
TÍTULO: INTERDISCIPLINARIDADE NA ESCOLATÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PedagogiaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE SÃO SEBASTIÃOINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): BRENO DA SILVA LOPESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DIVINA DE FATIMA DOS SANTOSORIENTADOR(ES): 



 

1 
 

RESUMO CONIC  

CENTRO UNIVERSITÁRIO FASS 

Proposta de Projeto de Pesquisa - Iniciação Científica 

 

INTERDISCIPLINARIDADE NA ESCOLA. 

 
Nome do Aluno: Breno da Silva Lopes 

                          Nome do Orientadora: Profa. Dra. Divina de Fátima dos Santos 

 

1. RESUMO 

O tema do trabalho escolhido foi a interdisciplinaridade na escola, com seu objetivo de 

usar a interdisciplinaridade para proporcionar uma melhor convivência e vivência da 

escola, tanto dentro quanto fora da sala de aula, gerando assim uma melhor convivência 

na relação aluno/escola/aprendizagem. Os resultados da pesquisa são que ela forneça 

informações e conhecimentos suficientes para provar que o uso da interdisciplinaridade 

é útil para uma convivência melhor na área escolar, de modo que facilite a obtenção do 

conhecimento e que o mesmo não seja fragmentado, pois a mente do aluno não é, assim 

levando a fazer um ensino mais relacionável, significativo e prazeroso para o aluno. É 

esperado que a pesquisa auxilie professores a verem uma nova forma de ensino, com 

essa pesquisa podendo servir de base de estudos quando profissionais da área decidirem 

adotar o ensino diferenciado, podendo chegar a um método de ensino que se encaixe a 

realidade do aluno com temas atuais, coisa que ainda não temos na maioria da educação 

do nosso país, levando as questões tanto objetivas quanto subjetivas na sala de aula para 

formar um cidadão completo. 

 

Palavras chave: Interdisciplinaridade,  Práticas Pedagógicas, Aprendizagem 

Significativa. 

 

   

2. INTRODUÇÃO 

Em termos de aprendizagem significativa, a interdisciplinaridade além de tornar 

as aulas mais dinâmicas e interessantes, também facilita a integração das diversas 

disciplinas que fazem parte do currículo escolar. A interdisciplinaridade, ela pode 

ser definida como uma junção das disciplinas escolares se pensarmos no nível da 

grade e do currículo, mas também pode ser dita como uma atitude de buscar a 
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frente do conhecimento, envolvendo aspectos  que envolvem a cultura do lugar 

onde se situam professores, alunos, buscando algo além do conteúdo nas classes, 

mas também buscando a essência do ser humano para mesclar diversas situações 

e conceitos para resolver problemas tanto escolares quanto cotidianos.  

Segundo Ferreira(1993) a interdisciplinaridade é “Uma relação de reciprocidade, 

de multiutilidade que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida frente ao 

problema do conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção 

fragmentária para uma concepção unitária do ser humano”, dando a capacidade 

de formar além de um ser com conhecimentos técnicos é possível formar pela 

interdisciplinaridade um . 

 

A interdisciplinaridade torna aulas mais dinâmicas, interessantes e divertidas para 

os alunos, aumentando a vontade do aluno aprender e também da a oportunidade 

de integrar matérias que os alunos tenham mais dificuldades em outros conceitos 

que podem facilitar o entendimento e o aprendizado do aluno com uma didática 

diferenciada. Usando o exemplo de inteligências múltiplas para ilustrar uma 

situação, as pessoas são mostradas com afinidades e habilidades diferentes. 

Utilizando a interdisciplinaridade, é possível trabalhar de uma maneira que 

englobe as varias afinidades e habilidades além do relacionamento do aluno com 

o conteúdo a ser aprendido para tornar uma aula que antes seria maçante e 

cansativa em uma didática envolvente, cativante e agradável, favorecendo tanto o 

bem estar do aluno como seu rendimento escolar, transformando o que seria uma 

aprendizagem somente enciclopédica em uma aprendizagem significativa.  

Um fruto do trabalho com a interdisciplinaridade além de uma didática mais 

dinâmica é a cooperatividade, que pode ser trabalhada de diversas maneiras em 

conjunto com a interdisciplinaridade como projetos ou simplesmente como o 

auxílio dentro das aulas, não criando só um vínculo entre aluno-aluno, mas com 

um vínculo também entre o aluno-escola, em um trabalho unido entre os alunos e 

a equipe escolar para tornar o ensino mais adequado para a realidade dos alunos e 

da escola.  

