. A inserção da Feira de 

                                                           
15

 As Feiras de Ciências nas escolas são planejadas de acordo com os conteúdos propostos e 

organizadas por todos os profissionais diretamente ligados ao processo de aprendizagem. Essa 

atividade teve início em 2013. Cada uma das escolas apresenta a Feira de Ciências de acordo com 

um projeto elaborado pelos Supervisores Pedagógicos e professores.  
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Ciências auxilia na aprendizagem dos conteúdos estudados, e responsabilidade dos alunos 

e de todos os envolvidos no processo, possibilita a interação da família com a escola, pois 

favorece o envolvimento com o processo de aprendizagem da criança. Entende-se que o 

envolvimento da família faz a diferença no contexto educacional, a participação dos pais 

enriquece o ambiente escolar e valoriza o trabalho desenvolvido dos profissionais 

envolvidos.  

 Bizzo (2009b, p. 49) aponta que, a inserção dos experimentos no planejamento da 

disciplina de Ciências, depende de vários fatores, porém, o professor deve fazer o possível 

para oportunizar os alunos, que realizem observações e coloquem suas ideias em teste, 

coletando evidências e construindo conclusões com base em evidências.  

 De acordo com o autor, os experimentos de Ciências no Ensino Fundamental não 

podem se resumir a alguns poucos momentos durante o ano, devem fazer parte das 

atividades de rotina das aulas. Neste sentido, incluir as atividades experimentais nas salas 

de aula dos Anos Iniciais está fundamentado em conhecimentos teóricos, mesmo não 

havendo espaços físicos específicos para estas atividades, como um laboratório didático.  

 Segundo Nélio Bizzo (2009a): 

 

Experimentar é, antes de tudo, identificar problemas e elaborar formas de 
abordá-los. Em outras palavras: os experimentos estão muito mais ligados à 
capacidade de formular perguntas do que propriamente à possibilidade de 
elaborar respostas (p. 50).  

 

 Entende-se, a atividade experimental, como processo no Ensino de Ciências. O 

professor deve proporcionar ao aluno, condições para que possa desenvolver suas aptidões 

em relação ao Ensino de Ciências, de forma que, a sua relação com os conhecimentos e 

fenômenos científicos, sejam desenvolvidos durante o processo de aprendizagem, e 

percebidas pelos alunos de forma significativa.  

 Identificar problemas e elaborar formas de abordá-los faz parte do processo 

educacional e, deve ser explorado pelo professor em sala de aula, independente do espaço 

físico. O planejamento, organização e realização de uma atividade experimental e seu 

desenvolvimento, não podem deixar de ser realizados por falta de um laboratório de ciências 

na escola.    

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Ensino de Ciências precisa ser 

contextualizado e, articulado com as outras disciplinas do currículo, para que possa ser 

desenvolvido um trabalho interdisciplinar, pois é possível, já que a formação do professor 

para esse segmento de ensino favorece o trabalho docente.   

 A pesquisa desenvolvida, com os professores dos Anos Iniciais analisa o trabalho 

dos mesmos, relacionados ao Ensino de ciências, tendo como base, o discurso apresentado 
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nos dados coletados, sendo possível identificar nas representações sociais do grupo 

pesquisado, o conhecimento sobre o Ensino de Ciências, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  
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4 METODOLOGIA  

 

 

 O objetivo desse capítulo é apresentar, o processo de desenvolvimento desse 

trabalho, a partir dos objetivos geral e específicos, tendo como objeto de pesquisa: o Ensino 

de Ciências e a possibilidade da presença de representações sociais, de um grupo de 

professores dos Anos Iniciais, do Ensino Fundamental, do Município de Volta Redonda/RJ, 

como sujeitos de pesquisa. O desenvolvimento contextual da pesquisa e prática profissional 

desenvolvida em sala de aula é analisado, a partir dos dados coletados, com a utilização de 

dois questionários semiestruturados: piloto e definitivo, como instrumentos de coleta de 

dados, e a utilização da análise de conteúdo de Bardin (2000) com o suporte do Software 

Atlas.ti.  

 

4.1 OBJETIVOS 

 

4.1.1 Geral  

 

 O objetivo geral dessa dissertação é investigar a prática dos professores que atuam 

nos Anos Iniciais das escolas do município de Volta Redonda/RJ a partir da identificação 

das representações sociais sobre o Ensino de Ciências, buscando, à luz da TRS, captar os 

sentidos que os termos disciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade têm 

para este grupo formativo. 

 

4.1.2 Específicos 

 

- Realizar uma ampla revisão de literatura sobre as conceituações dos termos: 

disciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade; 

- Identificar os elementos que caracterizam o Ensino de Ciências como objeto de 

representações sociais; 

- Analisar as representações sociais acerca do Ensino de Ciências no discurso dos 

professores, tendo por balizadores os conceitos de disciplinaridade, multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade.  

 

4.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa apresentada neste trabalho foi realizada com um grupo de professores 

que atuam nas escolas dos Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino de Volta 
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Redonda/RJ, este Município está situado no Sul do Estado do Rio de Janeiro, no trecho 

inferior do médio vale do Rio Paraíba do Sul, entre as serras do Mar e da Mantiqueira16.  

Os professores participantes atuam em sala de aula no universo de quarenta e três 

(43) unidades escolares do Município e atende toda comunidade infantil, que compreende: 

do 1º ao 5º ano de escolaridade, alunos de 07 a 11 anos de idade.  

As unidades escolares do Município são organizadas pela Secretaria Municipal de 

Educação para atender ao Ensino Fundamental que compreende: da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo 

como política educacional, administrar o Sistema Educacional do Município de Volta 

Redonda e define a proposta pedagógica da Rede de Ensino, e estabelece a partir do 

Departamento Pedagógico, diretrizes e normas de implementação, acompanhamento e 

avaliação do processo educacional e cultural da Secretaria Municipal de Educação.   

Cada uma das unidades escolares conta com uma equipe de profissionais que é 

composta por: diretor, diretor adjunto, pedagogos e professores, além de profissionais 

responsáveis pela secretaria escolar, e também com os profissionais de apoio, responsáveis 

por toda a limpeza e organização do espaço, para atender as necessidades da comunidade 

escolar. 

Os profissionais das escolas do município seguem a filosofia norteadora da 

Secretaria Municipal de Ensino, prevista no Regimento Escolar Único da Rede Municipal de 

Ensino em seu Art. 4º- “As unidades escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino 

têm por fim promover a formação integral, permitindo ao aluno construir-se como sujeito 

sócio-político e cultural, que interage com a realidade de forma crítica e dinâmica”. A 

realidade vivida favorece o desenvolvimento de uma prática pedagógica voltada para a 

busca de um ensino de qualidade no Município.  

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa apresentada neste trabalho foi realizada, com um grupo de setenta e três 

professores, sendo: quinze que (15) professores participaram do Estudo Piloto e cinquenta e 

oito (58) participaram do Estudo Definitivo. Estes profissionais atuam nas diferentes escolas 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Município de Volta Redonda/RJ.  

Com base na figura 4.3.1 é possível verificar o campo de atuação dos sujeitos 

participantes do Estudo Piloto nos anos de escolaridade das séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Nesse grupo de quinze (15) profissionais: 20% dos professores atuam no 1º 

ano de escolaridade, 20% dos professores atuam no 2º ano de escolaridade, 27% dos 
                                                           
16

 http://www.portalvr.com/2012-12-20-11-24-20  

 

http://www.portalvr.com/2012-12-20-11-24-20
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professores atuam no 3º ano de escolaridade, 20% atuam no 4º ano de escolaridade; e 13% 

atuam no 5º ano.  

 

- Sujeitos participantes do Estudo Piloto 

 

 

Figura 4.3.1 Campo de atuação dos sujeitos participantes do Estudo Piloto 

 

 Foi possível verificar nesse grupo, que dois (02) profissionais atuam também como 

Supervisor Educacional nas escolas, tendo como atribuições: organização, 

acompanhamento e verificação do trabalho desenvolvido pelos professores em sala de aula. 

Esses profissionais atuam como mediadoras do trabalho de ensino aprendizagem, 

acompanhando a prática docente desenvolvida, e realiza as interferências necessárias, para 

que o processo de trabalho seja organizado de forma que atenda as necessidades das 

crianças, no que se refere ao desenvolvimento cognitivo, e também a realização do trabalho 

do professor em sala de aula. 

Verificou-se que nesse grupo que um (01) dos profissionais atua simultaneamente 

como professora, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

A escolha desse grupo de profissionais foi fundamental para o início da pesquisa, 

criando possibilidades a partir da análise dos dados coletados, para a elaboração de um 

novo questionário para continuidade da pesquisa, o Estudo Definitivo.   

O Estudo Piloto realizado, teve fundamental importância para o desenvolvimento 

dessa pesquisa e, foi elaborado com questionamentos sobre a prática docente vivida por 

estes profissionais nas salas de aula, seu conhecimento e, entendimento sobre o termo 

interdisciplinaridade e o Ensino de Ciências. Para o Estudo Definitivo foi possível verificar, o 

campo de atuação de um grupo com cinquenta e oito profissionais, que foram categorizados 
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por ano de escolaridade. De acordo com a figura 4.3.1.2, é possível verificar nesse grupo de 

profissionais que: 13,8% dos professores atuam no 1º ano de escolaridade; 19% atuam no 

2º ano; 20,7% atuam no 3º ano; 22,4% atuam no 4º ano; e 24,1% no 5º ano. 

Verificou-se que todos os profissionais deste grupo, atuam somente em sala de aula, 

sendo um fator fundamental para essa pesquisa. A sala de aula como espaço importante 

para a atuação do professor. 

 

- Sujeitos participantes do Estudo Definitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.3.1.2 Campo de atuação dos sujeitos participantes do Estudo Definitivo 

 

Neste processo de investigação, a participação dos profissionais foi fundamental 

para perceber a evolução da prática docente, que é desenvolvida em sala de aula e, a 

representação dos mesmos sobre o objeto da pesquisa, o Ensino de Ciências. O contexto 

que envolve o processo de aprendizagem do aluno, o trabalho desenvolvido em sala de aula 

e o entendimento dos docentes sobre os termos disciplinaridade, interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade.  

 

4.3.1 Estudo Piloto 

 

Para esse trabalho, os sujeitos da pesquisa, um grupo de setenta e três professores 

das escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Município de Volta Redonda/RJ, a 

participação dos mesmos foi autorizada, pela Secretaria Municipal de Educação de acordo 

com o Termo de Autorização para Desenvolvimento da Pesquisa na Instituição (anexo 01), 
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sendo quinze professores participantes do Estudo Piloto, conforme identificação na figura 

4.3.1.1, e cinquenta e oito participantes do Estudo Definitivo. 

 

- Identificação dos sujeitos participantes do Estudo Piloto 

 

0

5

10

15

20

Professores Supervisores Atua - EJA

Série 1

Série 2

Série 3

 

Figura 4.3.1.1 Sujeitos participantes do Estudo Piloto 

  

 

4.3.2 Estudo Definitivo  

 

De acordo com a figura 4.3.2.1, é possível verificar a formação acadêmica dos 

sujeitos participantes do Estudo Definitivo. Todos possuem como formação inicial, Formação 

de Professores, e desse grupo, 62% dos profissionais possuem curso superior, 22,4% dos 

profissionais estão cursando graduação, 1,7% dos profissionais possuem duas graduações, 

3,4% dos profissionais possuem Pós-Graduação e 17,2% dos profissionais não possuem 

curso superior. Um profissional não informou.  

 

- Formação dos sujeitos da pesquisa  

 

 

Figura 4.3.2.1 Formação Acadêmica dos sujeitos da pesquisa 
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 Com base na tabela 4.3.2.1.1, é possível verificar a formação acadêmica dos 

participantes da pesquisa, em nível de graduação e Pós-graduação, e quais foram os cursos 

apontados por eles. Nesse grupo, três participantes possuem Pós-Graduação e um 

participante informou possuir duas graduações.  

 Percebe-se que esse grupo de professores, tem uma boa formação acadêmica de 

nível superior, com um número considerado de profissionais com graduação, e outro grupo 

concluindo. Destacamos a formação em Ciências Biológicas. Entende-se que é importante o 

destaque para essa formação, para ser levado em consideração na análise dos dados dos 

coletados.  

 

 

Relação de cursos apontados pelos sujeitos da pesquisa  

Cursos Concluído  Cursando  

Pedagogia 29,3% 15,5% 

Letras 6,9% 1,7% 

História 8,6%  

Geografia 1,7%  

História e Geografia 1,7%  

Estudos Sociais 3,4%  

Ciências Biológicas 1,7% 3,4% 

Psicologia 1,7%  

Arquitetura e Urbanismo 1,7%  

Matemática  5,2% 1,7% 

   

Pós-Graduação Área 

03 professores 

Psicologia  

Parapsicologia  

Orientação Educacional 

01 professor possui duas graduações: Pedagogia e História 

Tabela 4.3.2.1.1 Formação – Cursos  

 

De acordo com os dados coletados foi possível verificar, em relação a idade dos 

participantes, que esse grupo é composto por professores com faixa etária entre dezoito 

(18) e sessenta e dois (62) anos de idade. 

O tempo de atuação em sala de aula foi uma característica que chamou a atenção 

para a pesquisa, visto que, a prática docente e o espaço da sala de aula, são aspectos 

fundamentais e merecem ser levados em consideração.   

A partir da tabela 4.3.2.1.2, é possível verificar o tempo de atuação em sala de aula 

dos sujeitos da pesquisa. Foi considerado um espaço de tempo de 01 a 20 anos, com 

intervalo de 05 anos, totalizando quatro grupos, e um grupo acima de vinte anos de atuação 

em sala de aula. Verificou-se: 12% dos profissionais atuando há 05 anos; 19% atuando há 
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10 anos; 15,5% atuando há 15 anos; 15,5% há 20 anos e um grupo significativo de 32,8% 

desses profissionais que atuam há mais de vinte anos em sala de aula. Foi possível verificar 

nesse último subgrupo, uma professora que vem atuando em sala de aula, há mais de 30 

anos. Essa profissional tem 62 anos de idade e até a conclusão desse trabalho, continuava 

como docente.  

É uma profissional que atua no 5º ano de escolaridade, e apresenta em sua prática 

docente, estratégias diferenciadas, que possibilitam envolvimento dos alunos. A mesma 

procura trabalhar com uma atitude interdisciplinar. Essa professora cria um movimento em 

suas aulas e na escola. De acordo com Fazenda (2005) “o que caracteriza a atitude 

interdisciplinar é a ousadia da busca, da pesquisa; é a transformação da insegurança num 

exercício do pensar, num construir” (p. 18). É o que percebe-se na prática dessa 

profissional.  

