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Às vezes o coração, rasgado pela dor, vira retalho. 

Recomenda-se, nestes casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. 

É o suficiente. 

 

Cora Coralina  
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RESUMO 

 

A formação superior perpassa pelo aprendizado de diversas disciplinas. Em dado momento, as 

disciplinas que possuem maior proximidade associam-se em torno de um problema na busca de 

uma solução que seja efetiva aos interesses de todos os envolvidos. Na tentativa de estabelecer 

relações entre essas disciplinas, deparamo-nos com uma abordagem cujo nome é a 

interdisciplinaridade. O objeto a ser estudado é a abordagem interdisciplinar no ensino superior. 

O problema de pesquisa que se apresenta é: quais as percepções de professores e alunos do 

ensino superior sobre estratégias que seguem as características da interdisciplinaridade? Dessa 

forma, o principal objetivo é conhecer as percepções de professores e de alunos do ensino 

superior sobre estratégias que seguem características da interdisciplinaridade. Para tanto, 

pretende-se levantar o método utilizado pelos professores relativo à abordagem interdisciplinar; 

examinar o impacto da didática utilizada pelo professor no processo de aprendizagem 

interdisciplinar junto ao público-alvo identificado; verificar a efetividade das ações dos alunos 

no processo de aprendizagem; identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos 

na abordagem interdisciplinar; verificar a efetividade dos canais de comunicação utilizados 

pelos alunos e professores ao longo do semestre letivo; verificar se existe associação entre as 

variáveis gênero, graduação, faixa etária e canais de comunicação com os professores, o tema, 

a interdisciplinaridade e a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); e, por fim, 

identificar as principais dificuldades apresentadas pelos professores relativas à interpretação da 

abordagem interdisciplinar. As hipóteses perpassa pela averiguação de que seria possível, aos 

alunos perceber o trabalho interdisciplinar como uma oportunidade de aplicação da teoria na 

prática cotidiana, ou seja, em situações problemas vivenciados no seu dia-a-dia pessoal e/ou 

profissional; e, por outro lado, conjectura-se a percepção do professor relacionada à realização 

da prática interdisciplinar no ensino superior tornar-se-ia importante para o processo de ensino 

e aprendizagem do aluno. No que se refere à metodologia, quanto aos meios, o estudo foi 

bibliográfico e empírico; quanto aos fins esse estudo foi descritivo e explicativo; a abordagem 

é de métodos mistos. No decorrer da aplicação dos dois projetos interdisciplinares, foram 

envolvidos 5 professores e 47 alunos do ensino superior nos cursos de bacharelado e tecnólogos 

de uma Instituição de Ensino Superior – IES privada vinculados a 3 turmas e 5 disciplinas para 

cada curso. O projeto foi acompanhado do início ao fim do semestre e, durante o percurso, 

foram adotados, nos procedimentos de orientação quantitativa, o inquérito por questionário e, 

na orientação qualitativa, a observação e as entrevistas a professores e alunos, bem como 

realizados registros sistemáticos no diário de bordo. Os resultados evidenciaram que é possível 

associar teorias à prática acadêmica. O exercício dessa ação permite à comunidade discente a 

assimilação de conteúdos com maior facilidade. Além disso, possibilita aos professores a 

reflexão no campo de ensino no qual a disciplina lecionada está envolvida, assim como nas 

inter-relações ocasionadas, com as demais disciplinas que compõem o curso. Como resultado, 

verificou-se que a abordagem interdisciplinar é uma pratica de ensino efetiva, posto que torna 

o processo de aprendizagem cooperativa e colaborativa mais significativos, não somente para 

os alunos, mas também para professores que se encontram envolvidos com o projeto.  

Palavras-chaves: Interdisciplinaridade; Aprendizado; Percepções; Transformação; Educação.  
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ABSTRACT 

 

Higher education involves learning different disciplines. At a given moment, the disciplines 

that have greater proximity are associated around a problem in the search for a solution that is 

effective to the interests of all those involved. In an attempt to establish relationships between 

these disciplines, we come across an approach whose name is interdisciplinarity. The object to 

be studied is the interdisciplinary approach in higher education. The research problem presented 

is: what are the perceptions of higher education teachers and students about strategies that 

follow the characteristics of interdisciplinarity? Thus, the main objective is to know the 

perceptions of teachers and students of higher education about strategies that follow 

characteristics of interdisciplinarity. Therefore, it is intended to raise the method used by 

teachers regarding the interdisciplinary approach; to examine the impact of didactics used by 

the teacher in the process of interdisciplinary learning with the identified target public; verifying 

the effectiveness of students' actions in the learning process; identify the main difficulties 

presented by students in the interdisciplinary approach; verifying the effectiveness of the 

communication channels used by students and teachers throughout the semester; to verify if 

there is an association between the variables gender, graduation, age range and channels of 

communication with teachers, the theme, interdisciplinarity and Technology Communication 

and Information (TCI); and, finally, identify the main difficulties presented by teachers 

regarding the interpretation of the interdisciplinary approach. The hypotheses go through the 

investigation that it would be possible for students to perceive interdisciplinary work as an 

opportunity to apply the theory in everyday practice, that is, in situations experienced in their 

daily personal and / or professional life; and, on the other hand, conjecture is the teacher's 

perception related to the achievement of interdisciplinary practice in higher education would 

become important for the process of teaching and learning of the student. As far as the 

methodology is concerned, the study was bibliographical and empirical; the study was 

descriptive and explanatory; the approach is mixed methods. During the application of the two 

interdisciplinary projects, 5 professors and 47 higher education students were involved in the 

baccalaureate courses and technologists of a Higher Education Institution - private HEI linked 

to 3 classes and 5 subjects for each course. The project was followed by the beginning of the 

semester and during the course, the questionnaire survey was adopted in the quantitative 

orientation procedures and, in the qualitative orientation, observation and interviews with 

teachers and students, as well as systematic records in the logbook. The results showed that it 

is possible to associate theories with academic practice. The exercise of this action allows the 

student community to assimilate content more easily. In addition, it enables teachers to reflect 

on the field of teaching in which the taught discipline is involved, as well as on the 

interrelationships occasioned, with the other disciplines that make up the course. As a result, it 

was found that the interdisciplinary approach is an effective teaching practice, since it makes 

the cooperative and collaborative learning process more meaningful, not only for students, but 

also for teachers who are involved with the project. 

Key words: Interdisciplinary; Learning; Knowledge; Transformation; Education.  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

A formação superior de um acadêmico perpassa pelo aprendizado de diversas 

disciplinas que se relacionam e inter-relacionam ao longo do curso, devendo ser usadas 

abordagens que resultem na interdisciplinaridade. Pombo (2004) considera que, a partir do 

momento em que uma experiência, seja ela de investigação ou de ensino, ultrapassa de alguma 

maneira os conceitos propostos pela própria disciplina, a autora considera que “estaríamos face 

a uma experiência de interdisciplinaridade” (p. 38).  

Em concordância, D’ÁVILA (2012, p. 05) reforça: “a tentativa de estabelecer relações 

entre as disciplinas é que dá origem ao que chamamos interdisciplinaridade”. Fazenda (2012, 

p. 22) destaca que a interdisciplinaridade não é um remédio que justificaria possível prospecção 

nos ensinos; a autora enfatiza que no ensino universitário “deveria existir uma atitude 

interdisciplinar que se caracterizaria pelo respeito ao ensino organizado por disciplinas e por 

uma revisão das relações existentes entre as disciplinas e entre os problemas da sociedade”, 

esclarece: 

 

A interdisciplinaridade não seria apenas uma panaceia para assegurar a evolução das 

universidades, mas, um ponto de vista capaz de exercer uma reflexão aprofundada, 

critica e salutar sobre o funcionamento da instituição universitária, permitindo a 

consolidação da autocritica, o desenvolvimento da pesquisa e da inovação 

(FAZENDA, 2012, p. 21 – 22). 

 

A interdisciplinaridade é um tema amplo e complexo, que requer abordagens diversas, 

multidisciplinares, associando conteúdos na busca de soluções para problemas complexos. 

Nessa abordagem, o tratamento disciplinar não se aplica, posto que a complexidade de um 

problema poderá demandar uma diversidade de temas e assuntos que serão amplamente 

definidos com um propósito, ou seja, um fim específico. 

Klein e Newell (1997) expõem que a interdisciplinaridade se baseia na perspectiva de 

resolução de problemas complexos do cotidiano. Essa demanda foi incentivada pelos 

acontecimentos vividos pela sociedade. Os problemas surgiam com um nível de complexidade 

tal, que impunham ações que fossem mais efetivas naquele sentido. 

