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A interdisciplinaridade na prática de um professor de ciências no ensino 

fundamental. 

Gleiciane Santos Carvalho¹ e Karoline Cordeiro Oliveira do Carmo² 

Introdução 

No mundo contemporâneo, nos deparamos com vários tipos de dificuldades no âmbito escolar. Os 

professores são mal remunerados, enfrentam superlotação nas salas de aula, não possuem recursos 

didáticos adequados e são submetidos a uma luta contra o tempo em disciplina como a de ciências. 

Nessas condições, podemos afirmar como é difícil para o professor se dedicar às disciplinas como 

deveria, ficando quase impossível, incluir nas suas aulas de Ciências, experiências e aulas práticas que 

fazem toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. 

Esse trabalho trata-se de um relato de experiência realizado no curso de Pedagogia campus Pirapora/MG. 

Tem como objeto de análise a importância da interdisciplinaridade na prática dos professores e na vida 

dos alunos.  Nesse sentido partimos da hipótese de que os professores apresentam muitas dificuldades 

para trabalharem as várias disciplinas nas séries iniciais do ensino fundamental, com repercussões no 

ensino aprendizagem dos alunos. 

A metodologiaconsistiu na observação da  sala de aula de um professor na disciplina de ciências do 

ensino fundamental numa escola da rede municipal. Outro procedimento de coleta de dados, foi a 

entrevista semiestruturada com roteiro x questões a respeito da prática do professor de ciências de uma 

escola da rede municipal. 

Nessa perspectiva, questionamos: quais as repercussões da ausência de uma prática pedagógica voltada 

para a interdisciplinaridade?  Como o professor deve trabalhar com o método interdisciplinar no ensino de 

Ciências, de modo há aproveitar o tempo, já que a carga horária da disciplina de ciências são de apenas 

duas  aulas semanais?   

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais em Ciências Naturais (PCN), trabalhar com 

interdisciplinaridade, é um dos caminhos para se chegar a uma educação de qualidade. Neste relato de 

experiência apresentamos os resultados do método interdisciplinar nas aulas de Ciências da educação 

básica. 

[1] “A partir dos anos 70 questionou-se tanto a abordagem quanto a 

organização dos conteúdos. A produção de programas pela justaposição de 

conteúdos de Biologia, Física, Química e Geociências começou a dar lugar a 

um ensino que integrasse os diferentes conteúdos, buscando-se um caráter 

interdisciplinar, o que tem representado importante desafio para a didática da 

área.” (PCN, ano, p. 22) 

Podemos dizer que atualmente, esse pensamento contido nos PCNs não é diferente. A 

interdisciplinaridade se tornou mais importante do que nunca para a obtenção de bons resultados em sala 

de aula. Ela abrange várias disciplinas como um todo, sem perder o foco central do estudo, aproveitando 

assim o tempo nas atividades e conteúdos, no espaço de sala de aula.  
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Análise e discussão dos dados 

Ao questionarmos o professor a respeito de sua relação afetiva com a disciplina de ciências ele afirma que 

“Particularmente se trata da disciplina que mais gosto, porque é rica, é ampla e, nos fornece mais 

possibilidades para trabalhar com vídeos.” O professor explica que gosta da disciplina e vai, além disso, 

esclarece que ela oferece oportunidade de trabalhar de forma alternativa a título de exemplo o vídeo. No 

que diz respeito ao fato da reduzida carga horária da disciplina ele explica como faz para lidar com tal 

situação. “Em uma semana quando não consigo passar toda a matéria que deveria (...) procuro na próxima 

semana, repor aquelas aulas e aprofundar mais no determinado tema ou assunto que por ventura deixei 

para trás”[ 2].Percebe-se um descompasso e falta de planejamento do professor em dosar os conteúdos de 

modo que os alunos sejam comtemplados com todas as disciplinas no decorrer da semana. No que tange a 

possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, o professor também explica que “A 

interdisciplinaridade nos ajuda bastante, pois, podemos trabalhar várias matérias em uma só disciplina. 

Sempre que possível relaciono sim, matemática, português, história, na disciplina de ciências.” Na visão 

do professor é possível trabalhar vários conteúdos de diversas disciplinas em apenas uma disciplina. 

Apesar de sua boa intenção acreditamos que o professor não tem muito domínio do que seja realmente a 

interdisciplinaridade, já que ela mantém intacto o núcleo central das disciplinas envolvidas na proposta 

interdisciplinar. O professor ainda acrescenta que sempre que possível relaciono os conteúdos das 

disciplinas. Na verdade ele mesmo desconfia da ideia reducionista de que sempre é possível realizar a 

interdisciplinaridade na sala de aula. Por outro lado quando questionado a respeito do trabalho com 

experimentos na sala de aula ele responde: “Sim”. A criança quando consegue vê, visualizar (...) ela 

aprende de verdade”. Entretanto, refletimos se o fato do aluno apenas ver o objeto na aula de ciências é 

condição para que ele aprenda.  Nossa observação, indica que a escola não tem laboratório, infraestrutura 

física e recursos materiais para sanar  as dificuldades na prática do professor para um trabalho voltado 

para a relação teoria e prática. 

Considerações finais 

Destacamos que a interdisciplinaridade como sendo terminantemente importante não apenas para a 

disciplina de Ciências, mas para todas as matérias que fazem parte da grade curricular. Podemos pensar 

no método interdisciplinar, como sendo um ponto de partida para melhorar o conteúdo e a propriedade 

das aulas de ciências. Ao retomarmos as duas perguntas iniciais a respeito das repercussões da falta de um 

trabalho interdisciplinar, nossos dados indicam que ela afeta o professor e alunos. Em relação ao 

primeiro, o fato de não ter clareza do conceito de interdisciplinaridade. Em relação à segunda 

identificamos uma  prática equivocada a respeito da  interdisciplinaridade no ensino de ciências. No que 
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diz respeito à segunda questão, em que pese o fato do professor afirmar que o fato do aluno ver o objeto 

de estudo é suficiente para ele aprender, também não convence. O professor deixa de tocar em questões 

fundamentais para o ensino de ciências, ou seja, espaço, laboratório e recursos materiais. Por fim 

entendemos que seja necessário cursos de capacitação continuada de professores na escola pesquisa para 

afirmar a relevância do incentivo ao pensamento científico das crianças por meio da disciplina de 

ciências. 
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