 

 

Tempo de atuação em sala de aula – sujeitos da pesquisa  

Atuação dos sujeitos 

em sala de aula 

01 a 05 

anos 

05 a 10 

anos 

10 a 15 

anos 

15 a 20 

anos 

Mais de 20 

anos 

12%  19% 15,5% 15,5% 32,8% 

Três participantes não informaram 
Tabela 4.3.2.1.2 Tempo de atuação em sala de aula 

 

 Para essa pesquisa foi relevante à escolha de um grupo diversificado de 

profissionais, levando-se em conta: formação e tempo de atuação em sala de aula, como 

importante, para estabelecer alguns critérios durante a análise de conteúdo. Visto que, 

esses fatores poderão influenciar nas respostas dadas. Acredita-se que, a escolha feita 

pode favorecer a identificação das representações sociais desse grupo, e entender como 

percebem a prática profissional e quais as estratégias e critérios estabelecidos por esses 

sujeitos, para a elaboração do trabalho com o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais. E, como 

esse trabalho é entendido por estes sujeitos, se de forma disciplinar, multidisciplinar ou 

interdisciplinar.  

 Os critérios levado em consideração, na escolha do grupo de profissionais foi 

relevante na coleta de dados. Entende-se que, a reflexão feita pelos professores ao 

responderem os questionamentos seja fundamentada, nos saberes adquiridos durante o 

tempo de trabalho pedagógico e de formação.  

 É importante destacar que, os sujeitos da pesquisa tiveram total liberdade para 

participar, sendo informados previamente sobre o tipo de assunto que seria discutido e 

analisado. Esses profissionais tomaram conhecimento, do Comitê de Ética em Pesquisa 
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(CEP) através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi apresentado pela 

pesquisadora (anexo 02).  

O CEP é responsável pela segurança, proteção e garantia dos direitos dos 

participantes em uma pesquisa. 

 

4.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

 O instrumento da pesquisa inicialmente foi um questionário piloto (apêndice I), 

elaborado com três questões semiestruturadas. Este instrumento foi organizado de modo 

que o professor pudesse se identificar (opcional), citar o ano de escolaridade em que atuava 

na escola, e se atuava em de sala de aula, ou se era Supervisora Educacional; foi aplicado 

a quinze professores da Rede de Ensino do Município de Volta Redonda/RJ. 

  Os objetivos do questionário piloto são: identificar a representação socialmente 

construída dos professores o Ensino de Ciências nas escolas; refletir sobre a prática 

profissional desses profissionais; analisar os argumentos que esses professores 

apresentam, sobre a implementação de uma proposta de trabalho interdisciplinar; e saber 

sobre a vivência dos mesmos em sua prática profissional.  

  A partir dos resultados do estudo piloto, foi elaborado um novo instrumento de 

pesquisa, o questionário definitivo (apêndice II), formulado com cinco questões, e 

organizado com campos para identificação pessoal (opcional), identificação do ano de 

escolaridade de atuação do professor, o tempo de atuação em sala de aula, a formação dos 

participantes, e se possuem curso superior. Esse instrumento foi aplicado a cinquenta e oito 

professores.  

  Os objetivos do questionário definitivo são: identificar a representação socialmente 

construída desse grupo de professores, sobre o Ensino de Ciências; analisar como 

percebem a formação do professor dos Anos Iniciais, no que se refere aos conhecimentos 

adquiridos; entender o trabalho do docente, relacionando teoria e prática, com o cotidiano 

em sala de aula; o entendimento desses profissionais, sobre uma proposta de trabalho 

interdisciplinar, voltada para o Ensino de Ciências, e sobre o termo interdisciplinaridade; a 

argumentação dos mesmos sobre, como a realidade vivida nas escolas do Município 

influencia no processo de trabalho docente; e a possibilidade de desenvolver uma proposta 

de trabalho interdisciplinar.  

 

4.4.1 Coleta de Dados  

 

 Para coleta de dados foram utilizados, dois questionários, sendo: um piloto elaborado 

com três questões, e o definitivo, elaborado com cinco questões. O questionário como 
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instrumento de coleta de dados, foi escolhido por possibilitar aos sujeitos da pesquisa 

expressar-se de forma espontânea.  

De acordo com Reis (2006): 

 

O questionário é um recurso, que tem uma posição privilegiada ao 
possibilitar a coleta de informações, que leva à identificação e à análise da 
centralidade das representações sociais, por permitir apoio e elementos 
qualitativos (p. 81).   

  

 As questões elaboradas para o questionário, não devem influenciar os participantes 

em suas respostas; para que isto não aconteça, é necessário que as questões sejam bem 

elaboradas evitando, assim, conclusões equivocadas que possam descaracterizar o objeto 

da pesquisa. 

 

4.4.2 Análise do Conteúdo com Suporte Atlas.ti  

 

O instrumento de análise para os dados coletados foi: análise de conteúdo categorial 

temática de Bardin (2000), com o suporte do Software ATLAS, ti (MUHR, 2001).  

A análise de conteúdo surgiu na década de 70 para analisar a liberdade de 

expressão e da comunicação que necessitava de escuta. Esta técnica de análise vem sendo 

utilizada em pesquisas de diversas áreas de estudos.  

De acordo com Bardin (2009) análise de conteúdo consiste em: 

 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores qualitativos ou não que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção variáveis 
inferidas destas mensagens (p. 44).  

 

  Essas mensagens são importantes informações, sobre o que cada indivíduo carrega 

dentro de si. Para essa pesquisa será utilizada a análise de conteúdo qualitativa.  

  A análise do conteúdo fornece ao leitor uma mensagem, e informações 

suplementares, para que este saiba mais sobre o texto lido; toda mensagem possui um 

significado social, que é compreendido pelo que significa, e um sentido que é pessoal, pois 

dependerá de quem a transmite.  

  Este é o processo de emissão e recepção da mensagem; é composto de elementos 

fundamentais como: o emissor, ou produtor da mensagem; o processo codificador que pode 

ser a fala, a escrita; o conteúdo da mensagem; o receptor, que é quem recebe a mensagem; 

e a forma como a mensagem é entendida, que é processo decodificador (BARDIN, p. 44). 
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  A importância da comunicação entre os indivíduos permite a inferência, que é o 

processo entre a descrição e a interpretação da mensagem, ou a definição dos núcleos 

sentidos, através da comparação dos dados, com os pressupostos teóricos. Segundo Bardin 

(2009, p. 40), a intenção com a análise de conteúdo, “é a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção, eventualmente de recepção, inferência esta, que ocorre 

a indicadores qualitativos ou não”. 

  Na análise de conteúdo de acordo com Bardin (2009) existem diferentes unidades de 

codificação, que podem ser: a palavra, a frase, o tema, o objeto, o personagem e o 

documento. Para essa pesquisa, a unidade de registro é o tema. Segundo a autora, a 

análise categorial temática, consiste em encontrar núcleos de sentido na comunicação, cuja 

presença é importante para a análise que será realizada.  

  Bardin (2009, p. 121) organiza a análise de conteúdo em três polos cronológicos:  

1- A pré-análise; 

2- A exploração do material; 

3- O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

 

  A pré-análise é a fase de organização do material. Nessa fase, acontece a 

operacionalização e sistematização das ideias iniciais, conduz a um esquema preciso das 

operações sucessivas em um plano de análise. Os objetivos na pré-análise são: a 

organização dos documentos; a formulação das hipóteses; e a elaboração de indicadores 

que irão fundamentar a interpretação final da pesquisa (p. 121). 

  De acordo com Bardin (2009), a análise de conteúdo consiste em técnicas de 

análises de mensagem, por meio de procedimentos objetivos e sistêmicos e podem ser 

qualitativos ou quantitativos, e que admitam inferência a respeito do conteúdo da 

mensagem. 

  Para a análise dessa pesquisa, as respostas obtidas foram transcritas em documento 

no formato Portable Document Fomat (PDF), para posteriormente ser lançado no software 

Atlas.ti. Na utilização deste software, o pesquisador inicia a leitura flutuante, que é uma 

leitura exploratória, onde procura criar elementos do discurso, sendo necessário neste 

processo decodificar os dados, para que seja possível a compreensão, interpretação e 

inferência até chegar à análise do discurso.  

  A segunda etapa da análise é a exploração do material, que consiste em codificação, 

decomposição ou enumeração.  É o modo de contagem dos elementos do discurso que vem 

atrelado à codificação, que é a identificação de mais de um tema ou itens de significação em 

uma mesma unidade de registro (UR). Segundo Bardin (2009, p. 130), “é a unidade de 

significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo, a considerar como unidade 

de base, visando à categorização e à contagem frequencial”.  
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  No Atlas.ti, as citações ou unidades de registros, a serem analisadas, são 

delimitadas e transformadas em códigos. De acordo com Bardin (2009), a codificação 

“corresponde a uma transformação [...] dos dados brutos do texto, transformação esta que, 

por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou da 

sua expressão” (p. 129).  

  A codificação é seguida da agregação, que é onde as classes compatíveis são 

unidas formando as categorias preliminares. Para Bardin (2009, p. 146), “classificar 

elementos e categorias, impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com os 

outros”. A partir desta fase, acontece à sistematização, que é a fase de hierarquização, 

quando as categorias preliminares, podem passar a ser macro categorias ou subcategorias. 

  A última fase da análise é o tratamento dos resultados, onde ocorre a inferência e 

interpretação. Nesta fase, os dados brutos ganham significados e as categorias são 

interpretadas, embasadas no referencial teórico utilizado, nas características do cenário e 

dos resultados da pesquisa. 

  O software Atlas.ti é uma ferramenta para a análise de dados qualitativos, 

“Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software” (CAQDAS), que permite analisar e 

gerenciar diferentes tipos de documentos, como textos, áudios, imagens e vídeos.  

  A sigla “Atlas” significa em alemão: Archivfuer Technik, Lebenswelt und 

Alltagssprache e pode ser traduzida como, “arquivo para tecnologia, o mundo e a linguagem 

cotidiana”. A sigla “ti” vem de text interpretation, ou seja, interpretação de texto. (BANDEIRA 

DE MELO17, 2006, apud WALTER; BACH, 2009). Tem como princípios básicos visualização, 

integração, insights e exploração dos dados coletados em uma pesquisa. Este software teve 

sua primeira edição comercial, por Thomas Muhr em 1993, e vem sendo empregado em 

estudos de diferentes áreas de conhecimento; educação e administração, como nos estudos 

de Walter e Bach (2009).  

  O Software Atlas.ti, pode ser empregado em diferentes tipos de pesquisas. É um 

flexível, podendo ser adaptado conforme os dados, objetivos e estratégias da pesquisa. Este 

software é bem aproveitado em pesquisas qualitativas e subjetivas que sejam, no mínimo, 

um pouco estruturadas. De acordo com Walter e Bach (2009) “é uma boa opção de 

ferramenta na análise de conteúdo por facilitar a interpretação humana”.  

   O Atlas.ti possui alguns elementos constitutivos, como apresentado no Quadro 

4.4.2.1, que apontam os principais elementos, que são utilizados para organizar os dados 

coletados. 

 

- Elementos constitutivos do Software Atlas.ti  

                                                           
17

 BANDEIRA-DE-MELLO, R.; SILVA, A. B. da. (Org). Pesquisa qualitativa em estudos 
organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. 
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Principais elementos constitutivos do Atlas.ti 

Elementos Descrição 
Unidade Hermenêutica 

(Hermeneutic unit) 
Reúne todos os dados e os demais elementos. 

Documentos primários (Primary 
documents) 

São os dados primários coletados. Em geral, são transcrições 
de entrevistas e notas de campo, mas suportam figuras e 
áudio (a versão atual também o faz em relação a imagens, 
áudio e vídeos). Os documentos primários são denominados 
Px, sendo que x é o número de ordem. 

Citações (Quotes / quotation)  São segmentos de dados, como trechos relevantes das 
entrevistas que indicam a ocorrência e código. A referência da 
citação é formada pelo número do documento primário onde 
está localizada, seguido do seu número de ordem dentro do 
documento. Também constam da referência as linhas inicial e 
final, no caso de texto.  

Códigos (Codes)  São os conceitos gerados pelas interpretações do 
pesquisador. Podem estar associados a uma citação ou a 
outros códigos para formar uma teoria ou ordenação 
conceitual. Sua referência é formada por dois números: o 
primeiro refere-se ao número de citações ligadas ao código; e 
o segundo, ao número de códigos associados. Os dois 
números representam, respectivamente, seu grau de 
fundamentação (groundedness) e de densidade teórica 
(density).  

Notas de análises (Memos) Descrevem o histórico da pesquisa. Registram as 
interpretações do pesquisador, seus insights ao longo do 
processo de análise.  

Esquemas gráficos (Netview) Esta ferramenta auxilia a visualização do desenvolvimento da 
teoria e atenua o problema de gerenciamento da 
complexidade do processo de análise. Os esquemas gráficos 
são representações gráficas das associações entre códigos. A 
natureza dessas relações é representada por símbolos.  

Comentários (Comment) Podem estar presentes em todos os elementos constitutivos. 
Devem ser utilizados pelos pesquisadores para registrar 
informações sobre seus significados, bem como para registrar 
o histórico da importância do elemento para a teoria em 
desenvolvimento.  

Quadro 4.4.2.1 Principais elementos constitutivos do Atlas.ti 
Fonte: Adaptado de Walter e Bach (2009) 

 

  O Software Atlas.ti, possui ferramentas para o registro de todas as etapas da análise; 

isto facilita a comprovação empírica das interpretações, e das alterações no decorrer do 

processo. Permite a visualização gráfica das relações semânticas, e a construção de 

gráficos semânticos. Nesse trabalho, denominamos estes gráficos semânticos de: Redes 

Semânticas.  

  Segundo Walter e Bach (2009): 

 

O Atlas.ti torna possível o gerenciamento e a análise de diversos e 
diferentes tipos de documentos (textos, áudios, imagens e vídeos), o que 
facilita o arquivamento de documentos e triangulação de dados (...) também 
possui ferramentas para o registro de todas as etapas da análise, o que 
facilita a comprovação empírica das interpretações e das alterações no 
decorrer do processo. Além disso, o Atlas.ti permite a visualização gráfica 
das relações semânticas e a construção de gráficos semânticos (p. 06).  
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  No software, foram criadas Unidades Hermenêuticas (HU), onde é possível reunir 

todos os elementos da pesquisa, em um único projeto. Para este trabalho, os elementos 

foram: o questionário piloto e o questionário definitivo, suas respostas foram lançadas 

criando um documento primário.  

  A partir da análise das respostas do documento primário, foram identificados e 

destacados os trechos de maior relevância; que são chamados de unidades de significação 

(citações ou quote/quotation); para as citações foram atribuídos rótulos (códigos ou code). 

De acordo com Bardin (2009), a codificação consiste na transformação dos dados brutos, 

que é possível por meio de um recorte, e permite atingir uma representação do conteúdo 

capaz de evidenciar para o pesquisador, características presentes no material analisado.  