Por esse motivo, LaFever (2008, p. 56) reflete sobre a primordialidade da formação de 

professores na perspectiva da interdisciplinaridade, uma vez que “[...] conceptualizing 

interdisciplinarity in the context of teacher education is a relatively new and unfamiliar 

endeavor [...]. Dessa maneira, os esforços nessa formação docente direcionam-se no sentido de 

capacitar os docentes a desenvolver um olhar apurado, capaz de entender com facilidade o que 
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se pretende alcançar com os estudos propostos. Lafever (2008) acrescenta sobre a educação do 

professor que adota a interdisciplinaridade: 

 

Interdisciplinary teacher education strives to enhance the academic integrity of the 

teacher education program by preparing teachers as well educated, transformative 

leaders through an integrated curriculum that provides a solid theoretical and practical 

grounding in the field of teacher education (LAFEVER, 2008, p. 68). 

 

A habilitação de professores com formação educacional, destinados a atuar em 

atividades interdisciplinares, pleiteia por uma melhor bagagem teórica e prática. Os ganhos 

dessa habilidade prática destinam-se ao discente e, também aos docentes, já que lhes seriam 

possibilitadas a criação de relações entre os conhecimentos adquiridos e solução de problemas 

da vida cotidiana.  

Para tanto, Lafever (2008) cita Eisner (2002), argumentando que: “[…] endorses taking 

“alternative routes” that embrace the possibilities of education, just as interdisciplinarians 

advocate “alternative” interdisciplinary approaches to teaching, learning, and researching, yet 

those alternatives clearly have no connection with alternative teacher certification (LAFEVER, 

2008, citando EISNER1, 2002, p. 68). 

A criação de rotas alternativas na interdisciplinaridade visa não somente a abraçar as 

possibilidades de ensino, mas a aprendizagem e a pesquisa. Esta é uma forma de promover um 

universo de possibilidades, no qual o indivíduo busca a alternativa que lhe convier. É preciso 

entender o universo como um conjunto único, passível de ações do homem, em razão de atender 

às necessidades que ele mesmo criou. Não há problema em uma situação, se não for aquele 

criado pelo próprio homem. 

Em meio a tantas novidades, encontra-se o aluno, em um momento novo e repleto de 

incertezas, no qual precisa entender o contexto da disciplina, fragmentá-la, para entender as 

suas facetas e, em seguida, relacioná-la aos demais conteúdos que lhe são apresentados. Por 

vezes, são vertentes que se assemelham; em outros casos, pontos onde nem sempre é possível 

a aproximação. Haverá sempre pontos de intersecção entre os campos disciplinares? 

Dessa forma, interpretar as diversas vertentes que se formam diante do contexto 

apresentado é um desafio. As relações e inter-relações existem e não podem ser simplesmente 

descartadas. Entendê-las e buscar soluções viáveis a todos, seria uma ação a ser realizada a 

partir de ações interdisciplinares. 

                                                 
1 Editor's note: Professor Eisner delivered this paper as the John Dewey Lecture of 2002 at a session of the John 

Dewey Society at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, on 

April 25, 2002. 
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1.1 Razões que determinaram a escolha do tema 

As abordagens: multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar 

exigem uma avaliação ponderada das instituições de ensino, pois denotam as práticas 

pedagógicas daqueles que educam e estruturam o estudo dos discentes. 

A exposição do conteúdo de uma disciplina é um recorte do conhecimento que tem por 

alicerce as abordagens: multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar.  

A multidisciplinaridade revela pequenas porções do conhecimento de forma graduada. 

Domingues (2005, p. 22) apresenta as características das experiências multidisciplinares: 

 

a) Aproximação de diferentes disciplinas para a solução de problemas específicos; 

b) Diversidade de metodologias: cada disciplina fica com a sua metodologia; 

c) Os campos disciplinares, embora cooperem, guardam suas fronteiras e ficam 

imunes ao contato. 

 

Piaget (1972) compreende que a solução de um problema perpassa pela obtenção de 

informações de duas ou mais ciências ou setores do conhecimento, sem que as disciplinas 

envolvidas no processo sejam modificadas ou enriquecidas.  

Farias e Sonaglio (2013) consideram que na abordagem multidisciplinar de ensino, as 

disciplinas não se relacionam, posto que o nível de conhecimento se mantem em um nível único.  

 

A multidisciplinaridade é o conjunto de disciplinas a serem trabalhadas 

simultaneamente, sem fazer aparecer às relações que possam existir entre elas, 

destinando-se a um sistema de um só nível e de objetivo únicos, sem nenhuma 

cooperação (FARIAS e SONAGLIO, 2013, p. 72) 

 

Nesse nível de aprendizado, não há cooperação entre os conteúdos das disciplinas. Os 

ensinamentos tendem a formar uma base conceitual, trata-se do primeiro nível de inclusão entre 

os conhecimentos disciplinares.  

A abordagem multidisciplinar proporciona ao aluno conhecer. São atividades 

disciplinares práticas de ensino realizadas nas escolas que promovem no aluno o instinto de 

querer aprender a conhecer coisas novas que se originam na pesquisa e na investigação 

disciplinar.  

Pombo (2004) pondera sobre a aproximação dos conceitos de multidisciplinaridade e 

pluridisciplinaridade. Na percepção de Berger (1972), suas considerações o levaram ao 

entendimento de que a distinção entre os conceitos é mínima. “Multidisciplinaridade seria a 

justaposição de disciplinas diversas, às vezes sem relação aparente sobre elas [...]” (BERGER, 

1972, p. 23), enquanto a pluridisciplinaridade “[...] justaposição de disciplinas mais ou menos 
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próximas nos seus campos de conhecimento (Ibidem). Pombo (2004, p. 40) reflete que a 

“diferença de tal modo tênue que a qualificação do tipo de relação estabelecida entre as 

disciplinas em causa é feita, nos dois casos, pela palavra justaposição”. 

A pluridisciplinaridade, em um nível posterior à multidisciplinaridade, observa o objeto 

de uma disciplina pelo prisma de várias outras em um mesmo momento, é uma tratativa que 

agrega valor à disciplina e impõem-se a ela.  

Pombo (2004, p 36-37) entende que “a pluridisciplinaridade seria o polo mínimo da 

integração disciplinar”, ou seja: 

 

[...] qualquer tipo de associação mínima entre duas ou mais disciplinas, associação 

esta que, não exigindo alterações na forma e organização da investigação e/ou ensino, 

supõe, contudo, algum esforço de coordenação entre os investigadores e/ou professore 

dessas disciplinas. 

 

Farias e Sonaglio (2013) atentam no sentido de provocar uma espécie de ligação entre 

os domínios disciplinares, incorrendo a existência de alguma cooperação entre os 

conhecimentos. A visão dessa relação finda na concepção de que a disciplina é um saber 

específico, cujo objeto é determinado e reconhecido, sem correlação entre si, pois se constitui 

em subdivisões do conhecimento. As autoras sintetizam: 

 

[...] as disciplinas estabelecem relação entre o conhecimento de sua área com o de 

outras, mas esses conhecimentos não se reúnem com o intuito de esclarecer alguma 

questão maior. Eles servem apenas para esclarecer melhor o próprio conhecimento da 

disciplina (FARIAS e SONAGLIO, 2013, p. 74). 

 

A pluridisciplinaridade proporciona ao aluno associações simples com singelas 

pinceladas de cooperação entre as disciplinas. Embora cada disciplina contribua com 

informações próprias do seu campo de conhecimento, pode-se inferir que a abordagem 

pluridisciplinar oferece ao aluno a possibilidade de ultrapassar os limites de uma disciplina, 

sobrepondo pontos de importância, cuja contribuição na totalidade será significativa e 

representativa (FARIAS e SONOGLIO, 2013). Pombo (2004, p 38) ressalta que: “a partir do 

momento que uma experiência, seja ela de investigação ou de ensino, ultrapassa de alguma 

maneira estes mínimos, estaríamos já face a uma experiência de interdisciplinaridade [...]”. “A 

interdisciplinaridade ocupa posição intermediária [...], com ocorrência de intercâmbios e 

enriquecimentos mútuos entre as disciplinas [...]” (BICALHO e OLIVEIRA, 2011, p. 08).  