Mais um benefício também é o conhecimento de mundo que já foi apresentado 

em documentos como o RCNEI, que embora esteja focado no ensino infantil no 

documento citado, não deve ser descartado nos anos posteriores da educação. 

Entender o lugar, a sociedade, as atualidades e deixar os alunos trabalharem com 

elas amplia a vivência prática dos alunos com experiências antes não colocadas 

em salas de aula.  
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A interdisciplinaridade também quebra a concepção do conhecimento 

fragmentado e cria uma nova visão para o aluno onde é baseada no diálogo, entre 

o aluno e o professor, entre os próprios alunos e as interatividades entre os 

componentes das matérias, onde dê enfoque a integração do aluno, do professor e 

do conhecimento juntando todas as partes que antes eram por conhecimentos 

fragmentados. Nisso, o aluno tem a oportunidade de sair das disciplinas antes 

delimitadas podendo cruzar informações em sua própria mente como uma análise 

científica do assunto a ser tratado, usando diversos materiais e diversas áreas do 

conhecimento para resolução de problemas.  

Um exemplo mostrado é o uso da interdisciplinaridade na área de matemática, no 

qual ela juntamente com a língua portuguesa são geralmente as duas matérias 

mais cobradas nas escolas brasileiras. A matemática oferece diversas 

capacidades, como desenvolver o raciocínio e a lógica, a precisão e a 

objetividade, porém não é usada como uma disciplina que entra na prática, 

muitas vezes abrange apenas a área da teoria, afastando do uso no dia-a-dia e 

impedindo que sua aprendizagem possa ter um significado maior para o aluno 

que apenas a cobrança de notas na prova, impedindo que usem os cálculos para 

resolver problema simples que não sejam apenas teóricos. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Elucidar a Interdisciplinaridade em seus conceitos em suas aplicações no 

processo de ensino/aprendizagem, mostrando suas características e 

particularidades. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Expor a interdisciplinaridade e seus benefícios de modo que seja aplicada 

nas salas de aula com o intuito de construir não só um aluno como um ser 

técnico, mas um humano em sua totalidade, visando superar o conhecimento 

fragmentado nesse processo. Também mostrar a importância de trabalhar as 

relações entre o educador, o educando e o conteúdo, usando da 

interdisciplinaridade para isso.  
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4. METODOLOGIA 

É feita uma ampla pesquisa bibliográfica seguindo os trabalhos dos 

principais estudiosos na área para obter uma base consistente sobre o que é 

interdisciplinaridade e achar seus diversos usos nas mais variadas situações 

que possam vir a ocorrer na vida escolar do aluno. Serão cruzadas as fontes 

para obter um resultado aprimorado. A pesquisa será de cunho qualitativo e 

de análise subjetiva, também com objetivo de obter informações quanto à 

utilização da interdisciplinaridade na educação. Pela revisão bibliográfica, 

será feita a coleta de dados sobre a interdisciplinaridade, seus usos e sua 

prática. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa encontra-se em andamento no reconhecimento de dados teóricos 

sobre a definição e a aplicação da interdisciplinaridade na sala de aula. É um 

trabalho de cunho qualitativo e análise subjetiva baseado nos principais autores 

sobre o tema de forma que crie uma base bem fundamentada sobre a 

interdisciplinaridade e gerar conclusões para a mesma tanto como uma base 

teórica para estudos quanto um guia de fácil entendimento para a inserção desta 

proposta   na sala de aula.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

É esperado que o projeto e a pesquisa forneçam informações e 

conhecimentos suficientes para provar que o uso da interdisciplinaridade 

são de auxílio para uma convivência melhor na área escolar facilitando a 

obtenção do conhecimento não fragmentado, também levando a um ensino 

relacionável, mais prazeroso ao aluno. 

Também é esperado que a pesquisa auxilie ao mostrar uma forma de 

ensino diferenciada e prazerosa, que ainda não temos atuando 

efetivamente na maioria da educação do nosso país.  

É esperado que a pesquisa também seja útil para uma base de estudos 

quando os professores decidirem adotar o ensino diferenciado, nisso 

levando a um ensino mais condizente com a realidade não levando apenas 

as questões objetivas para as aulas, mas também a subjetividade, que é 

característica do próprio ser humano.  
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