  O software Atlas.ti oferece a opção de agrupar os códigos em famílias (family) e 

gerar esquemas gráficos, organizando os códigos criados, em uma rede semântica 

(netword). Nessas redes semânticas o pesquisador, pode estabelecer relações de sentidos, 

entre estes códigos como: “está associado com”, “é parte de”, “e causa de”, entre outros. A 

partir destas relações, podem-se perceber as categorias presentes. As redes semânticas 

devido a sua distribuição podem ser consideradas, sintéticas e organizativas.  

  Percebe-se, a partir das reflexões sobre o Atlas.ti, que não se pode atribuir a análise 

dos dados ao software, pois o mesmo facilita a operacionalização, mas não descarta a 

importância do pesquisador.  

  De acordo com Walter e Bach (2009), o Atlas.ti: 

 

Não reduz o papel e a importância do pesquisador no de interpretar e 
analisar; apenas facilita sua operacionalização, pois trata-se de uma 
ferramenta moderna que auxilia análises mais profundas, facilitando a 
localização de múltiplos dados simultaneamente (p.16).  

 

  A utilização do software auxilia o pesquisador, na organização dos dados coletados, 

e análise dos mesmos, para que o pesquisador possa trabalhar com os dados de forma 

mais clara. O papel do pesquisador é fundamental, a organização através das redes 

semânticas, irá proporcionar uma relação de integração, entre os códigos gerados, 

favorecendo uma melhor análise. 
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5  RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

O objetivo neste capítulo é, apresentar os resultados e as análises realizadas, tendo 

como base, o questionário aplicado aos professores dos Anos Iniciais, do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Volta Redonda/RJ, com base na análise de conteúdo de 

Bardin (2009), tendo como suporte, o software Atlas.ti na categorização dos dados 

coletados.  

 

5.1  ESTUDO PILOTO  

 

  Os objetivos do questionário piloto foram: identificar a representação dos professores 

sobre uma proposta de ensino de Ciências interdisciplinar; mostrar a reflexão desse grupo 

de professores sobre a prática profissional; e identificar os argumentos que o mesmo 

apresenta sobre a implementação de uma proposta interdisciplinar, a partir da percepção da 

realidade vivida, nas escolas da Rede municipal de ensino de Volta Redonda/RJ. 

O questionário piloto serviu de base para o início da pesquisa, e a análise dos dados 

preliminares, nos permitiu perceber, a necessidade de aprofundarmos em relação à questão 

da pesquisa. Procuramos, a partir da análise do conteúdo, elaborar novos questionamentos, 

possíveis de captar dados que, enriquecessem a pesquisa. Este novo questionário, será o 

instrumento definitivo para a pesquisa e, deverá ser aplicado a um número significante de 

profissionais. 

  

5.1.1 Análise dos Resultados 

 

  Para análise dos dados obtidos utilizando o software Atlas.ti, foram criadas Unidades 

Hermenêuticas – UH para cada questão. Inicialmente, é feita a análise da rede semântica 

Ensino Interdisciplinar, buscando no referencial teórico, fundamentação para a análise dos 

dados obtidos.  

A análise geral dos dados coletados inicia-se pela primeira questão do questionário 

piloto, aplicado ao grupo de professores. As categorias: ensino interdisciplinar, 

interdisciplinaridade e ensino de ciências, destacadas na figura 5.5.1.1, foram criadas a 

partir da reflexão sobre as falas dos sujeitos da pesquisa. Abordam-se as falas destes 

profissionais e, o que pensam sobre estes termos, levando-se em conta a reflexão sobre a 

prática e o entendimento dos mesmos, sobre uma proposta de Ensino de Ciências 

interdisciplinar.  
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Questão 1: “Ao refletir sobre sua prática profissional o que você entende por uma proposta 

de Ensino de Ciências interdisciplinar?” 

 

-  Rede Semântica Ensino Interdisciplinar
18

  

 

 

 

Figura 5.5.1.1 Rede Semântica: Ensino Interdisciplinar 

  

Inferimos das respostas coletadas, que os sujeitos da pesquisa, questionados sobre 

o que seria uma proposta de ensino interdisciplinar, apresentaram conhecimento 

equivocado sobre o assunto.  

A partir das citações destacadas nas falas dos sujeitos da pesquisa, foram criados 

códigos que possibilitaram perceber uma relação existente entre estes códigos e o ensino 

interdisciplinar. Inicialmente notamos que há uma representação social ingênua, deste grupo 

                                                           
18

 Legenda – linhas vermelhas: categorias (identificações dos códigos criados a partir das citações 

dos sujeitos da pesquisa); linhas pretas: subcategorias (códigos criados a partir do cruzamento das 

categorias associadas entre si).  
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sobre o conceito de interdisciplinaridade, como identificamos na fala deste professor: 

“entende-se que o ensino de ciências pode ser aproveitado para as outras áreas” (P2). 

Destaca-se também a fala: “uma proposta que leve em consideração as vivências dos 

alunos e que tenha aproveitamentos em outras matérias” (P13). Entende-se que estes 

professores apresentam uma representação confusa do que seria uma proposta de ensino 

de ciências interdisciplinar, apresentando em suas respostas pouco conhecimento sobre o 

assunto questionado.  

Três professores fizeram uma relação entre a categoria interdisciplinaridade, com: 

ampliar conhecimentos, integrar disciplinas, costurar conhecimentos, trabalhar de forma 

integrada, associando com ensino interdisciplinar e o ensino de ciências. Percebe-se em 

suas falas que há entendimento sobre o assunto discutido, porém, ainda não há uma visão 

mais concreta, do que seria uma proposta de ensino interdisciplinar, para esses professores.  

Destacamos as falas dos professores: “entende-se que o ensino de ciências pode 

ser aproveitado para outras áreas” (P3); “proposta que possibilita trabalhar conteúdos das 

diferentes disciplinas de forma integrada” (P7); “uma proposta onde exista interação entre o 

ensino de Ciências em outras matérias” (P6). Percebe-se que há uma relação entre integrar 

as áreas de conhecimentos e o ensino interdisciplinar, sem aprofundar em conceitos.  

Entre os quinze participantes, cinco deram a mesma resposta, falaram sobre o 

assunto, porém, abordando o conteúdo de forma diferente, sobre uma proposta de ensino 

de ciências interdisciplinar; destacamos as seguintes citações: “uma proposta onde exista 

interação entre o ensino de Ciências em outras matérias” (P5); o professor (P9) cita como 

deveria ser uma proposta de ensino interdisciplinar: “é a integração do ensino de Ciências a 

todas as outras áreas de conhecimentos”; esse professor apresenta uma representação 

holística sobre o ensino de Ciências. A fala do professor (P12) apresenta o mesmo 

entendimento: “uma proposta que contemple a disciplina de Ciências e as demais disciplinas 

integrando-as”. O professor (P4) apresenta uma reflexão mais específica, apontando: “que 

existem várias maneiras e assuntos para integrar as disciplinas”. O professor (P8) cita: “uma 

proposta que não fique somente associada à disciplina de Ciências, ou seja, uma 

possibilidade de trabalhar assuntos de ciências em outras disciplinas” (P8). 

Estes professores utilizam a expressão “integrar” fazendo uma relação com o 

trabalho de integração das disciplinas, resultando em um trabalho interdisciplinar. Percebe-

se nas falas desses professores, a relação entre os termos interação, integração, com o 

ensino de ciências interdisciplinar, como uma representação social desse grupo sobre o 

Ensino de Ciências.  

 Dentre as respostas coletadas, destaca-se a fala do (P10), sobre a sua prática em 

sala de aula; esse professor apresenta exemplo de como realiza o seu trabalho, entendendo 

ser um trabalho interdisciplinar, a interação de algumas áreas de conhecimentos, durante 
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suas aulas: “por exemplo: um texto sobre prevenção de doenças sendo usado para 

interpretação e revisão de ortografia sendo utilizado tanto como em ciências, como em 

português” (P10). Na visão desse professor, esta prática é considerada como uma prática 

interdisciplinar. Percebe-se que este professor inicia um movimento em sua prática. 

Lembrando Fazenda (2008), sobre o movimento que a prática interdisciplinar exige do 

professor em sua sala de aula.  

 Sobre o assunto questionado, um professor apresentou seu entendimento citando 

que: “entende que para uma proposta de ensino interdisciplinar, devemos contextualizar e 

agregar conteúdos de diversas disciplinas concomitantemente durante o processo de ensino 

aprendizagem.” E complementa sua resposta, citando: “Dentro da disciplina de Ciências 

acredito que todo o nosso desenvolvimento e prática de vida social imergida no ambiente 

pode e deve ser trabalhada com interdisciplinaridade” (P. 01). Percebe-se nas citações 

desse professor, a relação que faz do Ensino de Ciências com as questões sociais, e a 

relação mútua com o contexto escolar. É possível perceber nessas respostas, uma 

representação social sobre o termo interdisciplinaridade, relacionado com o contexto social. 

É possível inferir uma representação social dos professores neste estudo piloto, 

ainda ingênua sobre ensino interdisciplinar. A análise feita, com base na revisão de literatura 

realizada, nos aponta para esse entendimento.  

A rede semântica apresentada na figura 5.5.1.1., deixa claro que, o conceito de 

interdisciplinaridade para esse grupo de professores, apresenta-se de forma equivocada. 

Para os mesmos, o termo interdisciplinaridade é definido apenas, como “agregar conteúdos” 

à disciplina de Ciências. Mas, não pontuam os conhecimentos que deveriam ser utilizados 

para agregar estes conteúdos, e como deveria ser a prática em sala de aula, para que o 

processo torne-se possível.  

No que diz respeito, a uma proposta interdisciplinar, para três professores, esta, 

pode apresentar-se, como uma proposta que possibilite a integração de outras disciplinas, à 

área de conhecimentos de Ciências. 

Destacamos uma citação que chamou atenção, devido à reflexão feita pelo professor 

ao responder o questionamento: “entendo uma proposta de ensino de Ciências 

interdisciplinar, uma proposta que atenda ao desenvolvimento do trabalho em sala de aula 

de forma que os professores e alunos possam vivenciar os conteúdos integrados a outras 

áreas de ensino. O Ensino de Ciências dentro de uma proposta interdisciplinar deverá 

atender a necessidade de integração entre as áreas de conhecimentos, visando à 

aprendizagem dos conteúdos a partir da visão de cada área, dentro de um contexto que 

propicie ampliar o conhecimento” (P.15). 

 Percebemos que esse professor, em sua reflexão, apresenta entendimento sobre o 

Ensino de Ciências, tendo seu discurso focado na aprendizagem; para esse professor, a 
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interdisciplinaridade, aparece contextualizada na sua prática, e relacionada ao planejamento 

a ser desenvolvido, a partir da proposta de trabalho. Visa à aprendizagem, a partir dos 

conceitos de cada uma das áreas de conhecimento envolvida no processo desenvolvido em 

sala de aula.   

Um dos professores cita como exemplo: “ensinar os conteúdos de Ciências no 

cotidiano, através de observações, pesquisas, experimentos” (P13); percebemos que esse 

professor já possui uma visão diferenciada, entende que o trabalho pode ser realizado de 

forma interdisciplinar. Esse professor sinaliza, para uma prática diferenciada, um movimento 

em sua sala de aula, levando a crer que, o mesmo procura desenvolver um trabalho 

interdisciplinar.  

Para esse estudo piloto, a primeira questão levantada foi relacionada: ao ensino 

interdisciplinar, ao desenvolvimento da prática docente e à possibilidade de uma proposta 

interdisciplinar para o ensino das Ciências, nos Anos Iniciais. Percebemos a partir da análise 

dos dados coletados que, não é possível afirmar ainda que há uma representação social 

desse grupo de professores em relação aos temas questionados, pois fica claro em suas 

respostas, que os mesmos precisam de uma compreensão do que é interdisciplinaridade.  

 Na análise preliminar feita da rede semântica “Ensino Interdisciplinar”, os professores 

não fugiram das relações que devem existir, entre as disciplinas e uma proposta 

interdisciplinar, porém, em nenhuma das respostas, foi citado que, para haver 

interdisciplinaridade entre as disciplinas, devam acontecer quebras de barreiras. 

De acordo com Fazenda (2000, p. 07), se “exige, portanto, na prática uma profunda 

imersão no trabalho cotidiano”. Sendo assim, a interdisciplinaridade no trabalho do professor 

irá depender da sua prática, dessa imersão que nos fala a autora. A interdisciplinaridade 

“pauta-se numa ação em movimento” que deve existir na prática docente, para que o 

professor possa entender o conceito de interdisciplinaridade.  

 Dando sequência à análise do questionário piloto, apresentamos a segunda Rede 

Semântica “Proposta Interdisciplinar” (Figura 5.5.1.2). 

Questão 2: “A realidade vivida nas escolas do Município de Volta Redonda nos Anos 

Iniciais é favorável para a implementação de uma proposta interdisciplinar? Apresente seus 

argumentos”.  

 

- Rede Semântica Proposta Interdisciplinar  
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Figura 5.5.1.2. Rede Semântica: Proposta Interdisciplinar  

  

 

A ideia central desta questão é analisar, a partir dos dados coletados, como os 

professores entendem a proposta curricular, apresentada pelo Município, e como é a 

relação destes, com a metodologia de trabalho desenvolvida em sala de aula.  

 Para análise desta rede semântica foram criadas duas categorias: “realidade vivida 

favorece” e “realidade vivida não favorece” à implementação de uma proposta 

interdisciplinar. 

É possível perceber que, nesse grupo de participantes do estudo piloto, há um 

consenso de que, a realidade vivida favorece a implementação de uma proposta 

interdisciplinar, e citam possibilidades de trabalho nesta linha. Apenas um, dos quinze 

professores desse grupo, respondeu que a realidade não é favorável; destacamos a sua 

fala: “embora muitos profissionais trabalhe dessa forma, a realidade vivida não favorece 
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muito” e justifica: “o número de avaliações que é grande, às vezes nos atrapalha a preparar 

aulas melhores, pois não se tem tempo de aplicar e nem de buscar muito para inovar” (P13).  

A partir desta citação, pode-se supor que há um distanciamento do entendimento 

desse professor, sobre o trabalho interdisciplinar e a representação que tem do trabalho de 

forma estanque, sendo que é possível a realização do mesmo de forma integrada, com 

planejamento das aulas, articulado à aplicação dos instrumentos avaliativos. E a 

possibilidade de uma organização de trabalho, envolvendo todo o processo educacional. Os 

instrumentos avaliativos deverão servir de parâmetros, para dar continuidade ao processo 

de ensino aprendizagem.  

 Entre os quinze professores participantes, três deles, em suas respostas, citaram 

que as propostas apresentadas favorecem a interdisciplinaridade, apontando a forma como 

os conteúdos estão distribuídos estabelecendo este favorecimento.  