No entendimento de que a interdisciplinaridade provoca em alunos e professores a 

necessidade de esclarecer, compreender, interferir, modificar, antecipar, algo que incita uma 

disciplina isolada e desperta um olhar mais refinado sobre o objeto em investigação. Farias e 

Sonaglio (2013, p. 76) corroboram: “É necessário, por conseguinte, que haja um problema 
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maior a ser resolvido e que cada disciplina, consciente de sua limitação para atender a esse 

desafio, se reúna com outras disciplinas a fim de construir mais compreensão do fenômeno em 

análise”. 

A transdisciplinaridade especifica e ultrapassa o conhecimento da própria disciplina. 

Estabelece-se no conhecimento da disciplina, nas dissemelhantes disciplinas e à frente delas, 

tanto no tempo e no espaço. Resgata a fração do conhecimento, associando uma parte ao todo, 

e esse todo àquela parte. Trata-se da adoção do que foi considerado no passado e está sendo 

vivenciado no presente; é uma articulação de diferentes referencias que propõem o 

desenvolvimento humano, capacitando-o a observar o mundo, não somente sob a égide de um 

olhar fixo, mas na perspectiva de outros pontos, ou seja, na observação de outros olhares.  

A abordagem interdisciplinar proporciona ao aluno a possibilidade de transferência de 

recursos de uma disciplina para outra. A transversalidade do conhecimento ocorre com a 

abordagem interdisciplinar, intermediada às ações didático-pedagógicas dos projetos temáticos. 

Os projetos temáticos corroboram com as ações coletivas e cooperativas favorecendo o 

trabalho interdisciplinar, uma vez que integram diferentes áreas do conhecimento. Trata-se de 

um trabalho de cooperação, que se propõe no diálogo aberto e organizado. A 

interdisciplinaridade é uma abordagem teórico-metodológica, que frente a proposta temática 

oferece a possibilidade de trabalhar transversalmente em áreas do conhecimento e de 

aprendizagem, posto que relata as atitudes em ações dialogadas de forma sistemática e 

integrada. A transversalidade é compreendida como um organizador de temas do trabalho 

didático-pedagógico. Os eixos temáticos associam-se às disciplinas e, numa área convencional, 

todas as disciplinas se pactuam ao mesmo tempo. 

A transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade diferem-se e complementam-se. Ambas 

rechaçam a ideia do conhecimento acabado. A dimensão didático-pedagógica (transdisciplinar) 

e a abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento (interdisciplinar) atuam, 

respectivamente, na instituição da prática educativa do aprendizado por conhecimentos 

teoricamente sistematizados e na possibilidade do tratamento desses conhecimentos de forma 

integrada. 

A abordagem interdisciplinar é uma gestão do conhecimento que pressupõe a 

problematização, capazes de inflamar o diálogo entre os envolvidos, sujeitos de diferentes 

ciências, saberes e conhecimentos. Dessa forma, a interdisciplinaridade facilita a 

transversalidade. Essas são abordagens que facilitam a integração do decurso de formação do 

sujeito.  
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A interdisciplinaridade, o exercício da transversalidade e o trabalho pedagógico com 

foco em eixos temáticos favorecem a instituição de ensino a formar indivíduos conscientes dos 

seus atos, direitos e deveres (FAZENDA, 2012). 

A prática da Interdisciplinaridade é uma preocupação que se revela com a necessidade 

de preparar o indivíduo para os problemas que irá enfrentar no mundo (POMBO, 2004). As 

atividades propostas nesta vertente não se esgotam com a realização de apenas uma tarefa na 

qual se aplica a teoria na prática e vice-versa. Fazenda (2015) considera que a 

interdisciplinaridade é uma prática diária que conduz o indivíduo a novos desafios; reforça:  

 

[...] falar interdisciplinaridade requer primeiramente atitude diante dos desafios 

apresentados e não engessamento do educador. Requer uma prática constante e ao 

mesmo tempo incessante, pois o professor deixará de ser apenas alguém que ensina 

conteúdo para ser um educador-pesquisador, e isso significa realizar uma autocrítica 

do seu próprio trabalho a todo o momento. (FAZENDA, 2015, p. 22). 

 

Nesse processo, entende-se que as Instituições de Ensino Superior (IES) têm uma função 

relevante na condução da formação desse profissional. As práticas didático-pedagógicas 

propostas pela interdisciplinaridade são um exercício diário, no qual Fazenda (2015, p. 63) 

compreende que “essa forma de pesquisa permitirá extrai do cotidiano de práticas bem-

sucedidas os fundamentos de novas teorizações”. 

Cabe ao aluno desenvolver a percepção não somente ao objeto de estudo, mas em todos 

os temas que se relacionam e/ou inter-relacionam. Leite (2012, p. 88) intercorre no sentido da  

 

[...] valorização de um grupo de disciplinas que se inter-relacionam e cujo nível de 

relações pode ir desde o estabelecimento de processos de comunicação entre si até à 

integração de conteúdos e conceitos fundamentais que proporcionem uma visão 

global das situações (influenciados pelos “olhares” das diferentes disciplinas de base). 

 

Pombo (2004, p. 95) acrescenta: “[...] a interdisciplinaridade passa não tanto pela 

concertação prévia de uma metodologia, mas pelo convite à convergência de perspectivas em 

torno de um determinado objecto de análise”. Não se trata de harmonizar ou pactuar uma teoria, 

mas instigar a pesquisa, a análise investigatória sob perspectivas diferentes de um mesmo objeto 

de estudo. 

O presente estudo realiza-se na prática de uma pesquisa junto aos alunos do ensino 

superior nos cursos de bacharelado e tecnólogos, cuja tarefa culmina na realização de atividades 

com a aplicabilidade da abordagem interdisciplinar. O estudo tem como delimitação espacial 

uma Instituição de Ensino Superior – IES privada, localizada na cidade de Belo Horizonte, na 

capital das Minas Gerais/Brasil. Foi realizado no decorrer 1º semestre de 2015, ou seja, no 

período de fevereiro a julho que perfaz uma etapa do semestre acadêmico.  
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A situação problema que se apresenta é: quais as percepções de professores e alunos do 

ensino superior sobre estratégias que seguem as características da interdisciplinaridade? 

A problematização deflagra as hipóteses de que seria possível, aos alunos perceber o 

trabalho interdisciplinar como uma oportunidade de aplicação da teoria na prática cotidiana, ou 

seja, em situações problemas vivenciados no seu dia-a-dia pessoal e/ou profissional; e, por outro 

lado, conjectura-se a percepção do professor relacionada à realização da prática interdisciplinar 

no ensino superior tornar-se-ia importante para o processo de ensino e aprendizagem do aluno. 

O objetivo geral desse estudo é conhecer as percepções de professores e de alunos do 

ensino superior sobre estratégias que seguem características da interdisciplinaridade. Para tanto, 

pretende-se alcançar os objetivos específicos: levantar o método utilizado pelos professores 

relativo à abordagem interdisciplinar; examinar o impacto da didática utilizada pelo professor 

no processo de aprendizagem interdisciplinar junto ao público-alvo identificado; verificar a 

efetividade das ações dos alunos no processo de aprendizagem interdisciplinar; identificar as 

principais dificuldades apresentadas pelos alunos na abordagem interdisciplinar; verificar a 

efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos alunos e professores ao longo do 

semestre letivo; verificar se existe associação entre as variáveis gênero, graduação, faixa etária 

e canais de comunicação com os professores, o tema, a interdisciplinaridade e a Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC); e, por fim, identificar as principais dificuldades apresentadas 

pelos professores relativas à interpretação da abordagem interdisciplinar. 

1.2 Organização geral do trabalho 

O trabalho está organizado em cinco capítulos: O Capítulo I realiza a introdução do 

estudo, promove uma reflexão sobre a importância do tema para o desenvolvimento acadêmico 

do aluno; procede-se às razoes da escolha do tema, em que ocorre a apresentação do objeto do 

estudo; apresentam-se os objetivos, geral e específicos. 

O Capítulo II traz uma revisão da literatura, após singela introdução, apresentam-se seus 

subtítulos: a temática: interdisciplinaridade; o estudo dos temas: os pressupostos construtivistas 

e interacionista; metodologia de abordagem interdisciplinar; os estudos desenvolvidos no 

ensino superior recorrendo à abordagem interdisciplinar; e a importância da participação dos 

meios da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no processo de aprendizagem. 

No Capítulo III, é descrita a Metodologia, após sucinta introdução, relacionam-se a 

natureza da pesquisa, do ponto de vista teórico-metodológico, bem como caracterizam-na 
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quanto aos fins, meios e formas de abordagem. Na sequência, dedica-se ao esclarecimento dos 

procedimentos de investigação, relatando sobre o universo, a amostra, os sujeitos da pesquisa 

e os instrumentos de coleta de dados. Nesse espaço, narra-se, também, como foi o processo de 

ingresso no campo, coleta de dados e validação da pesquisa. O capítulo se encerra com a 

explicitação sobre o método usado para copilar e analisar os dados, com destaque às questões 

éticas do estudo. 

No Capítulo IV, são exibidos os dados com a respectiva análise. Nesse momento, 

procurou-se realizar uma interseção entre as informações de natureza empírica, as de natureza 

teórica, apresentadas no capítulo 2 desta tese, e as interpretações do pesquisador, tendo em visa 

o contexto de todo o estudo.   

No capítulo V, são expostas as conclusões, como resposta à questão norteadora de toda 

a pesquisa. Incluem-se nesse tópico, as limitações do estudo, as implicações e as recomendações 

para o desenvolvimento da atividade docente e, em seguida, as sugestões para futuros trabalhos 

de investigação. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, apresenta-se o quadro teórico que sustenta as análises relativas às 

percepções de professores e alunos do ensino superior com relação às estratégias utilizadas para 

a aplicabilidade da abordagem interdisciplinar. Nesta revisão de literatura, considerar-se-á os 

aspectos mais importantes para o desenvolvimento do trabalho. 

Dessa forma, apresentam-se os subtítulos, nos quais se constroem o referencial teórico. 

No início, apresenta-se a conceituação da interdisciplinaridade: concepções e implicações no 

processo de ensino e aprendizagem (2.1). Nesse tópico encontram-se: a interdisciplinaridade, 

os pressupostos construtivistas e interacionistas (2.1.1); a prática, como aplicação didática 

dessa abordagem de aprendizagem, das metodologias de abordagem interdisciplinar (2.1.2); 

na sequência, consideram-se os estudos desenvolvidos no ensino superior recorrendo à 

abordagem interdisciplinar (2.1.3) e, por fim desse bloco, o papel das Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) na prática interdisciplinar (2.1.4). 

 Nos próximos tópicos, apresentam-se fundamentados nos nossos estudos, em autores 

que debatem sobre o tema, no qual indivíduos de áreas diversas e afins entendem sobre a 

aprendizagem cooperativa e colaborativa (2.2). Nessa sequência, o estudo comtempla o 

trabalho de projeto (2.3) e, finalizando esse capítulo, a aprendizagem baseada em problemas 

(2.4).  

Os conceitos postulam uma contribuição na abordagem interdisciplinar, uma vez que 

veicula a comunicação com a utilização dos meios tecnológicos, tornando-a mais rápida e 

acessível a todos os usuários em diversos campos do conhecimento e do aprendizado. 

2.1 Interdisciplinaridade: concepção e implicações nos processos de ensino e 

aprendizagem 

Neste estudo, pretende-se investigar o quão é efetiva a interdisciplinaridade no processo 

de ensino e aprendizagem dos discentes e docentes, enquanto abordagem de conteúdos diversos 

e em suas relações disciplinares.  

Em 2000, Morin e Le Moigne já consideravam que as disciplinas, como estavam 

estruturadas nas escolas, isolavam os objetos do seu meio e, ao isolar, separam as partes do seu 

todo. A educação diante de um posicionamento mais ativo, deveria transgredir essas 

fragmentações, demonstrando as correlações entre os saberes, a complexidade da realidade da 
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vida e dos impasses vivenciados naquele momento. De outro modo, compor-se-ia a ineficiência 

e a insuficiência dos cidadãos em projeção dos acontecimentos no futuro. 

Render-se ao aprendizado estatizado é propor um condicionamento dos ensinamentos. 

É estatizá-los sem fazer menção às transformações que ocorrem no nosso entorno (MAGELA, 

2008). Ou seja, as mudanças precisam contagiar os ensinamentos dos professores, torná-los 

parceiros na busca constante do aperfeiçoamento do aprendiz. 

O processo de transformação conduz à necessidade de repensar a formação atualmente 

oferecida aos futuros professores universitários e, mesmo, àqueles que já exercem suas funções 

(PACHANE e PEREIRA, 2012). 

Essas transformações vividas pela sociedade conduzem o professor às ações que visam 

a atualizar os procedimentos educacionais. O objetivo de acompanhar essas mudanças é 

capacitar o docente e torná-lo apto a produzir novos conhecimentos, diagnosticando problemas, 

apresentando soluções e questionando hipóteses. Esse é um trabalho que não se finda, apenas 

se renova a partir de um novo campo de observação. 

O exercício da profissão do professor de nível superior requer uma formação em área 

específica, uma incessante busca do aprendizado e dos saberes necessários à prática educativa, 

ao lado de valores éticos e morais, formando, dessa maneira, cidadãos aptos a produzir e 

construir a sua identidade; em outras palavras, ensinar a aprender com competência pedagógica 

(OLIARI et al., 2011). 

Ferreira e Bastos (2014, p. 1644) destacam: 

 

O exercício da atividade docente é algo complexo, que pressupõe agir de acordo com 

um plano de aula previamente elaborado, mas também em situações imprevistas pelo 

que conduz à tomada de decisões antes, durante e após a ação pedagógica, 

concretizada com a realização de importantes e diversificadas tarefas. Como o 

processo de ensino deve estar contextualizado para que possa dar garantias de que 

será adequado aos alunos a quem se destina [...] 

 

O aprendizado com competência pedagógica demanda do professor universitário a 

produção do conhecimento em dimensões distintas, que serão captadas de diferentes formas, 

em diferentes sentidos, dadas as circunstâncias dos envolvidos e, também, dos pequenos 

insights proporcionados pelo docente no processo que se constitui (FERREIRA e BASTOS, 

2014). Nesse caso, o direcionamento das ações será determinante para o desenvolvimento de 

habilidades e a formação de competências que, somente o professor, poderá vislumbrar em 

termos de resultados pretendidos com o estudo do tema proposto, ou seja, provocar o 

relacionamento dos saberes necessários a interpretação de cada disciplina no seu contexto. 

Silva e Torres (2014) consideram que o trabalho de cada disciplina é uma etapa a ser 



24 

 

vencida; sendo a seguinte: fazer com que o aluno perceba as inter-relações existentes com os 

conteúdos de outras disciplinas. Os autores destacam: “[...] a união dos saberes é essencial para 

a construção de uma educação de qualidade e consequentemente resultar na transformação do 

aluno em um cidadão crítico e inovador perante sua atuação da vida em sociedade” (p. 9).  

Não se trata de separar, mas associar saberes que se apresentaram unidos na busca de 

encontrar uma solução que seja adequada a todos os envolvidos (TARDIF, 2002). Essa 

atividade é exercida em diversas áreas do conhecimento, as quais buscam associações visando 

não somente o aprendizado e o crescimento individual, mas, também, o coletivo. 

Magela (2008, p. 197) ressalta que: 

 

A oportunidade de se discutir e levantar hipóteses sobre um problema comum para 

um determinado grupo, formular questões sobre a realidade em que vive, a fim de 

compreendê-la na sua complexidade, tendo por base os diferentes saberes e os 

conhecimentos construídos a partir deles, tornou-se o grande vértice da educação. 

 

Moser et al (2011) ao interpretar a definição de educação proposto por Durkheim em 

Éducation et sociologie (1858-1917), afirma que: “[...] é preciso, portanto, levar em 

consideração os sistemas educativos que existem ou que já existiram, compará-los e identificar 

os aspectos em comum. A reunião destes aspectos constituirá a definição que buscamos” (p.49).  

Inseridos em sistemas educativos, os jovens e adultos são convidados a trocar 

experiências e conhecimentos em busca de alcançar um nível de aprendizagem que lhes possam 

oferecer melhores condições de vida.  

É salutar a ponderação de Magela (2008) sobre as ações do professor no sentido de 

conduzir os estudos interdisciplinares. Segundo o autor, nesse momento, o professor executa o 

papel de mediador, orientador e parceiro das produções propostas pelo aluno. A interação entre 

aluno e professor ocasionada pelo tema terá um ponto de convergência, determina a fase inicial 

dos estudos, que, em outros instantes, tornar-se-ão mais significativa. 