 Destacamos a fala: “nos anos iniciais, a interdisciplinaridade é favorável. O professor 

tem a flexibilidade de desenvolver suas aulas utilizando a metodologia estabelecida em 

favor da qualidade de ensino oferecida ao aluno” (P1). Percebe-se que esse professor tem 

um entendimento sobre a metodologia aplicada na Rede de Ensino, visto que, já tem uma 

análise mais específica e reflexiva sobre o assunto em questão, fazendo uma relação dessa 

flexibilidade e metodologia, com a qualidade de ensino oferecida.  

 A partir dos dados cruzados na rede semântica, é possível identificarmos a qual 

interdisciplinaridade esse professor se refere, quando relaciona a proposta curricular, com a 

metodologia, apontando: a flexibilidade em desenvolver as aulas, associada com o 

planejamento e com a prática docente.   

 Um dos participantes cita que a interdisciplinaridade: “permite ao educador não ficar 

preso só a um conteúdo específico que pretende ensinar, ele precisa ter uma visão mais 

ampla e vai buscar em diferentes campos do conhecimento. E que a escola hoje apresenta 

os conteúdos segmentados” (P2); complementa citando que a “vida não é assim”, 

concluindo seu pensamento com uma reflexão, “quando mais próximo ao real, mais fácil de 

perceber o todo” (P2). 

 Esse professor sinaliza para uma representação mais abrangente do que seria 

ensino interdisciplinar, expressa essa representação, ao pontuar seus pensamentos e sua 

análise sobre a importância do trabalho que o professor deve realizar, e o significado desta 

prática para a aprendizagem do aluno. Conclui seu pensamento citando: “por mais que o 

aluno conheça determinada coisa ou assunto, será necessário, o professor ter a 

responsabilidade de ampliar o campo de conhecimento deste aluno” (P2). A partir da 

reflexão feita por esse professor, observamos que, ele apresenta uma análise mais crítica 

em relação ao docente e sua prática em sala de aula. E aponta que o mesmo, deve ser 

desafiador, aproveitando todo o tempo de convivência com o aluno na escola. 
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 O desenvolvimento de projetos foi citado por um dos professores, da seguinte 

maneira: “os conteúdos e objetivos favorecem esse trabalho em outras áreas e nos permite 

desenvolver projetos formando para a vida” (P3). Esse professor pontua a relação do 

desenvolvimento dos projetos, com os conteúdos da proposta curricular dos Anos Iniciais, 

apresentando um entendimento mais amplo sobre a prática interdisciplinar, ou seja, uma 

relação de integração contextualizada dos conteúdos trabalhados, com o desenvolvimento 

do trabalho com base em projetos.  

 A partir dos dados coletados nesta questão do questionário piloto, notamos por parte 

de um grupo de onze professores, o destaque de que a prática docente é fundamental para 

a interdisciplinaridade. Um dos professores cita o trabalho diversificado que acontece nos 

Anos Iniciais, favorecendo a interdisciplinaridade na sala de aula: “a realidade no Ensino 

Fundamental nos Anos Iniciais, nos dá essa possibilidade de desenvolver um trabalho 

interdisciplinar e o trabalho diversificado nesta fase do Ensino Fundamental”, complementa 

citando, a importância da formação do professor deste segmento de ensino: “a formação do 

professor dos anos iniciais também favorece o trabalho interdisciplinar. A importância do 

trabalho diversificado e o planejamento do trabalho a ser desenvolvido é outro fator que 

favorece” (P15). Além destes fatores, o professor cita também, a importância do 

planejamento do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula.  

 Destacamos a seguinte citação, como entendimento sobre uma proposta de trabalho 

interdisciplinar: “acredita-se que através do desempenho do educador, é possível que a 

implementação de um trabalho interdisciplinar ocorra, de maneira positiva na educação, 

através de projetos educativos ao longo dos anos”. (P14). Este professor enfatiza o trabalho 

com projetos, e a continuidade desse trabalho, na promoção de uma prática interdisciplinar.  

Entendemos que, as respostas dadas por seis desses professores levou-os, a um 

processo de reflexão. Percebemos em suas falas que, procuram promover práticas 

interdisciplinares, no desenvolvimento de trabalho em sala de aula.  

De acordo com Pombo (2004, p. 88), ao refletir sobre práticas interdisciplinares: “a 

interdisciplinaridade existe, sobretudo como prática”. Entendemos a partir da reflexão desta 

autora, que a interdisciplinaridade está diretamente ligada à prática docente. Desta forma, 

perceber o processo de trabalho de forma interdisciplinar dos docentes, a partir da pesquisa 

realizada, requer uma análise de coleta de dados mais profunda. O diálogo do professor 

com a sua prática neste momento é fundamental, para a representação que deve ter sobre o 

processo de trabalho de forma interdisciplinar.  

  Ao realizar o cruzamento entre os “núcleos de sentido”, que compõem a 

comunicação, e cuja presença é importante para a análise que será realizada (BARDIN, 

2009, p. 131), foi possível identificar na Rede Semântica analisada, as representações 

existentes dos professores em relação ao questionamento feito. Percebemos que, há uma 
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representação desses professores, no que se refere à realidade vivida nas escolas, com a 

proposta curricular apresentada no Município; relacionam a proposta com a qualidade de 

ensino e a compreensão do sujeito na sociedade.  

 Na análise final do estudo piloto apresentamos a terceira rede semântica “Prática 

Pedagógica” (Figura 5.5.1.3), com a intenção de analisar, o que pensam os professores ao 

descreverem suas práticas, o que apresentam em termos de representações sobre o Ensino 

de Ciências. 

  

Questão 3: “Exemplifique sua vivência com propostas interdisciplinares em sua prática 

profissional”. 

 

- Rede Semântica Prática Pedagógica  

 

 

 Figura 5.5.1.3 – Rede Semântica: Prática Pedagógica 
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Na rede semântica “Prática Pedagógica”, destacam-se os núcleos de sentidos 

relacionados à prática dos professores, levando-se em consideração as reflexões feitas por 

esse grupo, sobre a prática interdisciplinar.  

Nesse grupo, um número de oito professores descreve as atividades realizadas 

destacando a relação entre áreas de conhecimento, como ponto importante para acontecer 

a interdisciplinaridade. Destacamos a seguinte fala: “propus aos meus alunos que 

observassem o bairro onde moravam e a partir daí, teriam que montar um vídeo, tipo jornal, 

registrando e apontando um problema e possível solução para o problema apontado” (P5). 

Este professor procura proporcionar aos alunos, a possibilidade de encontrar soluções em 

outras disciplinas, para os problemas observados, levando em consideração o seu 

conhecimento prévio. De acordo com Pombo (2004), esta seria uma “prática interdisciplinar 

de convergência”, pois neste tipo de prática, a interdisciplinaridade não passa pela 

concentração prévia de uma metodologia, mas, pelo convite à convergência de 

perspectivas, sobre uma determinada análise (p. 94).  

A fala do professor (P4), sobre sua prática: “ao planejar uma sequência didática 

sempre incluo como rotina o levantamento dos conhecimentos prévio dos alunos. Muitas 

vezes o aluno já apresenta, para mim, objetivos e conteúdos de outras disciplinas que 

podem ser abordados no grupão”. Esse professor, ao utilizar o termo “grupão”, está se 

referindo a uma prática de sala de aula, que acontece principalmente nos três primeiros 

anos de escolaridade. Esse é um momento em que o professor aborda com todos os 

alunos, os assuntos e conteúdos da aula. Percebemos que esse professor, como o (P5), 

apresenta uma representação do que seria uma prática interdisciplinar de convergência, que 

segundo Pombo (2004), “trata-se de um tipo de interdisciplinaridade que não implica 

modificações estruturais das disciplinas e por isso, pode ser considerada próxima da 

interdisciplinaridade restrita” (p. 95).  

Chama a nossa atenção, a citação dessa professora (P5), quando relata sobre o 

planejamento de aula utilizando sequência didática. Apresenta nesta citação, uma 

preocupação maior ao planejar uma aula, criando uma rotina, onde o conhecimento prévio 

do aluno é levado em conta. Desta forma, ao planejar seu trabalho, essa professora procura 

criar um processo de continuidade sobre os conteúdos que serão trabalhados, favorecendo 

uma prática interdisciplinar.  

De acordo com Pombo (2004), o professor muitas vezes busca a partir de sua 

prática, mesmo sem saber que esteja elaborando uma prática interdisciplinar, realizar um 

trabalho envolvendo uma relação entre as áreas de conhecimento. Desta forma, procura 

soluções e destaques para as atividades propostas e o envolvimento dos alunos na 

construção do conhecimento. 
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Uma das participantes, (P5), descreveu sobre o seu trabalho com o grupo de alunos. 

Algumas questões relacionadas ao meio ambiente destacadas por eles, com base em 

observações feitas no entorno da unidade escolar. Para a elaboração deste trabalho, o 

grupo relacionou conhecimentos prévios, com os conteúdos de diferentes disciplinas 

abordadas, resultando em novos conhecimentos. Essa professora, ao propor um trabalho 

utilizando esta metodologia de ensino, apresenta uma proposta de prática interdisciplinar ou 

que pretende ser interdisciplinar.  

De acordo com Pombo (2004) sobre modalidades de práticas interdisciplinares:  

 

É difícil estabelecer o que seria uma investigação interdisciplinar, mas isso 
não impede a proliferação de práticas, a realização de experiências de 
diversos tipos, o ensaio de modelos e métodos de trabalho que são 
claramente interdisciplinares ou, pelo menos, procuram sê-lo (p. 92).  

 

Um grupo de seis professores relata que, ao trabalhar um conteúdo de Ciências com 

os alunos, direciona esse conteúdo para outras áreas de conhecimento, proporcionando ao 

grupo perceber a relação existente entre as áreas de conhecimento e como os conceitos 

são abordados em cada área, dessa forma agregando novos saberes.  

Esse grupo de professores, ao relacionar as várias áreas de conhecimento, como 

Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia, deixa claro que tem interesse em 

realizar uma prática interdisciplinar com o grupo de alunos. Muitas vezes, o fazem, mesmo 

sem saber que estão trabalhando interdisciplinarmente. 

Uma citação merece destaque, ao relacionar a prática com o dia a dia de trabalho: 

“Em minha prática, procuro trabalhar os conteúdos integrados entre as áreas de 

conhecimentos, Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências, buscando 

sempre uma relação. E sempre aproveitando os momentos de discussão para focar o social, 

relacionar os conteúdos com a vida dos meus alunos, comunidade, bairro, cidade, levando 

sempre à reflexão” (P15).  

Entendemos que, esse professor procura realizar um trabalho contextualizado com o 

cotidiano do seu aluno, levando-o a reflexão, que é fundamental no processo de ensino 

aprendizagem. A partir do cruzamento dos núcleos de sentidos, na rede semântica 

analisada foi possível identificar a representação desse grupo de professores sobre a prática 

em sala de aula, acontecendo de forma interdisciplinar.  

Um dos professores participante citou o trabalho realizado na Feira de Ciências, 

desenvolvida na escola. Onde, o mesmo destaca que, procurou trabalhar várias 

competências no aluno, por meio das atividades apresentadas e cita: “foi muito gratificante 

ver o resultado desse trabalho, transformado em aprendizado” (P11). Entende-se que, nesta 

iniciativa, há uma busca por relacionar os conteúdos trabalhados, com a prática em sala de 
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aula, favorecida por atividades experienciais, direcionada pelo professor visando o 

aprendizado do aluno.  

A Feira de Ciências é uma atividade que vem sendo realizada nas escolas dos Anos 

Iniciais, com a participação dos alunos, professores e toda a Equipe Pedagógica, 

direcionada a área de conhecimento Ciências. Cada Escola apresenta a Feira de Ciências a 

partir dos conteúdos previstos para esse segmento de ensino, da Rede Municipal de Ensino 

Fundamental de Volta Redonda/RJ.  

Como conclusão desse Estudo Piloto, destacamos que a análise feita dos dados 

coletados, nos levou a perceber que, há por parte de alguns professores participantes, um 

entendimento equivocado sobre o que é interdisciplinaridade e como se dá a prática de um 

trabalho interdisciplinar, o que sinaliza para uma representação social ingênua do próprio 

Ensino de Ciências. Porém há nesse grupo, destaque nos discursos de professores que 

vêm tentando realizar uma prática multidisciplinar, buscando relacionar os conteúdos de 

uma disciplina com as outras áreas de conhecimento. A análise realizada nos conduz para a 

necessidade de um refinamento do instrumento da coleta de dados – questionário – com a 

intenção de identificar os elementos que caracterizam o Ensino de Ciências como obejeto 

de representação social e, analisar essas representações nos discursos dos professores, 

tendo como balizadores os conceitos: disciplinaridade, multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade.  

A partir destas análises e reflexões, então, partimos para um estudo definitivo com 

um refinamento do questionário piloto. 

 

5.2. ESTUDO DEFINITIVO  

 

5.2.1 Análise dos Resultados 

 

O objetivo do questionário definitivo foi, identificar nas falas dos sujeitos da pesquisa, 

os professores dos Anos Iniciais, as representações sociais desse grupo, ao refletir sobre a 

relação que fazem da teoria com a prática em sala de aula, como esse grupo ensina 

Ciências, tendo como base o trabalho desenvolvido com todas as áreas de conhecimentos, 

sua prática profissional, os argumentos apresentados sobre a realidade vivida nas escolas 

dos Anos Iniciais do Município de Volta Redonda/RJ, favorecendo a implementação de uma 

proposta de trabalho interdisciplinar e, o que pensam esses professores sobre: integrar 

áreas de conhecimento.  

Apresentamos a primeira Rede Semântica: “Teoria e Prática” (Figura 5.5.2.1), 

construída a partir dos dados coletados no instrumento de pesquisa, do Estudo Definitivo. 
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As citações, destacadas e analisadas possibilitaram a criação de códigos que, representam 

os conceitos, gerados a partir da análise elaborada.  

Questão 1- Durante a sua formação os conhecimentos adquiridos foram importantes para 

fundamentar sua prática profissional? Como desenvolve seu trabalho agregando teoria e 

prática?  

 

- Rede Semântica Teoria e Prática  

 

 

 

Figura: 5.5.2.1 Rede Semântica – Teoria e Prática. 

 

 

De acordo com os dados coletados, entre os participantes dessa pesquisa, apenas 

um professor não concordou com a afirmativa, sobre a importância dos conhecimentos 

adquiridos para a fundamentação teórica da prática em sala de aula e cita: “Não. 

Desenvolvo meu trabalho através de muito estudo e pesquisa de informação para que possa 

entrelaçar o lúdico à teoria de forma prazerosa” (P57). Percebemos na fala desse professor 

que há um entendimento equivocado sobre a questão; sua reflexão sinaliza para uma 

representação sobre o processo que desenvolve em sala de aula sem relacionar com o 
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conhecimento adquirido em sua formação, porém cita que há uma necessidade de 

pesquisar para ampliar seus conhecimentos e aplica-los em sala de aula.  

 De acordo com os dados, verificamos que, apenas um professor (P12), não 

respondeu a esta questão. Todos os outros participantes concordam que, a teoria estudada 

na formação e os conhecimentos adquiridos, são importantes para fundamentar a prática 

profissional. Verificamos uma constante nas citações dos profissionais, sobre a necessidade 

de ampliar os conhecimentos, aliando teoria à prática, entendendo como melhor 

desenvolvimento da prática docente.  

Uma das citações que chamou a atenção foi: “situações práticas nos fazem repensar 

a teoria estudada e a teoria nos faz repensar à prática utilizada” (P13). Entendemos que 

esse é o caminho para que as mudanças aconteçam, pois a cada momento de atividade 

realizada com aluno em sala de aula, o professor precisa estar atento ao desenvolvimento 

de aprendizagem do aluno, aliado ao processo de mudança de prática.  

A formação docente foi destaque nas citações; percebemos a importância para o 

docente da continuidade da formação inicial. O professor, que buscar ampliar seus 

conhecimentos dando continuidade aos seus estudos, apresenta um pensamento voltado 

para a formação social. É possível perceber nas falas dos professores a reflexão que eles 

fazem ao analisar sua prática, percebendo a necessidade de utilização de novas estratégias 

em sala de aula, para promover a aprendizagem do seu aluno. Como nas falas: “situações 

práticas nos fazem pensar a teoria e a teoria nos faz repensar a prática utilizada” (P13); “a 

teoria é essencial para ampliação do conhecimento e a prática transforma o conceito é um 

diferencial em sua vivência. Por isso busco agregar os dois para um desenvolvimento 

completo e significativo” (P9); “a partir de informações e reflexões acadêmicas busco 

desafios, atividades, reflexões que promovam a construção, compreensão e consolidação 

da aprendizagem” (P26). Entendemos que esse grupo apresenta uma representação social 

significativa sobre a sua formação e a relação da teoria com a prática.  

Neste sentido é importante que o professor da aproveite as oportunidades de 

formação continuada que são oferecidas pelo Departamento Pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação, para que a docência seja desenvolvida pensando no 

aperfeiçoamento do trabalho com os alunos em sala de aula, visando o ensino 

aprendizagem dos mesmos.  

A prática docente deve está fundamentada em teorias. O trabalho do docente muitas 

vezes é sustentado em práticas tradicionais, mas o profissional deve estar sempre buscando 

inovação, refletindo sobre os seus saberes docentes.  

De acordo com Tardif (2002):  
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O trabalho dos professores de profissão deve ser considerado como um 
espaço prático específico de produção, de transformação e de mobilização de 
saberes, portanto, de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos 
ao ofício de professor (p. 234). 
 

 Isso faz do professor “sujeito do seu próprio conhecimento” que desenvolve e possui 

teorias, conhecimentos e saberes de sua própria ação. (TARDIF, 2002 p. 234). 

A partir da análise dos dados coletados, percebemos que esse grupo de profissionais 

apresenta seus saberes docentes, quando relacionam suas práticas às teorias estudadas, 

fundamentando-as, desta forma criando suporte para promover mudanças.  

 Sabemos da importância da relação entre a teoria e a prática. Segundo Saviani19 

(2007, apud CRUZ, 2010, p. 156), ao definir a relação entre os termos cita: “a prática é a 

razão de ser da teoria, o que significa que a teoria só se constitui e se desenvolveu em 

função da prática que opera” (p. 108). A prática neste sentido segundo este autor, torna-se 

mais consistente quanto mais sólida for a teoria que a fundamenta, são os opostos que se 

incluem.  

 A partir desta reflexão, destacamos a citação do professor (P9): “A teoria é essencial 

para ampliação do conhecimento e a prática transforma o conceito em usual, válido e um 

diferencial de sua vivência. Por isso busco agregar os dois para um desenvolvimento 

completo e significativo”. Entendemos que este professor já tem embutido em seu 

pensamento, a necessidade de estar sempre realizando uma reflexão entre teoria e a 

prática no seu dia a dia. O pensamento desse professor está voltado para a construção do 

conhecimento. 

 O professor (P54) cita: “Uma ação não pode se distanciar da outra. Por mais que se 

pense que a prática distancia da teoria, nós a usamos; os conhecimentos prévios são 

importantíssimos e por isso devemos sempre buscar informações teóricas para aperfeiçoar 

nossas práticas”. Nota-se que esse professor sinaliza para uma representação social sobre 

a reflexão feita sobre a aplicação da teoria na sua prática, procura utilizar seus 

conhecimentos prévios na busca de novos conhecimentos.   

 A rede semântica “Teoria e Prática” elaborada, a partir da análise e reflexões 

realizadas dos dados coletados. É importante destacar os códigos nas citações dos 

professores, que levou ao entendimento de que, há uma representação social desse grupo 

de professores sobre o assunto analisado. O pensamento voltado para a construção do 

conhecimento, pesquisa e aplicação, que entra no espaço da atualização, com formação 

continuada. Repensar à prática, aliando-a a teoria, aparece como destaque nos códigos 

criados.  

                                                           
19

 SAVIANI, Demerval. Pedagogia: o espaço da educação na universidade. Cadernos de Pesquisa, v. 
37, nº 130, p. 99-134, jan. 2007 
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Um dos códigos criados, “novos desafios”, aponta a necessidade que há em 

acreditar, que esse seja o caminho para o novo. Novos desafios são apresentados em todo 

momento na sala de aula, desta forma, cabe ao professor, procurar entender esses novos 

desafios, procurando acompanhar o processo que deverá ser desenvolvido em sala de aula.  

 Concluímos a análise da primeira questão entendendo que há representações 

sociais dos professores sobre a relação existente entre a teoria e a prática, com reflexões 

sobre o entendimento dos termos a partir de novos olhares sobre a epistemologia do 

conhecimento.  

 A partir da Rede Semântica apresentada na figura 5.5.2.1, elaboramos o cruzamento 

dos códigos criados, segundo a análise feita e, destacamos na figura 5.5.2.1.1, denominada: 

Relação – Teoria e Prática, as associações existentes entre esses códigos.  

 Na figura 5.5.2.1.1, é possível identificar os cruzamentos realizados a partir dos 

códigos criados inicialmente, para dar base à análise final deste questionamento. Entende-

se que, os professores, ao refletirem sobre a relação existente entre, teoria e prática, 

apresentaram em seus discursos, a compreensão desta relação, ficando clara a 

representação dos mesmos, sobre o questionamento.  

 A partir dos códigos iniciais, foi possível criar novas categorias, onde identificamos 

no discurso dos professores que, “aliar a teoria e prática” está associada com: novos 

desafios, a troca de experiências, a busca de soluções de problemas, conhecimentos 

prévios e, a importância do diálogo entre os pares. Entende-se que a relação entre a teoria e 

prática, vista por estes profissionais, está ligada à interação.  

 Ao destacarmos a categoria “prática/sala de aula”, foi possível identificarmos no 

discurso dos sujeitos da pesquisa que, a relação entre teoria e prática, para esse grupo, 

está diretamente ligada à prática profissional, associada com a realidade da turma 

trabalhada, e a necessidade de explorar a vivencia do aluno. Neste sentido, fica evidenciado 

na prática profissional dos mesmos que, a prática, direcionada, planejada e organizada, 

promove a melhoria da aprendizagem do aluno e o trabalho docente.  

 Entendemos que, a relação da teoria e prática, para os professores dos Anos Iniciais, 

é vista como fundamental, para modificar a prática, para este grupo, o embasamento teórico 

auxilia no desenvolvimento do trabalho docente. Destacamos no discurso dos sujeitos que, 

é fundamental para o professor, entender a necessidade de modificação da prática 

profissional e a importância do embasamento teórico, fundamentando a sua prática.  

A partir da análise das novas categorias criadas, entendemos que, para o 

questionamento feito, foi possível identificarmos que há uma representação social, deste 

grupo de profissionais, sobre a relação entre a teoria e a prática, sendo entendida como 

importante, para o processo de desenvolvimento da prática profissional e a aprendizagem 

do aluno.   
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- Rede Semântica: Relação – Teoria e Prática 

 

 

Figura: 5.5.2.1.1 Rede Semântica: Relação – Teoria e Prática. 
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A segunda questão do instrumento de pesquisa é apresentada através da Rede 

Semântica “Ciências nos Anos Iniciais” (Figura 5.5.2.2). Esse questionamento foi 

apresentado aos participantes. Assim a partir dos dados coletados, entendermos o que os 

professores dos Anos Iniciais pensam, sobre a área de conhecimento de Ciências e, como é 

a prática profissional neste sentido. Entendemos como ser, este questionamento, de 

fundamental importância, por ser o tema central dessa dissertação. 

 

Questão 2: “O professor dos Anos Iniciais trabalha com todas as áreas de conhecimentos. 

Como ensinar Ciências nos Anos Iniciais? 

 

- Rede Semântica Ciências nos Anos Iniciais. 

 

 

 

Figura: 5.5.2.2 Rede Semântica – Ciências nos Anos Iniciais. 

  

De acordo com um grupo de nove participantes, a prática interdisciplinar aparece 

como fundamental no Ensino de Ciências para os Anos Iniciais. Destacamos a citação: 
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“Fazendo interdisciplinaridade. Procuro sempre trabalhar, envolvendo os conteúdos 

propostos e uma atividade, propondo jogos, brincadeiras, para que as crianças aprendam 

com mais facilidade.” (P1). Percebe-se nesta citação que esse professor procura no seu dia 

a dia na sala de aula, promover atividades que acredita que sejam favoráveis à prática 

interdisciplinar. Não deixa de ser uma aplicação da interdisciplinaridade que está sendo 

proposta por este professor, visto que a prática é fundamental para este desenvolvimento. 

  Para os professores citados, Ciências nos Anos Iniciais deve acontecer de forma 

contextualizada, integrada às outras disciplinas, como nas citações: “O ensino de Ciências 

deve ocorrer integrado a outras áreas de conhecimento e de forma prática com o uso de 

experiências, observações e explicações” (P2); “A Ciência deve ser ensinada de forma que 

desperte a curiosidade, o interesse e a conscientização do aluno para uma vida democrática 

e harmoniosa com a natureza e a sociedade” (P24); “Contextualizado com outras 

disciplinas, sempre apresentando textos diversos e trazendo sempre para 

experiência/experimentação do aluno.” (P32); “De forma que eles percebam que esta é uma 

disciplina da qual eles próprios são objetos de estudo, assim como tudo em sua volta, o que 

influencia a sua existência e vice-versa” (P45).  

 Esses professores apontam que a interdisciplinaridade é fundamental na prática do 

professor para auxiliar no processo de aprendizagem. O professor (P12) cita: “trabalhando 

textos relacionados à disciplina, montando gráficos e pesquisas com temáticas da matéria, 

fazendo um link entre os objetivos”. Esse professor sinaliza a relação que faz entre os 

objetivos das disciplinas trabalhadas sem apresentar na prática a relação necessária para 

que aconteça a interdisciplinaridade, mas já apresenta como uma “aspiração 

interdisciplinar”. 

De acordo com Pombo (2004) entende-se por aspiração interdisciplinar: “o desejo de 

uma prática de ensino que aponte no sentido de articulação e do cruzamento dos saberes 

disciplinares, que suscite confluência de perspectivas para o estudo de problemas 

concretos” (p. 118).  

A aspiração interdisciplinar emerge da prática e no discurso do professor, segundo 

Pombo (2007, p. 121). Os docentes que citam a interdisciplinaridade como importante e 

fundamental para o trabalho com Ciências apostam nesta prática de ensino, entendendo ser 

“capaz de permitir contornar a tendência a uma maior sobrecarga, compartimentação, 

abstração de conteúdos programáticos”. Entendemos que nesse grupo há uma 

representação social desses professores que investem na prática interdisciplinar.  

 Os dados apresentados nos revelam que o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental deve ser iniciado através de realização de experiências e observações 

além da teoria dos conteúdos que fazem parte do currículo. O espaço “laboratório” foi citado 

como importante para a realização das atividades experimentais. O professor (P16) cita: “As 
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escolas deveriam ter laboratórios. Trabalhamos a teoria com algumas atividades práticas”. O 

espaço “laboratório” nas escolas dos Anos Iniciais pode ser organizado em uma sala de 

aula, onde o professor possa promover aos alunos, momentos de práticas experimentais de 

acordo com os objetivos propostos.  

É possível perceber que há um entendimento por parte dos sujeitos da pesquisa, que 

as atividades possam ser desenvolvidas em outros espaços que não sejam somente a sala 

de aula; sendo possível destacar que há uma representação social sobre com o ensinar 

Ciências nos Anos Iniciais. De acordo com a citação do professor (P52); ensinar Ciências: 

“trabalhando de forma contextualizada, fazendo o aluno ser um pesquisador na área de 

Ciências”. Percebemos que esse professor, está ancorado em uma representação social de 

que a Ciências está presente, na vida dos alunos, e isso se torna perceptível para os 

mesmos, se o ensino for apresentado de forma prática, lúdica, contextualizado, utilizando 

metodologias diferenciadas, atendendo a necessidade de cada grupo de alunos, 

despertando a curiosidade.  

As aulas de Ciências são sempre motivo de muitas expectativas para os alunos, pois 

a curiosidade dos mesmos se faz presente todo tempo e o professor deve aproveitar este 

processo natural do desenvolvimento humano. As aulas de Ciências devem ser realizadas 

em espaços oferecidos pela escola dentro da sua realidade.  

Segundo Bizzo (2009a), “a ideia de que as aulas de Ciências serão desenvolvidas 

em laboratórios iguais aos dos cientistas é uma expectativa frequentemente muito 

exagerada”.  

 De acordo com Bizzo (2009a):  

 

As aulas de Ciências podem ser desenvolvidas com atividades experimentais, 
mas sem a sofisticação dos laboratórios equipados, os quais poucas escolas 
de fato possuem (e mesmo quando os possuem é raro que estejam em 
condições de uso ou que os professores tenham treinamento suficiente para 
utilizá-lo) (p. 94).  

  

 É importante que o professor manifeste a vontade de realizar experiências com seus 

alunos, percebendo que pode utilizar espaços variados para tal, sem deixar perder a relação 

de parceria com o seu aluno na realização das atividades propostas, visando à 

aprendizagem. 

 Bizzo (2009a, p. 94) aponta que é importante que: “o professor perceba que a 

experimentação é um elemento essencial nas aulas de Ciências, mas que ele, por si só, não 

garante um bom aprendizado”. A participação do professor e, a mediação junto aos alunos, 

no processo de ensino, é fundamental.   