Nesse sentido, o professor irá orientar o discente, sugerindo, discutindo, conduzindo, 

analisando, instigando, contrapondo ideias. “O professor, nessa proposta de trabalho, não deve 

se distanciar do processo de aprendizagem do aluno, apenas aguardando os resultados finais e 

a data da entrega dos trabalhos” (MAGELA, 2008, p. 199). 

O resultado e a entrega das atividades tratam-se de um momento de grande importância 

para aluno e professor, uma vez que é o resultado de um trabalho de ambos, no qual o professor 

avalia o conhecimento adquirido e o aluno demonstra o aprendizado que lhe foi proporcionado. 

Não se trata somente da entrega de uma atividade acadêmica, essa prática representa o resultado 

de um trabalho que vem sendo desenvolvido e visa criar habilidades e desenvolver 
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competências. 

Um benefício latente dessa dinâmica de estudo relaciona-se ao fato de que o professor 

pode conduzir o processo de aprendizagem no sentido de o aluno buscar novos conhecimentos 

e novas relações que, até então, encontravam-se fora do alcance da sua percepção. Não se trata 

de aplicar o conteúdo é provocar o entendimento, é instigar a pesquisa, buscar respostas ao que 

está sendo analisado (FAZENDA, 2005). 

A aplicação da teoria em situações práticas é um caminho trilhado pelo professor. O 

aluno participa como elemento-alvo desse processo de aprendizagem, pois será o agente que 

transformará o aprendizado em ações que lhe sejam úteis, ou seja, em situações reais. Não se 

trata somente de apresentar o conteúdo das disciplinas, é demonstrar a sua aplicabilidade na 

vida prática.   

O professor precisa acompanhar as mudanças da sociedade, interpretá-las e, assim, 

conduzi-las para dentro da escola. O processo evolutivo do professor é muito importante e o 

aluno deve participar deste progresso ativamente, uma vez que, de acordo com Morán (1999, 

p.17): 

 

As mudanças na educação dependem também dos discentes. Alunos curiosos e 

motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores qualidades do 

professor, tornando-os (professor e aluno) interlocutores lúcidos e parceiros da 

caminhada do professor-educador. 

 

A ideia de uma profunda mudança na estruturação da escola, na qual as disciplinas se 

relacionariam, visando não somente ao desenvolvimento pessoal, mas também ao da escola, é 

assentada na compreensão da realidade do aprendiz e na construção de conteúdo significativo 

(HERNÁNDEZ, 1998). 

Na concepção de Silva e Torres (2014) atende a formação do aluno para a sociedade, na 

qual o discente tem a possibilidade de aplicar seus conhecimentos e, assim, desenvolver novos 

aprendizados.  

A inovação é um ato de geração de conhecimento, no qual se pode instigar o professor 

e o aluno a realizarem novas pesquisas e, assim, manterem-se em processo de aprendizado 

contínuo, ampliando seu conhecimento e a possibilidade de novas inter-relações. A 

aprendizagem diária interliga à necessidade de conhecer o objeto de estudo para que seja 

possível descobrir com ele e, assim, repassar os ensinamentos que foram propostos no decorrer 

da pesquisa. Professores e alunos irão atuar em parceria neste sentido: aprender, conhecer e 

ensinar. 

Domingues (2005, p. 15) concebe a ideia de ter e oferecer aos alunos e professores “[...] 
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um ambiente que propicie maior integração, se não dos objetos, aos menos dos novos problemas 

e abordagens atinentes ao processo de geração do conhecimento”. Visando ao desejo de 

propiciar o conhecimento a alunos e professores, parte-se de uma iniciativa preliminar, na qual 

professores não se isolem em ações disciplinares. 

Assim sendo, é preciso lidar com cada disciplina conduzindo o discente a perceber as 

inter-relações da matéria, do seu conteúdo, com o das outras disciplinas. O intento é conceber 

“uma compreensão crítica das relações existentes na sociedade entre as pessoas, os sistemas e 

as conquistas decorrentes do conhecimento humano” (SILVA e TORRES, 2014, p. 09). 

A construção do conhecimento não se faz de forma isolada; associa-se ao estudo, as 

experiências, a percepção, ao comportamento do indivíduo perante o problema, ao processo de 

investigação, ou seja, um arcabouço de ações e práticas que culminaram na formação curricular. 

Em 1998, a proposta de Hernández considerava a necessidade de uma transgressão do 

currículo escolar que se centrava nas disciplinas. Essa prática, na visão do autor, se entendia 

como uma coletânea de fragmentos empacotados em compartimentos fechados, que ofereciam 

ao aluno algumas formas de conhecimento com pouca conexão com os saberes fora da escola. 

De acordo com o autor, essa compartimentação tem, sobretudo, a função de manter formas de 

controle e de poder corporativo por parte daqueles que se concebem como especialistas, em 

contraponto aos educadores (HERNÁNDEZ, 1998). 

A articulação curricular de um indivíduo ocorre em questões direcionadas, relacionadas 

aos conteúdos disciplinares e, também, com foco nos assuntos culturais. Essas são implicações 

que conduzem a compreensão na necessidade da inclusão de trabalhos que se posicionam frente 

às necessidades de uma população diante de problemas que exigem soluções. Leite (2012, p. 1) 

considera destaca que: “[...] deve ter em conta o meio em que se insere a escola e a relação entre 

a cultura escolar e as culturas de origens dos alunos a quem esse currículo se destina [...]”. 

Dessa forma, a escola é um meio de transformação, em suas respectivas regiões, para as 

gerações presentes e futuras. Trata-se de um laboratório de ideias e pensamentos que visam 

estudar, interpretar e solucionar problemas que a sociedade possa vir a apresentar. 

A prática de olhar para o futuro condiciona-nos a planejar ações no nosso presente. Um 

cenário de bem-estar social não se forma de uma ação única, forma-se a partir de um conjunto 

de ações específicas que se relacionam, inter-relacionam e transrelacionam, visando o 

entendimento dos fatos ou a solução de um problema comum a todas as partes. 

As disciplinas oferecem o suporte necessário a cada problema identificado, elas não são 

inertes por sua própria natureza. Cabe à Instituição de Ensino (IE), por meio dos seus 
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profissionais, promover o relacionamento entre elas, aproximando o ensino à realidade do 

indivíduo, às suas necessidades no cotidiano. Entende-se que o conhecimento visa favorecer ao 

homem, na proposta do seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Pombo (2004, p. 32) favorece a ideia da “simples cooperação de disciplinas, à 

transferência de problemas, conceitos e métodos, ao seu intercâmbio e enriquecimento 

recíproco, ou ainda, a uma integração capaz de romper a estrutura de cada disciplina [...]”.  

A disciplinaridade perpassa pela interação entre as disciplinas ou área do saber. Essa 

interação pode ocorrer em níveis de complexidade diferentes: a multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

A multidisciplinaridade é o primeiro nível de incorporação, representando os 

conhecimentos disciplinares. Trata-se de uma ação conjunta de diversas disciplinas em torno 

de um tema comum. Piaget (1970) entende que a multidisciplinaridade acontece quando o 

problema requer uma solução que se fundamente em informações de uma ou mais ciências ou 

setores do conhecimento, sem modificá-las. Nesse instante, verifica-se uma fragmentação, dada 

às circunstâncias da falta de relacionamento entre os conhecimentos disciplinares, ou seja, não 

há cooperação entre as disciplinas. A multidisciplinaridade é uma organização tradicional. As 

disciplinas apresentam-se isoladas uma das outras, são propostas que não se relacionam. 

A multidisciplinar é um agrupamento de diferentes disciplinas sem entendimento 

explicito e compartilhados. Hall, Stevens e Torralba (2005, p. 124) concebem que a participação 

de diferentes disciplinas favorece o uso coordenado de entendimentos práticos e associados, 

mencionam: “[...] participants from different disciplines animate situations in strikingly 

different ways, but these differences can either go unremarked or be put into coordinated use 

without explicit, shared understandings”. 

Diferentemente da multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade apresenta interações 

entre os conhecimentos interdisciplinares. Pombo (2004, p. 37) pondera: 

 

[...] não é porventura que se entenda por pluridisciplinaridade qualquer tipo de 

associação mínima entre duas ou mais disciplinas, associação esta que, não exigindo 

alterações na forma e organização da investigação e/ou ensino, supõe, contudo, algum 

esforço de coordenação entre os investigadores e/ou professores dessas disciplinas. 