Um dos professores destacou a fragmentação do ensino de Ciências nos Anos 

Iniciais. Na sua visão o ensino apresenta-se: “fragmentado e pouco voltado para a 
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realização de observações e experiências concretas” (P31). É possível perceber que este 

professor apresenta uma representação social sobre o de Ensino de Ciências, balizado no 

conceito de disciplinaridade.  

O professor (P23) cita: “percebo a resistência que há por parte da escola, pois 

acreditam que os alunos vivenciarão esses conteúdos nos anos finais, do 6º ao 9º ano”. 

Percebemos na fala desse professor que há um entendimento equivocado sobre a 

organização dos conteúdos que devem ser trabalhados no Ensino Fundamental por parte de 

alguns docentes, que acreditam na necessidade de aplicar os conteúdos com maior 

fundamentação teórica e prática, apenas nos anos finais. É uma representação social 

equivocada dos profissionais que pensam desta maneira. O relato desse profissional 

destaca que a visão de alguns professores e da escola em relação ao Ensino de Ciências 

nos Anos Iniciais, que não há necessidade de um ensino mais superficial, sendo necessário 

aprofundar neste sentido apenas na segunda fase, Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

onde as disciplinas são fragmentadas e os “especialistas” são responsáveis somente por 

suas disciplinas, dando ênfase à disciplinaridade, trabalhando de forma estanque. 

Na análise dos resultados dessa rede semântica é possível perceber que o ensino de 

Ciências nos Anos Iniciais, para um pequeno número desse grupo de professores deve ser: 

apresentado de uma forma lúdica e contextualizada através de experimentos práticos. 

Entendemos que há uma representação social desse grupo e a possibilidade de prática 

interdisciplinar, visando à aprendizagem do aluno.  

 O trabalho desenvolvido através de experiências foi apontado por trinta e um dos 

professores participantes. Destacamos a citação: “Planejar todas as aulas de forma a 

incentivar o aluno a questionar, experimentar e pesquisar” (P24); “Seria através de 

experiências e registros. Com o registro desenvolveria um trabalho interdisciplinar” (P56); É 

possível perceber que há uma representação social neste sentido e um interesse grande da 

parte dos professores relacionando experimentação com a aprendizagem no Ensino de 

Ciências. 

 Percebemos que há uma preocupação entre os sujeitos da pesquisa em melhorar a 

aprendizagem do aluno, com a utilização de estratégias diferenciadas para apresentar o 

conteúdo aos alunos, integrando as áreas de conhecimentos para agregar saberes. Há um 

interesse em melhorar a prática docente, aliado à necessidade da teoria e formação 

continuada. Neste sentido é importante que o professor perceba a necessidade de mudança 

de sua prática pedagógica para atender aos interesses dos alunos e as expectativas de 

aprendizagem.  

 De acordo com Bizzo (2009a, p. 150) “professor e aluno podem explorar suas ideias 

nas aulas de ciências, desenvolvendo seus conceitos, suas atitudes e sua maneira de agir”. 
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O autor enfatiza a necessidade de uma proposta de situação problema para desenvolver o 

trabalho com experimentos.  

 Bizzo (2009b) enfatiza que o professor deve:  

  

Modificar a preparação de suas aulas, proporcionar momentos de 
autorreflexão aos estudantes, oferecer oportunidades para testar explicações 
e refletir sobre suas propriedades, limites e possibilidades, são atividades que 
ensejarão uma forma muito diferente de ensinar e aprender ciências. Essa 
nova forma de ensinar ciências demanda mudanças que não serão fáceis de 
serem realizadas, mas que certamente valerão a pena, se for de fato 
conseguido (p. 151-152).  

 

 Concluindo a análise desse questionamento, com base nas citações identificadas, 

inicialmente percebemos que, há uma representação social desse grupo de profissionais, 

sobre o Ensino de Ciências; que procuram conduzir o trabalho visando fazê-lo de forma 

correta. Entendemos que, o interesse em modificar a prática, e a promoção do Ensino de 

Ciências, é levado em consideração pelos professores, diante da importância do ensino, 

para o desenvolvimento do processo de aprendizagem do seu aluno. 

 A partir da análise inicial, destacamos na Rede Semântica Ensino de Ciências – 

Anos Iniciais (figura 5.5.2.2.1), as categorias criadas sobre o Ensino de Ciências, e como é 

desenvolvido nas escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Volta 

Redonda/RJ. Assim, procuramos identificar no discurso dos sujeitos da pesquisa, as 

representações dos mesmos sobre o questionamento feito.  

 Destacamos as categorias associadas aos códigos gerados, como uma relação de 

interesse em trabalhar de forma interdisciplinar. No discurso dos sujeitos da pesquisa, foi 

possível identificar nas citações que, o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais pode ser 

desenvolvido, a partir da relação interdisciplinar, segundo os professores, como base para o 

desenvolvimento do ensino e, integrado a outras áreas de conhecimento. 

 Entendemos que, a reflexão feita pelos professores sobre o questionamento, nos 

permite identificar, a representação dos mesmos sobre, trabalhar Ciências nos Anos Iniciais, 

relacionado com: a prática profissional de cada um dos sujeitos. Destacamos como 

categorias, o ensino contextualizado, de forma que, associados com as experiências vividas 

em sala de aula, o trabalho em grupos desenvolvido com os alunos, possibilitam a 

aprendizagem.  

Outras associações destacadas e voltadas para a construção do conhecimento 

proporcionam ao aluno, entender a relação do Ensino de Ciências com a sociedade e o 

espaço onde vive. Assim, favorece o entendimento do seu papel na sociedade e, na 

natureza, como ser vivo. Identificamos no discurso dos professores, a representação social 

deste grupo, sobre o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais.  
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- Rede Semântica Ensino de Ciências – Anos Iniciais.  

 

 

Figura: 5.5.2.2.1 Rede Semântica: Ensino de Ciências – Anos Iniciais. 
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A Rede Semântica “Prática Profissional” destacada na análise dos dados coletados 

no instrumento de pesquisa como o terceiro questionamento, tem como objetivo identificar 

nas falas dos sujeitos da pesquisa as representações sociais desse grupo sobre o assunto 

questionado.  

Questão 3: Na sua prática profissional, como seria uma proposta de trabalho interdisciplinar 

voltada para o Ensino de Ciência?  

 

- Rede Semântica Prática Profissional  

 

 

 

Figura 5.5.2.3 Rede Semântica – Prática Profissional 

 

 Apresentamos na Rede Semântica “Prática Profissional” (Figura 5.5.2.3) os núcleos 

dos sentidos destacados nas falas dos professores sobre como seria uma prática de 

trabalho de forma interdisciplinar.   

 Um dos termos mais citados pelos professores foi “integração” relacionando com os 

conteúdos de Ciências e com as outras áreas de conhecimento. Ensinar Ciências de forma 

integrada e de maneira contextualizada, utilizando sequência didática no planejamento 
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diário auxiliando o processo de ensino. O professor (P5) cita: “Todos os campos das 

Ciências interagem com o restante das disciplinas”. Verificamos nesta citação que há um 

conhecimento por parte deste profissional sobre as Ciências fazendo uma relação com 

outras disciplinas de igual importância.  

 O planejamento das aulas é destacado nas citações desse grupo, os professores 

citam as atividades que realizaram, mas não citam como planejaram tais atividades, porém 

mencionam que as atividades foram desenvolvidas integrando as áreas de conhecimento, 

mas não pontuam como essa integração acontece. Destacamos as citações: “Todos os 

campos das Ciências interagem com o restante das disciplinas. A proposta deve ser bem 

estudada e real para que possa ser implementada em sua totalidade” (P5); “A proposta seria 

a de integrar a disciplina de Ciências de maneira contextualizada a outras disciplinas do 

currículo comum em sequências didáticas”. (P2). Entendemos que esses professores 

percebem a articulação nas atividades como um processo de trabalho interdisciplinar, 

promovendo uma relação entre as disciplinas. Percebemos que há por parte desses 

professores uma representação social sobre uma proposta de trabalho interdisciplinar na 

forma de apresentar seu trabalho, mas que precisa ser aprofundada no contexto de sala de 

aula. Segundo Pombo (2004, p. 121), “os professores aventuram-se em promover ou 

participar em modalidades diversas interdisciplinares, realizando experiências tendo como 

fim pontes e articulações entre os domínios aparentemente afastados”, porém entendemos 

que esses professores não apontam em suas falas essas experiências como pontes entre 

as disciplinas. Pois de acordo com a autora “precisam promover transposições conceituais e 

metodológicas entre as diferentes disciplinas e incentivar a exploração de temas possíveis 

de articular alguns conteúdos”.  

 Entendemos a intenção do professor em realizar um trabalho interdisciplinar partindo 

da análise de conteúdo feita dos dados apresentados. Esse grupo de profissionais, 

diferentemente do grupo participante do estudo piloto, já apresenta uma representação 

social do que seria um trabalho interdisciplinar, mesmo não sendo profundo; podemos 

destacar aspectos de representações sociais nesse grupo a partir das reflexões 

apresentadas, na forma de pensar de cada um dos envolvidos.  

 Destacamos alguns códigos citados que nos mostram que há um consenso entre os 

professores como: a integração dos conteúdos fazendo uma relação com as outras áreas de 

conhecimentos através das atividades diversificadas que devem ser aplicadas; que levem os 

alunos a questionar, pesquisar e buscar soluções para os problemas observados; a 

compreensão e aplicação dos conteúdos no dia a dia pelos alunos; participação e 

desenvolvimento de habilidades, levando ao entendimento de que esse grupo apresenta 

uma representação social sobre o que seria prática interdisciplinar.  
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 O trabalho com projetos também foi destacado nas falas de alguns professores 

como: “Seria necessário o trabalho com projetos, iniciando com pesquisas de campo, 

tabulações de informações, construção dos gráficos, registros dos dados e constatações 

sobre a pesquisa” (P45); “Procurando integrar os conteúdos das áreas através de textos, 

gráficos, trabalhos confeccionando com os alunos, pesquisas, etc... (Projeto)” (P27). Esses 

professores entendem uma proposta interdisciplinar desenvolvida através de projetos, 

criando um movimento entre as disciplinas, a realização das atividades sugeridas nos 

projetos. Segundo Fazenda (2002, p. 180), “a interdisciplinaridade pauta-se em uma ação 

em movimento. Pode-se perceber esse movimento em sua natureza ambígua, tendo como 

pressupostos a metamorfose, a incerteza”. É o que se percebe nas falas de alguns 

professores sobre este movimento que acreditam gerar interdisciplinaridade. 

 O professor (P54) faz uma reflexão importante em sua fala: “Sempre buscando, 

através de leituras, incentivar a aprendizagem dos conteúdos de Ciências. Essas leituras 

devem ser motivadoras. Através das mesmas, mostrar como o conhecimento levou a 

humanidade a tantas descobertas”. Percebemos uma representação social importante 

desse profissional ao refletir sobre o conhecimento relacionado ao desenvolvimento da 

humanidade. Entendemos que esse professor faz uma relação da prática docente com a 

epistemologia do conhecimento.  

É possível perceber nesse grupo de professores que a representação social dos 

mesmos sobre a formação continuada, é necessária para fundamentar a prática docente 

que, apresenta-se, para os mesmos, voltada à necessidade percebida e apontada pelos 

sujeitos, de mudar a prática profissional e, vivenciar novas estratégias de ensino. Porém 

entendemos que, deva haver um interesse do profissional nesse sentido, para que o 

processo aconteça. Um professor reflexivo e, que entenda essa necessidade, pois temos 

conhecimento que, o processo educacional vem sofrendo mudanças no decorrer dos 

tempos e o professor deve buscar formação para acompanhar esse processo em 

desenvolvimento. 

 A Rede Semântica analisada (figura 5.5.3.2.1) nos permite entender que, para o 

grupo de profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, das escolas do Município 

de Volta Redonda/RJ, há uma relação entre o que pensam cada um desses profissionais, 

assim, as categorias criadas, estão reacionadas entre si, de forma coerente e com sentido.  

A partir das citações destacadas nos discursos dos professores, os mesmos 

entendem o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais, como parte do processo de aprendizagem 

do aluno e, está relacionado à prática docente. Entendemos que há uma representação 

social dos sujeitos sobre o questionamento feito, pois apontam entre outros fatores que, o 

conhecimento do aluno em Ciências, está associado com a prática profissional desenvolvida 

em sala de aula.  
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- Rede Semântica Ensino de Ciências/Interdisciplinar.  

 

 

 

Figura 5.5.2.3.1 Rede Semântica – Ensino de Ciências/Interdisciplinar. 
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A quarta questão do instrumento de pesquisa foi retirada do instrumento do Estudo 

Piloto, por entender como importante ser apresentada a um grupo maior de profissionais. 

 

Questão 4: A realidade vivida nas escolas do município de Volta Redonda nos Anos Iniciais 

é favorável para a implementação de uma proposta interdisciplinar? Apresente seus 

argumentos.  

Os dados apresentados foram destacados na Rede Semântica “Propostas”, 

representada na figura 5.5.2.4. Foram destacados alguns códigos durante a análise dos 

dados coletados sobre essa questão.  

 

- Rede Semântica Propostas  

 

 

Figura: 5.5.2.4. Rede Semântica – Propostas 

 

 A partir da análise percebemos núcleos de sentidos relacionados com a utilização de 

uma proposta interdisciplinar levando-se em consideração a realidade vivida nas escolas 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Município de Volta Redonda/RJ. As citações 

apresentadas foram pertinentes ao tema questionado e os códigos apresentados na Rede 

Semântica apresentada foram importantes para a reflexão feita.  
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 É possível perceber através das citações que há uma concordância entre quarenta e 

seis participantes sobre a implementação de uma proposta interdisciplinar. Entre esses 

participantes foram apresentados diversos argumentos que destacamos nas falas dos 

professores: (P6) “Sim, uma vez que todos têm que trabalhar o assunto em áreas diferentes 

e de acordo a compreensão e vivência do aluno”; (P21) “Sim, vivemos em uma sociedade 

acelerada e o professor não deve se fechar à sua disciplina, mas sim integrar em suas aulas 

temas de debate entre os alunos visando assim à construção do conhecimento globalizante, 

que rompe os limites da disciplina, assim teremos cidadãos mais bem preparados para 

lidarem com situações problemas no dia a dia”. Esse professor apresenta uma 

representação social do que seria o trabalho interdisciplinar voltado para a formação do 

aluno, cidadania e relação com a sociedade.  

A interdisciplinaridade foi citada como processo que auxilia na resolução das 

situações problemas destacadas pelos alunos através dos objetivos que são trabalhados 

nas áreas de conhecimentos de forma integrada. Entendemos como um resultado do 

trabalho que proporcione aprendizagem do aluno levando-o à reflexão e construção do 

conhecimento ajudando na formação da sua cidadania. 

 Percebemos que na visão desse grupo de sujeitos participantes a prática 

interdisciplinar está relacionada à mudança de comportamento do docente. E é percebido na 

citação do professor (P46): “É possível promover a interdisciplinaridade e nossa realidade, 

pois temos autonomia para distribuir e integrar os conteúdos a proposta. Isso facilita o 

trabalho, o entendimento e a aprendizagem”. Nesse sentido é percebido que aconteça uma 

prática interdisciplinar por trinta e dois dos professores participantes neste grupo.   

 Os sujeitos da pesquisa sinalizaram para uma representação social positiva à 

implementação de uma proposta interdisciplinar nas escolas do Município de Volta 

Redonda. A formação do professor dos Anos Iniciais favorece, pois prepara o docente para 

atender todas as áreas de conhecimentos trabalhadas nesse segmento de ensino. Como na 

citação: “Como trabalhamos todas as áreas nas séries iniciais, sabemos onde um assunto, 

um conteúdo pode ser alinhado com outro” (P39). Neste sentido o planejamento é 

fundamental.  

Segundo Bizzo (2009a, p. 105), “mesmo quando o professor é polivalente, isto é, 

desenvolve sozinho todas as áreas do currículo escolar, a atividade de planejamento não 

deve ser solitária”. O planejamento é fundamental para estabelecer uma relação entre os 

professores, visando promover momentos de integração entre as diferentes áreas 

propiciando a flexibilização dos conteúdos.  

 Neste questionamento um grupo de doze participantes apresentaram citações 

contrárias à implementação de um trabalho interdisciplinar, citando alguns fatores como: 

turmas com grande número de alunos; investimentos no profissional; espaço físico 
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adequado; falta de tempo para planejar as aulas e atividades; conteúdos extensos; falta de 

um laboratório nas escolas; falta de preparo pedagógico de alguns profissionais das escolas 

e que as propostas trabalhadas, não “conversam” entre si. Entendemos a partir das falas 

desses professores que os mesmos relacionam a prática interdisciplinar com fatores, que 

não estão ligados diretamente com a prática docente, como por exemplo, a organização 

escolar. É possível perceber que nesse grupo em questão, há uma representação social 

equivocada do que seria uma proposta de trabalho interdisciplinar.   

A implementação de uma proposta interdisciplinar está voltada para o trabalho 

individual do professor em sala de aula. Sendo assim, é fundamental o entendimento do 

professor sobre, o que seria uma proposta de trabalho interdisciplinar. Identificamos que há 

neste grupo de profissionais, uma representação social sobre interdisciplinaridade mais 

abrangente no que se refere ao Ensino de Ciências.  

Destacamos a Rede Semântica – Realidade vivida/Proposta Interdisciplinar (Figura 

5.5.2.4.1) a partir do cruzamento dos códigos criados na análise preliminar dos dados. 

Entendemos que, a realidade vivida nas escolas do Município de Volta Redonda, aponta 

para a implementação de uma proposta de trabalho interdisciplinar, diante dos discursos dos 

sujeitos da pesquisa.  

De acordo com a análise feita sobre, uma proposta de trabalho interdisciplinar nos 

Anos Iniciais, foi possível entender que, a proposta de trabalho promove a 

interdisciplinaridade, pois possibilita romper os limites das disciplinas, segundo o 

pensamento dos professores.  

De acordo com Pombo (2004):  
 

A interdisciplinaridade surge tanto para sancionar a diluição das fronteiras 
entre disciplinas como também para referir o controle e a potenciação da 
transversalidade entre conhecimentos que a anulação das fronteiras entre 
as disciplinas pode favorecer (p.11).  

 

 Entendemos que, romper limites das disciplinas para os sujeitos da pesquisa está 

associado à prática profissional de cada um dos docentes.  

 Para esse grupo, a proposta utilizada é entendida como instrumento de suporte e 

apoio pedagógico orientado, para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula e, a 

formação do aluno crítico, que passa a ser cidadão no mundo globalizado.  

Identificamos na análise das categorias, a relação da proposta utilizada com: 

autonomia dos profissionais na realização dos planejamentos; a formação continuada; 

aprofundamento e formação docente, para a promoção de mudança de postura do 

profissional, visando o aluno na sala de aula. Entendemos a complexidade que há, nessa 

relação, a partir da associação das categorias formadas.  
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- Rede Semântica – Realidade vivida/Proposta Interdisciplinar. 

 

 

 

Figura: 5.5.2.4.1 Rede Semântica – Realidade vivida/Proposta Interdisciplinar. 



 
 

124 

 

O último questionamento do Estudo Definitivo tem uma relação geral com os outros 

questionamentos realizados nesse estudo, tendo como objetivo verificar se há uma 

conceituação dos professores no que diz respeito a integrar as áreas de conhecimentos no 

Ensino de Ciências.  

Apresentamos na Rede Semântica “Situação de Integração” (Figura 5.5.2.5) os 

resultados da análise das citações e códigos destacados nas falas dos sujeitos participantes 

desta pesquisa.  

 

Questão 5: O que é integrar as áreas de conhecimentos? Você pode dar exemplo de uma 

situação de integração?  

 

- Rede Semântica Situação de Integração  

 

 

 

Figura: 5.5.2.5 Rede Semântica – Situação de Integração. 
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Nessa Rede Semântica “Situação de Integração”, apresentamos o resultado das 

análises dos dados, levando-se em consideração os aspectos relacionados ao termo 

“integração”. É possível perceber que há uma convergência nas citações apresentadas no 

que se refere a integrar as áreas de conhecimentos. Foram criados códigos a partir desta 

observação que se destacam: a relação entre os conteúdos; a articulação dos objetivos; 

unificar os assuntos; passear com os conteúdos; contextualizar; explorar os conhecimentos; 

usar um vocabulário científico; explorar as habilidades dos alunos. Estes foram aspectos 

pontuados pelos sujeitos da pesquisa e destacados na análise dos dados. 

 Percebemos nas falas dos sujeitos da pesquisa aspectos que foram apontados como 

importantes para integrar as áreas de conhecimentos. Destacamos entre as falas dos 

professores algumas citações: “Integrar áreas do conhecimento é mostrar ao aluno que tudo 

se conecta, as áreas de conhecimentos não são separadas entre si, mas sim elas fazem 

parte de um todo” (P2); “Utilizar um assunto em várias áreas do conhecimento” (P11); 

“Trabalhar de forma unificada” (P10); “Integrar as áreas de conhecimento é mostrar que tudo 

se conecta, as áreas de conhecimento não são separadas em si. Mas sim elas fazem parte 

de um todo”. (P5). Este professor apresenta uma representação social simples sobre 

integração dos conteúdos e apresenta um exemplo de sua prática: “o conteúdo relacionado 

ao movimento da Terra, envolvendo disciplinas como Física, Matemática, Astrologia”. Cita 

em sua fala que os conteúdos são separados em partes para facilitar o entendimento por 

parte do aluno.  

Um dos professores citou: “integrar as áreas do conhecimento refere-se a planejar e 

organizar objetivos, conteúdos e atividades de maneira uniforme a fim de buscar o raciocínio 

amplo nas diversas áreas, bem como a solução – problemas” (P1). Percebemos que esse 

professor apresenta uma representação social clara sobre o termo integração, como 

aspecto importante para acontecer à interdisciplinaridade.  

Segundo Fazenda (2005) integração deve ser vista como:  

  

Um processo interno de construção de produtos, processos que interessa 
ao sujeito e que exige a ajuda apropriada de um terceiro que age a título de 
mediador – o professor – colocando em prática as condições didáticas 

favoráveis às orientações de integração (p. 54).  
   

O trabalho com projetos foi citado por cinco dos participantes da pesquisa. 

Destacamos: “A construção de projetos em comum, para problematizar um conhecimento 

envolvendo varias disciplinas”, (P55); “Trabalhar o mesmo assunto / conteúdo em diferentes 

ângulos envolvendo as áreas de conhecimentos” (P55). Destacamos nas duas citações o 

interesse desses professores em realizar um trabalho de forma interdisciplinar, porém 
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necessitando de um maior aprofundamento para justificar a interdisciplinaridade na prática 

desses professores.   

De acordo com Bizzo (2009a), os “projetos de ciências” devem desenvolver o 

interesse e a motivação dos alunos. Segundo esse autor, um projeto deve:  

 

Investigar um mesmo problema por um tempo considerável, da pré-escola à 
universidade, proporciona momentos de reflexão aprofundada, onde o jovem 
pode ter o tempo necessário para pensar um problema a partir de diferentes 
pontos de vista, antecipar as críticas que irá receber e pensar alternativas (p. 
98).  
 

O trabalho com projetos citado por uma das professoras segue este modelo 

apresentado pelo autor, considerando os aspectos das atividades elaboradas no projeto 

desenvolvido na escola; destacamos a citação desta professora: “Trabalhar o mesmo 

assunto/conteúdo em diferentes ângulos envolvendo as áreas de conhecimento, tendo como 

exemplo o projeto que realiza na escola” (P36). Essa professora sinaliza para uma 

representação social mais real sobre interdisciplinaridade a partir da reflexão apresentada 

em sua fala.  

 A citação do professor (P45) apresenta uma reflexão ampla sobre o que seria uma 

situação de integração na prática do professor: “É unificar conteúdos, disciplinas, 

habilidades a serem desenvolvidas no aluno, a fim de mostrar-lhe que o conhecimento não é 

algo fracionado e sim um inteiro e que todas as áreas são membros e que os torna 

completo, de modo a dar significado à própria existência”. Esse professor apresenta uma 

representação social definida sobre situação de integração promovendo a 

interdisciplinaridade.   

 Percebemos na fala desse professor que o mesmo tem entendimento sobre o 

conceito de interdisciplinaridade unificadora que segundo Pombo (2004):  

 

Precede de uma coerência cada vez mais estreita dos domínios dos 
estudos das disciplinas, coerência essa que resulta de uma aproximação 
dos níveis respectivos de integração teórica e dos métodos 
correspondentes (p. 169).  

   

 Nesta análise realizada, foi possível perceber que, os sujeitos participantes 

apresentam uma representação social reflexiva, sobre as situações de interação relacionada 

ao Ensino de Ciências, de forma interdisciplinar.  

 Apresentamos na Rede Semântica – Integração/Áreas de conhecimento (Figura 

5.5.2.5.1), as relações apresentadas pelos sujeitos da pesquisa e, o que eles pensam em 

relação a uma situação de integração, entre as áreas de conhecimentos nos Anos Iniciais.  
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- Rede Semântica – Integração/Áreas de Conhecimento.  

 

 

 

Figura: 5.5.2.5.1 Rede Semântica – Integração/Áreas de Conhecimento. 
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 A partir da análise das categorias criadas nessa Rede Semântica, foi possível 

estabelecer uma relação com os códigos gerados, tendo os fatores principais destacados 

nas citações dos sujeitos sobre o que seria uma situação de integração, que foi citada várias 

vezes pelos mesmos em seus discursos, e entendida pelos sujeitos como, uma relação, 

uma conexão entre as áreas de conhecimento, que leva a exploração dos mesmos e 

relaciona os currículos com promoção e ampliação do trabalho pedagógico.  

 Entendemos que, uma situação de integração para o grupo de professores, destaca-

se como: exploração dos conteúdos e um passeio entre as áreas de conhecimento. Sendo 

assim, identificamos as representações sociais desses sujeitos sobre o que seria uma 

situação de integração, como a possibilidade de gerar situações de práticas profissionais, de 

forma a explorar os conhecimentos, desenvolvendo estratégias e práticas, que atenda aos 

conteúdos trabalhados das diferentes áreas de conhecimentos, como único, estabelecendo 

uma relação de convergência entre os mesmos, buscando dessa assim, atender as 

necessidades que surgem no processo de ensino e aprendizagem, promovendo o 

conhecimento do aluno.   

Entendemos que as representações dos sujeitos nesse sentido, estão relacionadas 

com a organização do trabalho a ser planejado e desenvolvido em sala de aula. Desta 

forma, procuram contemplar os objetivos pré-estabelecidos de diferentes formas, havendo 

neste sentido, uma ligação entre as disciplinas, entendendo como, unificar os conteúdos. 

Sendo assim, entendemos as representações dos sujeitos, como deve ser uma prática 

interdisciplinar, a relação entre os conteúdos, e a não segregação das disciplinas.  

O planejamento que deve ser elaborado para uma prática interdisciplinar, é visto 

pelos sujeitos da pesquisa, como um fator fundamental para a organização dos conteúdos a 

serem trabalhados, visando a integração dos objetivos das disciplinas a serem trabalhadas 

nas escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Município de Volta Redonda/RJ.  

 Uma das categorias criadas: “associar conteúdos” está relacionada, aos códigos 

destacados, e se referem à transformação; mudança de atitude e valores que, possibilitam 

criar condições de solucionar situações problemas; favorece o diálogo e a aprendizagem.  

 Foi possível identificar nas citações dos sujeitos da pesquisa, que há uma 

representação social deste grupo que, aponta para uma prática interdisciplinar, que 

acontece em sala de aula, e que merece destaque na pesquisa, visto que, tem a sala de 

aula como contexto dessa pesquisa.   

 Percebemos que, as citações destacadas foram fundamentais para a análise dos 

dados, e a associação realizada entre as categorias, possibilitaram esse entendimento. 

Destacamos que, a importância da revisão de literatura realizada, para fundamentar esse 

trabalho.  
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5.3 CONCLUSÃO DOS ESTUDOS 

 

 Os resultados apresentados favoreceram uma reflexão fundamental para conclusão 

dos estudos piloto e definitivo. Procuramos nas citações destacadas a partir da organização 

e análise dos dados coletados, identificar as representações sociais dos sujeitos da 

pesquisa, no que se refere à conceituação dos termos: disciplinaridade, interdisciplinaridade 

e multidisciplinaridade, para os sujeitos da pesquisa. Desta forma, analisar as 

representações sociais dos grupos de professores como sujeitos de pesquisa neste estudo.  

Inicialmente a pesquisa realizada sinalizou que há uma representação social sobre o 

Ensino das Ciências nestes grupos de participantes. Os dados coletados sugeriram esse 

resultado, pois os conteúdos das citações apresentadas deixaram claro que, muitos 

profissionais do grupo de, cinquenta e oito participantes (grupo definitivo), apresentam, de 

forma sutil, as conceituações equivocadas sobre o ensino de ciências nos Anos Iniciais, no 

que tange os conceitos de disciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade.  

Os resultados obtidos do estudo piloto já apontavam para uma definição da questão 

de pesquisa desse trabalho, porém, entendemos que, aprofundar a pesquisa com o estudo 

definitivo, reafirmou as repostas obtidas com o estudo piloto. Desta forma, concluímos que 

os questionários semiestruturados aplicados, tanto no estudo piloto, quanto no definitivo, 

foram uma escolha adequada para essa pesquisa. Evidenciando as representações sociais 

dos sujeitos da pesquisa sobre o Ensino de Ciências.  