 

A pluridisciplinaridade é a simples associação de disciplinas, sem que haja uma 

modificação sensível da sua própria visão do objeto. A autora acrescenta que: “[...] esse esforço 

poderá produzir-se numa simples colaboração com vista à recolha de informações, na análise 

conjunta de um mesmo objecto, no encontro pontual para a resolução de um problema 

concreto” (POMBO, 2004, p. 37). 
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Na pluridisciplinaridade há uma mínima integração entre as disciplinas sem que estas 

se alterem internamente. Há “uma relação de paralelismo entre os conteúdos programáticos 

específicos de cada disciplina [...]” (TEIXEIRA, 2016, p. 9). 

A autora pontua que, em um “nível intermédio, encontra-se a interdisciplinaridade que 

exige um aprofundamento e combinação dos saberes disciplinares que caminham para um 

estudo sintético de um objeto comum a partir da convergência de perspectivas diferentes 

(Ibidem). 

Pombo (2004) baseia-se nas considerações de Resweber (1981, p. 75-76), as quais 

entendem que “a interdisciplinaridade ultrapassa a pluridisciplinaridade porque vai mais longe 

na análise e confrontação das conclusões” e complementa: 

 

[...] porque: “procura operar uma síntese a nível dos métodos utilizados, das leis 

formuladas e das aplicações propostas”, porque “preconiza um regresso ao 

fundamento da disciplina”, porque revela de que modo a identidade do objecto de 

estudo se complexifica através dos métodos das várias disciplinas e explicita a sua 

problemática e mutua relatividade. (POMBO, 2004, p. 33) 

 

Ao nos colocar a definir interdisciplinaridade, deparamo-nos com uma arquitetura que 

se impõe em forma de texto e/ou de pensamentos na busca da interpretação da realidade. 

Expressamos percepções que se revelam, formam-se, alinham-se e constituem novos conceitos 

que podem ou não romper paradigmas. 

Pombo (2004) refere-se à interdisciplinaridade, não como uma nova proposta 

pedagógica, mas por iniciativa dos professores que se sentiram na necessidade de transpor esta 

experiência para o ensino visando a integração dos saberes disciplinares através de um trabalho 

colaborativo entre duas ou mais disciplinas.  

Essa pedagogia que se associa à interdisciplinaridade é apenas um modo de organizar o 

processo de ensino e aprendizagem. Posto que, muito menos do que qualquer nova proposta 

pedagógica, a interdisciplinaridade surge como uma nova e articulada proposta de ensino, sem 

um formato acabado, mas a construir no processo de ensino e aprendizagem. 

Fazenda (1992) compreende que: 

 

O valor e a aplicabilidade da Interdisciplinaridade, portanto, podem-se verificar tanto 

na formação geral, profissional, de pesquisadores, como meio de superar a dicotomia 

ensino pesquisa e como forma de permitir uma educação permanente. (FAZENDA, 

1992, p. 49).  

 

A interdisciplinaridade ocupa o nível de interação entre as disciplinas. Caracteriza-se 

pela existência de uma base de conhecimento partilhado de um grupo de disciplinas que se 

encontram conectadas em um mesmo nível hierárquico. Proporciona a noção de finalidade em 
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um eixo integrador: o objeto de conhecimento, o projeto de investigação ou um plano de 

intervenção. Parte da instância de compreender e explicar algo que provoca uma disciplina 

isolada, fato que promoverá a atenção de outros olhares do conhecimento. 

Essas reflexões nos transportam a um palco de discussões, onde os pensadores têm o 

livre arbítrio do manifesto das suas ideias: a escola. Provocando-nos o entendimento de que 

novas correntes também se formam no seio da educação, verifica-se que os indicadores 

apresentados conduzem, no final do Século XX, a um processo de mudança, no qual o ensino 

interdisciplinar faz frente ao modelo de ensino disciplinar (FAZENDA, 2012). 

Os indicadores idealizam essa mudança de ciclo do disciplinar para o interdisciplinar; 

nesse sentido, a intensificação dos grupos interdisciplinares propõe uma nova forma de pensar, 

uma nova concepção de ensino, na qual a escola defronta-se com a “passagem, da forma 

disciplinar, para a interdisciplinaridade, e isso acontece sincronicamente, em diferentes partes 

do mundo e, em diferentes, “ditas especializações” (FAZENDA, 2012, p. 42). O estudo não 

concebe o “que está pronto”, mas sim, com um novo modelo de pensar e interpretar as relações 

existentes entre conteúdos que se complementam no entendimento de um objeto ou fato. 

 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 

individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas 

causas ou fatores que intervém sobre a realidade e trabalha todas as linguagens 

necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registro sistemático dos resultados (BRASIL, 1997. p. 89). 

 

Na abordagem interdisciplinar evoca-se um espaço comum, um fator de coesão entre 

saberes diferentes (GUSDORF, 1985), uma vontade comum que os especialistas das diversas 

disciplinas devem possuir e à qual aceitam esforçar-se, fora do seu domínio próprio e da sua 

linguagem técnica, para aventurar-se num domínio de que não são proprietários exclusivos 

(POMBO, 2004). 

Klein e Newell (1997, p. 393 - 394) definem interdisciplinarity como: 

 

[…] a process of answering a question, solving a problem, or addressing a topic that 

is too broad or complex to be dealt with adequately by a single discipline or profession 

and drawing on disciplinary perspectives and integrating their insights by producing 

a more comprehensive understanding. 

 

Os autores compreendem que a interdisciplinaridade visa à solução de um problema, 

cujo tema possui amplitude e complexidade para ser tratado, não somente por uma disciplina, 

mas sob as perspectivas de outras disciplinas que se relacionam no contexto considerado. 

Saviani (2003) entende que é indispensável na interdisciplinaridade a arquitetura de um 

processo inteligente que visa, na sala de aula, à interação das disciplinas. Bochniak (1992) 
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complementa com o entendimento de que a interdisciplinaridade vence a fragmentação do saber 

instituído no currículo formal.  

Na ocorrência interacionista e recíproca entre as disciplinas, incorre em troca de dados, 

resultados, informações e métodos que culminará em um processo de coparticipação, 

reciprocidade, mutualidade, diálogo que caracterizaram não somente as disciplinas, mas todos 

os envolvidos no processo educativo. Repko (2007) ressalta que essa definição propôs 

evoluções nos estudos sobre o tema. Essas evoluções apresentam-se na forma e condução dos 

trabalhos, na metodologia de condução da pesquisa. 

A formação interdisciplinar busca a realização dos estudos, não de forma isolada, mas 

de forma integrada, onde um estudo persegue o outro que se inicia ou se finda, sem ser possível 

precisar esse momento. A abordagem interdisciplinar no plano de ensino de uma disciplina, 

elencada às demais disciplinas de um período, favorece ao holístico sem apontar o finito. 

Jones (2010, p. 76) acrescenta: 

 

The interdisciplinary approach is uniquely different from a multidisciplinary 

approach, which is the teaching of topics from more than one discipline in parallel to 

the other, nor is it a cross-disciplinary approach, where one discipline is crossed with 

the subject matter of another. 

 

Diferentemente da abordagem multidisciplinar, a interdisciplinaridade cria paralelismos 

com algumas disciplinas. Em algum momento, as linhas do conhecimento dessas disciplinas 

podem se cruzar e, assim, aproximarem-se. Nesse momento cria-se uma nova abordagem, uma 

forma diferente de observar o objeto ou o fato. 

A interdisciplinaridade implica na caracterização do processo de construção e 

reconstrução. O conhecimento “acabado e pronto” possui uma vida útil relativamente pequena, 

dadas as circunstâncias da solução para um problema. A dinamicidade proporcionada pelo 

trâmite de informação condiciona as ações dos seus agentes. Professores e alunos alinham-se 

em busca da elucidação de um problema ou, simplesmente, no seu cerceamento. Domingues 

(2004, p. 16) afirma que: “[...] as abordagens interdisciplinares significam uma inovação 

importante no processo de gerar o conhecimento”. 

Trata-se de articular o conhecimento a favor dos interesses do aluno, em uma abordagem 

inovadora, mais ampla e significativa. “As abordagens interdisciplinares significam uma 

inovação importante no processo de gerar o conhecimento” (DOMINGUES, 2004, p. 16). São 

abordagens que se efetivam, visando ao aprimoramento das ações de um indivíduo. 