Entendemos que, há representações sociais dos sujeitos, sobre a questão principal 

da pesquisa: “Como vem sendo desenvolvido o Ensino de Ciências nos Anos Iniciais das 

escolas públicas do Município de Volta Redonda/RJ, se de forma disciplinar, multidisciplinar 

ou interdisciplinar na perspectiva desse grupo formativo?”.   

Inicialmente, a partir dos resultados do estudo piloto, foi possível identificar as 

representações sociais dos sujeitos, como: representações equivocadas sobre o 

questionamento realizado, pois, foi possível perceber a partir dos dados coletados que, os 

sujeitos da pesquisa apresentaram um pensamento equivocado sobre a prática profissional, 

relacionada ao Ensino de Ciências. Esse entendimento fica evidenciado ao realizar a análise 

dos dados coletados, visto que citaram a prática como interdisciplinar, porém, a mesma é 

realizada de forma multidisciplinar de acordo com o discurso dos mesmos.   

Entendemos que para esses sujeitos, as representações sociais sobre o Ensino de 

Ciências, relacionado aos termos: disciplinaridade, interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade como representações, que estão destacadas no discurso dos sujeitos, 

como equivocada para a questão de pesquisa.  

As análises realizadas dos dados coletados a partir das redes semânticas 

organizadas sinalizaram para, identificar nos discursos dos sujeitos participantes, as 
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representações sociais dos mesmos, sobre o Ensino de Ciências, procurando responder aos 

objetivos dessa dissertação, entendendo a prática profissional e o trabalho realizado em 

sala de aula, identificados como os elementos que caracterizam o Ensino de Ciências para 

esses profissionais.  

Esses elementos que caracterizam o Ensino de Ciências para os sujeitos da 

pesquisa, ficam evidenciados em seus discursos, sendo possível identificar nas falas dos 

mesmos, a importância da prática profissional em sala de aula.  

Entendemos que há representações sociais dos sujeitos sobre essa relação da 

prática profissional com o Ensino de Ciências, porém, ainda precisando ganhar mais 

destaque ao realizar o planejamento anual e bimestral para cada ano de escolaridade. 

Desta foram os sujeitos entendem que, a partir de um bom planejamento é possível 

desenvolver práticas em sala de aula, que ganhe destaque como práticas interdisciplinares. 

Sendo assim, promover práticas diferenciadas para atender as necessidades da área 

de conhecimento de Ciências nas escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, fica 

destacada nas citações dos sujeitos da pesquisa. Entendemos de acordo com as análises 

dessas citações, tendo como base a fundamentação teórica da revisão de literatura 

realizada para essa pesquisa, e ancorada da Teoria das Representações Sociais de Serge 

Moscovici (2015).  

Foi possível perceber a relação existente entre o termo integração e 

interdisciplinaridade na prática dos professores, a partir das análises realizadas dos dados 

coletados. A prática desenvolvida e descrita pelos profissionais que, em sua maioria, 

apresenta-se como multidisciplinar, porém entendida pelos mesmos, como interdisciplinar.  

A conclusão dos estudos, piloto e definitivo apontam também para representações 

sociais dos professores sobre o conceito de interdisciplinaridade, em alguns momentos 

equivocada e, em outros momentos, mais consistente.  

Entendemos que, para os sujeitos da pesquisa, o termo interdisciplinaridade está 

associado diretamente a integração entre as áreas de conhecimento e a prática profissional, 

ficou claro inicialmente que, para acontecer à prática interdisciplinar, é necessário que haja 

mudanças de postura dos profissionais em relação ao trabalho pedagógico que é 

desenvolvido nas escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Município de Volta 

Redonda/RJ. Desta forma, a relação entre teoria e prática deve ser alinhada, para que o 

conhecimento adquirido seja desenvolvido, com a intenção de buscar soluções para os 

problemas que surgem no processo de ensino e aprendizagem. 

O trabalho que é desenvolvido pelos profissionais nas escolas, ganhou destaque nas 

falas dos mesmos. Entendemos que, cada um dos sujeitos da pesquisa tenha sua prática 

ancorada em conhecimentos adquiridos durante sua formação. Sendo importante e 

fundamental para o desenvolvimento desses profissionais, possibilitando a realização de 
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práticas interdisciplinares no desenvolvimento do trabalho com o Ensino de Ciências nas 

escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Município de Volta Redonda/RJ. 

A partir do estudo definitivo, foi possível identificar novas representações desses 

sujeitos, sobre a questão da pesquisa. Entendemos que, a formação dos mesmos e, um 

número maior de participantes, interferiu e possibilitou essa análise.  

Concluímos com a análise dos estudos piloto e definitivo que, as representações 

sociais dos sujeitos da pesquisa, estão relacionadas com a prática profissional e destacadas 

no contexto de sala de aula. Ficando claro que há representações sociais dos sujeitos sobre 

a questão de pesquisa.  

A escolha da utilização do Software Atlas.ti, para organização dos dados coletados, 

com base na análise de conteúdo de Bardin (2000) possibilitou, a análise. Esse software nos 

dá a oportunidade de efetuarmos a leitura flutuante dos dados, que é uma leitura 

exploratória e, nesse momento o pesquisador pode criar elementos do discurso e, a partir 

desse processo, decodificar os dados. Desta forma, é possível compreender, interpretar e 

inferir nos resultados, para chegar à análise do discurso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Para a realização desse trabalho de pesquisa, levamos em consideração as 

inquietações e reflexões da pesquisadora sobre como o Ensino de Ciências vêm sendo 

desenvolvido pelos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nas escolas do 

Município de Volta Redonda/RJ. Procuramos identificar no discurso dos profissionais desse 

segmento de ensino, como acontece a prática dos mesmos em sala de aula, se de forma: 

disciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar, a partir das representações sociais 

apresentadas pelos professores, como sujeitos da pesquisa, à luz da Teoria das 

Representações Sociais de Moscovici (2015).  

 As inquietações iniciais passaram a ser entendidas, ao longo da pesquisa, ancorada 

na revisão de literatura realizada, com base nos teóricos: Japiassu (1976), Morin (2002), 

Fazenda (2008) e Pombo (2004) que apresentam em seus estudos conceituações sobre os 

termos: disciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Neste sentido, entender 

a relação que existe entre o Ensino de Ciências e a prática profissional em sala de aula. 

 A partir da TRS de Moscovici (2015) foi possível a identificação das representações 

sociais apresentadas pelos professores, que teve como objeto de pesquisa o Ensino de 

Ciências, baseado nas reflexões de Sá (1998).  A pesquisa realizada apresentou resultados 

significantes. A Análise de Conteúdo de Bardin (2009), com suporte do Software Atlas.ti 

(2001), foi utilizado para organizar os dados coletados.   

  A investigação realizada sobre a prática dos professores, no que se refere ao Ensino 

de Ciências, foi entendida como multidisciplinar, com vistas para uma prática interdisciplinar, 

entendida de forma superficial como tal. Essa conclusão foi possível por ter sido baseada na 

fundamentação teórica estudada. Percebemos que esse grupo de professores apresenta 

representações sociais equivocadas sobre o termo interdisciplinaridade.  

 Essa pesquisa sinaliza para a continuidade dos estudos em relação à prática dos 

professores, tendo o Ensino de Ciências como objeto e, visando, a partir desse diagnóstico, 

a elaboração de uma proposta de trabalho interdisciplinar, para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, a ser apresentada e desenvolvida nas escolas do Município de Volta 

Redonda/RJ. 

 Concluindo este trabalho, podemos apontar que o Ensino de Ciências desenvolvido 

pelos professores, nas escolas do Município, de Volta Redonda, precisa apresentar 

mudanças relevantes na prática do trabalho interdisciplinar que se propõe. O professor 

nesse processo, como mediador da aprendizagem, apresenta-se como protagonista, 

buscando promover um Ensino de Ciências significante para o aluno. 
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 As inquietações iniciais desse estudo foram entendidas e provocaram novos 

questionamentos sobre a prática profissional, em relação ao Ensino de Ciências, que 

merecem ter continuidade em um novo estudo, que estará relacionado à necessidade 

apontada pelos sujeitos da pesquisa de atualização profissional e formação continuada, 

para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem.  

 A conclusão sobre essa dissertação aponta para o entendimento da prática 

profissional dos professores dos Anos Iniciais, das escolas públicas do Município de Volta 

Redonda/RJ, como multidisciplinar e, em alguns momentos, apresentando-se como 

tentativas de caminhar para interdisciplinaridade, de acordo com as representações sociais 

identificadas, no discurso dos sujeitos da pesquisa. Entendemos que esse grupo de 

profissionais, ao refletir sobre os questionamentos realizados, sinalizou para um novo olhar 

em relação a sua própria prática profissional, pois, apresentaram o entendimento da 

necessidade de mudanças para o processo de ensino e aprendizagem, mudanças na 

prática pedagógica, balizada em teorias que precisam fazer parte do contexto da sala de 

aula como fundamentação do trabalho docente.  
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APÊNDICE A 

Questionário Piloto  

Professor (a) a sua colaboração neste trabalho de pesquisa acadêmica é importância. 
Obrigada.  
Identificação: (opcional): ___________________________________________ 
Ano de escolaridade que trabalha: __________ 
Professor de sala de aula ___ sim ____ não  
Supervisora Educacional ____ sim  ____ não  
 

Questionário Piloto  

1- Ao refletir sobre sua prática profissional, o que você entende por uma proposta de 

ensino de Ciências interdisciplinar? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2- A realidade vivida nas escolas do município de Volta Redonda nos Anos Iniciais é 

favorável para a implementação de uma proposta interdisciplinar? Apresente seus 

argumentos. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3- Exemplifique sua vivência com propostas interdisciplinares em sua prática 

profissional. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

Questionário definitivo  

Professor (a) a sua colaboração neste trabalho de pesquisa acadêmica é de grande 

importância para que seja possível diagnosticar o processo de trabalho da prática docente 

pedagógica.  

Obrigada.  

 

Identificação: (opcional): ___________________________________________ 

Ano de escolaridade que trabalha:  

(    ) 1º ano  (    ) 2º ano  (    ) 3º ano  (    ) 4º ano   (      ) 5º ano  

Tempo de formação:  _______ anos  

Curso Superior?  (    ) sim   (    )  não   (    ) cursando 

Qual formação? _________________________________________________ 

 

1- Durante a sua formação os conhecimentos adquiridos foram importantes para fun-

damentar a sua prática pedagógica? Como desenvolve seu trabalho agregando, teo-

ria e prática? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2- O professor dos Anos Iniciais trabalha com todas as áreas de conhecimentos. Como 

ensinar Ciências nos Anos Iniciais? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3- Na sua prática profissional, como seria uma proposta de trabalho interdisciplinar vol-

tada para o Ensino de Ciências. __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4- A realidade vivida nas escolas do município de Volta Redonda nos Anos Iniciais é fa-

vorável para a implementação de uma proposta interdisciplinar? Apresente seus ar-

gumentos.___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5- O que é integrar as áreas? Você pode dar exemplo de uma situação de integração? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ANEXO I  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA NA 

INSTITUIÇÃO 

 

 

Venho por meio deste documento, autorizar a pesquisadora ROSÂNGELA MARIA 
GONÇALVES a desenvolver o projeto intitulado “DISCIPLINAR, INTERDISICIPLINAR OU 
MULTIDISCIPLINAR? AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O ENSINO DAS 
CIÊNCIAS PARA OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS”. Cabe citar que estou ciente 
de que a pesquisadora está regularmente matriculada no Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ensino de Ciências da Unidade Nilópolis do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 

 

Foi esclarecido que os sujeitos da pesquisa serão PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNÍCIPIO DE VOLTA 
REDONDA. Estou ciente de que a pesquisa consiste na DESCRIÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS, não comprometendo a qualidade de ensino e 
nem os sujeitos da pesquisa. A qualquer momento, os professores poderão desistir de 
participar da pesquisa, não causando nenhum prejuízo às instituições envolvidas, à 
pesquisa ou aos alunos. Cabe citar que os procedimentos adotados pela pesquisadora 
garantem sigilo da identidade dos participantes. Os dados serão utilizados para realização 
de relatórios internos e publicações científicas. 
 
 
 
Volta Redonda, ________ de 2015. 
 
 

 

 

_______________________________________ 
Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção 

Secretária Municipal de Educação  
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ANEXO II  

1.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(de acordo com as Normas da Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde de 12 dezembro de 2012). 

Você está sendo convidado para participar da Pesquisa Disciplinar, Interdisciplinar ou Multidisciplinar? As 

Representações Sociais sobre o Ensino das Ciências para os professores dos Anos Iniciais. Você foi selecionado 

para responder um questionário e sua participação não é obrigatória.  A qualquer momento você pode desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o(a) 

pesquisador (a) e nem com qualquer setor desta Instituição. 

O objetivo deste estudo é investigar como vem sendo desenvolvido o trabalho com o Ensino das Ciências nas 

escolas dos Anos Iniciais do município de Volta Redonda – RJ, tendo como objeto de pesquisa as propostas 

pedagógicas para o ensino desta área, e as Representações Sociais dos professores deste segmento visando 

uma proposta de trabalho interdisciplinar, para o Ensino de Ciências. 

Não há riscos relacionados com a sua participação nesta pesquisa.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre a sua 

participação. Sua colaboração é importante para o desenvolvimento desta pesquisa. Os dados serão 

divulgados de forma a não possibilitar sua identificação. Os resultados serão divulgados em apresentações ou 

publicações com fins científicos ou educativos.  

Participar desta pesquisa não implicará nenhum custo para você, e, como voluntário, você também não 

receberá qualquer valor em dinheiro como compensação pela participação.   

Você receberá uma cópia deste termo com o e-mail de contato dos professores que acompanharão a pesquisa 

para maiores esclarecimentos. 

_________________________________________ 

                                             Assinatura da pesquisadora 

Instituição: IFRJ – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio de 

Janeiro – RJ, Campus Nilópolis.  

Nome da pesquisadora: Rosângela Maria Gonçalves 

Tel:(24) 33437064 (24) 999623605 

e-mail:romagon42@yahoo.com.br 

CEP Responsável pela pesquisa CEP IFRJ 

Rua Lúcio Tavares, 1045 – Centro – Nilópolis – Rio de Janeiro – CEP:26530-060. 

Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar.  

________________________________ 

Sujeito da pesquisa 

Obs: Em caso do aluno ser menor de idade, solicita-se a assinatura do 

responsável 
Data ____/___/_____                  __________________________________________ 

 

   (assinatura do participante) 
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ANEXO III 
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ANEXO IV  
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 

 

 

 