Pombo (2004, p. 35) discute três dimensões que cercam a interdisciplinaridade: 

 

[...] os três sentidos do conceito de disciplina hão de permitir revelar a tripla condição 
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do conceito de interdisciplinaridade: enquanto fenômeno cognitivo, analisável em 

termos epistemológicos, heurísticos e históricos; enquanto configuração escolar, 

analisável em termos de teoria curricular e de inovação pedagógica; enquanto caso 

particular da questão das relações saber/poder que interessa tanto à sociologia da 

ciência como à dos pequenos grupos e das instituições. Simultaneamente, o 

reconhecimento dessa tripla dimensão da interdisciplinaridade permite pensar, de 

forma porventura mais consistente, a articulação que liga a ciência e a escola. 

 

Seja pelo viés cognitivo, curricular ou pela interseção de ambos, a interdisciplinaridade 

é uma abordagem que vislumbra a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de 

habilidades e competências baseadas contextos reais. Assim sendo, as soluções apresentadas 

para problemas, inicialmente acadêmicos, podem se revelar como soluções inovadoras de 

problemas mais abrangentes, em situações vinculadas ao mundo do trabalho real. 

A interdisciplinaridade busca soluções, que se alinham ou se associam, na configuração 

de uma estratégia que visa encontrar outros caminhos que não sejam a sua solução definitiva. 

Mesmo que a utilização de estratégias interdisciplinares não ponha um ponto final no problema, 

elas podem ser um exercício, uma vez que promove a associação de conteúdos distintos ou 

relacionados, na busca do melhor caminho para solucionar adequadamente o problema, em uma 

perspectiva mais abrangente, como apontam Klein e Newell (1997). 

A busca pela solução definitiva determina o ponto a ser alcançado; dessa maneira, 

direcionam-se todas as ações no sentido de obter o resultado esperado. A interdisciplinaridade, 

por outro lado, não apregoa a ideia do acabado, mas do objeto em construção. 

Uma determinada alternativa pode ser a melhor escolha, pode ser a melhor solução para 

aquele momento, mas em data futura, não é possível afirmar que o será. Essa condição se deve 

às condições em que vivemos, em constante processo de mutação “[...] Nada é absoluto”, afirma 

Rebouças, (2008, p. 274): “[...] tudo é relativo e depende das realidades do ambiente [...] e do 

resultado das negociações realizadas pelas pessoas que têm o poder de decisão [...]”. Nessa 

percepção, entende-se que estamos inseridos em um ambiente em constante transformação. 

Maximiano (2004, p. 31) destaca que “[...] a pesquisa mostra, repetidamente, que muitas 

ideias são úteis em determinadas situações, mas não em outras”. Ou seja, os fatores relacionados 

à pesquisa abarcam um conjunto de ideias diferenciadas, em razão do objetivo, do público-alvo, 

do cenário e de uma série de ponderações que serão consideradas. Assim, os anseios de um 

indivíduo perante sua pesquisa são fundamentais à condução dos pensamentos, ora 

influenciados, ora persistentes na sua linha de defesa/conduta, posto que nos curvamos ao ponto 

de vista do outro quando não temos o domínio do tema. 

Magela (2008, p. 197-198) pondera: “O trabalho interdisciplinar acaba se transformando 

em uma forma de disciplina introduzida na matriz curricular dos cursos, abrindo as portas da 
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sala de aula”. Essa prática constrói pontes entre saberes por onde transitam os conhecimentos e 

que tornam a aprendizagem uma fantástica aventura para os alunos, rumo ao inexplorado. É um 

caminho de novas descobertas que proporcionam sensações inenarráveis. A 

interdisciplinaridade é uma palavra que aparece para designar os mais variados tipos de 

experiências que: 

 

[...] têm em comum o facto de traduzirem uma grande vontade de superação das 

barreiras disciplinares a que as instituições do saber estão tradicionalmente 

confinadas. Experiências que, muitas das vezes, se limitam a algum tipo de 

colaboração entre dois ou mais investigadores e/ou professores: que podem envolver 

alguma convergência processual, metodológica ou teórica, mas que raramente 

alcançam de facto uma efectiva integração dos saberes disciplinares (POMBO, 2004, 

p. 31). 

 

A interdisciplinaridade visa, assim, à criação de relações laterais entre os conteúdos. A 

proposta do tema visa a identificar as relações horizontais existentes, ou construídas, entre os 

conteúdos, na tentativa não somente de aprofundar, mas de ampliar o campo de percepção do 

aluno. O aluno é o mentor das relações que vierem a ocorrer de forma natural, enquanto que o 

professor é o supervisor do processo, condutor de um aprendizado que se desnuda naquele 

momento e não em outro. 

A interdisciplinaridade possui aplicabilidade prática na Administração. Derry, Schunn 

e Gernsbacher (2005, p. 25) destacam: 

 

The organizational structures that facilitate interdisciplinary collaboration range from 

informal clusters within existing organizations to autonomous institutions. Matrix 

structures are a familiar form within organizations. A matrix is a program structure 

superimposed on an existing hierarchy. 

 

As estruturas organizacionais possuem áreas que executam funções específicas dentro 

da empresa, tais como: finanças, marketing, recursos humanos, logística e produção. Conhecida 

como estrutura matricial, cada área, na sua especialidade, executa as suas ações de forma 

autônoma, mas somente a coletividade conduz ao resultado organizacional esperado. Esse 

resultado é o esforço coletivo de todos na sua especialidade. 

Este é um exemplo clássico de interdisciplinaridade no qual todos os esforços se 

convergem no processo de ensino e aprendizagem. Esse fator é importante para esta pesquisa 

visto que, dentre os cursos em que ela foi ambientada, está o curso de Administração e os 

tecnólogos, também vinculados às disciplinas mencionadas.   

A interdisciplinaridade implica em um processo de construção e reconstrução. O 

conhecimento “acabado e pronto” possui uma vida útil relativamente pequena, dadas as 

circunstâncias da solução para um problema. A dinamicidade proporcionada pelo trâmite de 
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informação condiciona as ações dos seus agentes. Professores e alunos alinham-se em busca da 

elucidação de um problema ou, simplesmente, no seu cerceamento. Domingues (2004, p. 16) 

afirma que: “[...] as abordagens interdisciplinares significam uma inovação importante no 

processo de gerar o conhecimento”. 

Silva e Torres (2014, p. 07) ressaltam que, em pesquisa realizada junto aos alunos, torna-

se visível a percepção dos discentes frente à abordagem de ensino, na qual se aplica a 

interdisciplinaridade; assim observam: “Visivelmente podemos analisar a eficácia deste método 

no processo ensino aprendizagem e o amplo significado da interdisciplinaridade em favorecer 

o nível de aprendizado dos alunos”. 

Fazenda (2011, p. 11) considera que a interdisciplinaridade é uma questão de atitude, 

“[...] de abertura, não preconceituosa, em que todo o conhecimento é igualmente importante. 

Pressupõe o anonimato, pois o conhecimento pessoal anula-se diante do saber universal”. O 

saber não se finda em apenas um conhecimento, trata-se da aplicabilidade coerente sobre o fato, 

no qual implica outros níveis de conhecimento.  

Os níveis de conhecimento e as relações interacionistas incorridas nos conteúdos 

disciplinares visam à evolução do processo educativo. Dessa forma, Pombo (2004) discorre a 

necessidade de estabelecer dois pontos que se tornam relevantes, o primeiro deles que há uma 

distinção nos conceitos de formados pela tríade: pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade; em destaque as considerações da autora para o segundo ponto: 

 

[...] nessas relações triádicas, o conceito de interdisciplinaridade ocupa 

invariavelmente uma posição intermédia. A interdisciplinaridade é tendencialmente 

pensada como algo que se deve entender como mais do que a pluridisciplinaridade e 

menos do que a transdisciplinaridade (POMBO, 2004, p. 33). 

 

A transdisciplinaridade está em um nível de interação disciplinar além da 

interdisciplinaridade. É uma proposta recente no campo epistemológico, no qual coordena todas 

as disciplinas e interdisciplinas do sistema de ensino, embasados em um conhecimento geral. É 

a transversalidade das primeiras disciplinas lecionadas até as últimas a serem aplicadas em um 

curso. 

Domingues (2004) compreende que além de sugerir a ideia de movimento, a 

transdisciplinaridade visa a quadra de barreiras: “[...] a transdisciplinar permite pensar o 

cruzamento de especialidades, o trabalho nas interfaces, a superação das fronteiras, a migração 

de um conceito de um campo de saber para outro, além da própria unificação do conhecimento” 

(p.18). Acrescenta: “[...] talvez já seja, de fato, imperioso nos movermos em direção a uma 

educação inicial mais ampla, capaz de produzir graduados adaptáveis, com capacidade de auto 
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aprendizado e tráfego nos espaços transdisciplinares” (p. 38). 

A evolução do conhecimento transdisciplinar para o campo de outras especialidades 

permite aprender com outros profissionais. Permite entender que as especialidades não se 

isolam, se agrupam visando uma visão unitária e sistemática do saber. 

Pombo (2004, p. 38) coloca que a transdisciplinaridade é o nível máximo de integração 

disciplinar e refere: 

 

Tratar-se-ia então da unificação de disciplinas tendo por base a explicação 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 sector mais ou menos alargado do saber. 

 

Berger (1972, p. 24) corrobora, afirmando que é o: “desenvolvimento de uma 

axiomática comum”. Gustorf (1985, p. 35) complementa que a transdisciplinaridade evoca: 

“uma perspectiva de transcendência que se aventura para além dos limites do saber 

propriamente dito em direção a uma unidade de natureza escatológica (POMBO, 2004, p. 39).  

Domingues (2005, p. 356) corrobora: “[...] o abandono dos caminhos estreitos das 

disciplinas, para buscar no campo alargado da transdisciplinaridade o lugar da construção de 

um saber adaptado aos problemas e à complexidade de nosso objeto”. O autor transcende os 

discursos disciplinares e acrescenta: 

 

A abordagem transdisciplinar não trata de estabelecer vários discursos disciplinares 

isolados sobre um mesmo objeto – multidisciplinaridade – ou reunir os vários saberes 

e discursos dentro de um único discurso globalizante – interdisciplinaridade. Ela põe 

em contrato as várias disciplinas e saberes específicos até eles compenetrarem-se, 

transfigurarem-se e formarem um novo campo [...] (DOMINGUES, 2005, p. 43). 

 

As implicações no processo de ensino e aprendizagem não se prendem em um campo 

específico do conhecimento. A união de saberes distintos se agrupa e forma um conhecimento 

diferente daqueles já formado, visto que a transgressão do conhecimento ocorre em um nível 

superior de integração disciplinar; dessa forma, a transdisciplinaridade, nas concepções de 

Teixeira (2016): 

 

[...] pretende estabelecer uma unificação dos saberes de duas ou mais disciplinas 

associando os aspectos que têm em comum. Isto com o objetivo de conceber uma 

linguagem comum e uma concepção unitária do saber, implicando uma reorganização 

dos programas curriculares e da própria escola com o rompimento das fronteiras 

disciplinares (TEIXEIRA, 2016, p. 9). 

 

Os paradigmas que se impõem ao conhecimento são vencidos nos olhares de Teixeira 

(2016), visto que existem possibilidade multi, pluri, inter e transdisciplinar. Essa diversidade 

de campos epistemológicos organiza-se de um sistema uni para a junção de diversos organismos 
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que se integram e se completam. 

2.1.1 A interdisciplinaridade e os pressupostos construtivistas e interacionistas 

A apresentação do conteúdo tem como mediador didático o professor. Suas ações visam 

provocar no aluno o entendimento do que está sendo lecionado. Realizar a mediação didática é 

uma forma de remeter-nos ao entendimento da mediação cognitiva. As intenções do professor 

ultrapassam o sentido de apenas conhecer, busca-se a interpretação do objeto ou fato com foco 

na análise que incorrerá na mediação cognitiva do aluno. 

A hipótese mais forte é de que as ciências cognitivas constituem uma nova disciplina 

científica no sentido clássico do termo. Assim como antes aconteceu com a física, a química, a 

biologia ou a sociologia. Nos dias atuais, a emergência das ciências cognitivas corresponderia 

“ao lento desvelar de uma área inexplorada da realidade – a cognição – mediante a qual se 

caminharia no sentido de uma crescente complexidade e aproximação ao humano (POMBO, 

2004, p. 84). 

A palavra cognitione tem a sua origem nos escritos de Platão e Aristóteles. Cognição é 

o ato ou processo de aquisição do conhecimento que ocorre através da percepção, da atenção, 

associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. Cada um 

constrói sua própria estrutura de conhecimento. Faz-se isso explorando as informações 

recebidas do ambiente, tratando-as com base na experiência pessoal de vida e na troca de 

experiências com outras pessoas.  

Niemann e Brandoli (2012, p. 6) ressaltam que: “para o construtivismo, nada mais 

revelador do funcionamento da mente de um aluno do que seus supostos erros, porque 

evidenciam como ele releu o conteúdo aprendido. O que as crianças aprendem não coincide 

com aquilo que lhes foi ensinado”. 

Valorizar o processo e não o produto trata-se de uma metodologia de ensino na qual o 

aluno tem a possibilidade de entender os motivos que o conduziram ao acerto ou ao errado. Não 

se valoriza veementemente o “resultado alcançado”, enaltece-se o processo. von Glasersfeld 

(1987, p. 15) contribui:  

 

In this paradigm, learning emphasizes the process and not the product. How one 

arrives at a particular answer, and not the retrieval of an 'objectively true solution', is 

what is important. Learning is a process of constructing meaningful representations, 

of making sense of one's experiential world. In this process, students' errors are seen 

in a positive light and as a means of gaining insight into how they are organizing their 

experiential world. The notion of doing something 'right' or 'correctly' is to do 
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something that fits with "an order one has established oneself". 

 

Trata-se de um paradigma: fazer algo "certo" ou "errado" é fazer algo que se adequa a 

"um processo”. Valorizar os fins positivos é importante, entretanto devemos aprender com 

aqueles que não foram adequados à nossa realidade. Em situações nas quais não nos adequamos, 

é salutar verificar a constituição dos meios que nos direcionaram aos fins. Reparamos que, na 

percepção de von Glasersfeld (1987), não lhe é interessante a valorização permanente do acerto, 

mas a construção, o processo que o direcionou. 

A aprendizagem é um processo de construção de representações significativas, as quais 

constituem “um mundo vivenciado em experiências”. Os erros são vistos em uma “luz 

positiva”, um meio de ganhar uma visão sobre como os alunos organizaram o seu mundo 

vivencial. 

O exercício, na prática, possibilita a visualização do erro. Direciona as ações do 

professor a entender como e por que ocorreram. O aprendizado condiciona a entender que 

aquelas ações não podem ser exercidas, pois os resultados não agradariam o meio em que se 

encontra inserido. 

Isaia e Bolzan (2004) consideram que o processo de construção de conhecimento 

pedagógico é tão fundamental, quanto compreender o aprender a aprender, colocando em outras 

palavras, o indivíduo se torna capaz de desenvolver aprendizagens em variados contextos ou 

situações que favoreçam a aquisição de estratégias cognitivas, levando-se em conta as 

características individuais de cada sujeito em sua interação com seus pares. 

Jonassen (1994, p. 35) resume em tópicos as implicações do Construtivismo, 

contextualiza em um design de ideias que objetivam instruir: 

 

The following principles illustrate how knowledge construction can be facilitated: 

 Provide multiple representations of reality; 

 Represent the natural complexity of the real world; 

 Focus on knowledge construction, not reproduction; 

 Present authentic tasks (contextualizing rather than abstracting instruction); 

 Provide real-world, case-based learning environments, rather than pre-determined 

instructional sequences; 

 Foster reflective practice; 

 Enable context-and content dependent knowledge construction; 

 Support collaborative construction of knowledge through social negotiation. 

 

A construção do conhecimento é a representação da realidade. É uma ação prática de 

contextualização do mundo real e dela é preciso absorver o máximo de instruções, informações 

e dados, principalmente, daqueles que possuem um conhecimento mais proeminente. Criar 

relações com fatos passados e experiências que lhes foram pregressas são atitudes que podem 
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criar um diferencial, ao contrário de uma sequência lógica de um ensino pré-determinado. É 

importante adotar uma prática reflexiva, na qual o discente poderá projetar a sua realidade, 

permitindo-lhe a construção do seu próprio contexto, embasado no conhecimento explícito, no 

tocante a produzir uma consciência colaborativa e social. 

Becker (1994) considera que o Construtivismo não seja uma prática nem um método, 

mas sim uma teoria que permite conceber o conhecimento como algo que não é dado, mas 

construído e constituído pelo sujeito por meio da sua ação e da interação com o meio. Andreu-

Andrés (2016, p. 1043) acrescenta que, quando alunos se interagem, em uma proposta de 

trabalho baseada “[...] on social constructivism, generating knowledge and meaning from their 

experiences; thus, as a social activity, group interdependency is a key element to gain and share 

learning and knowledge”. 

As transformações ocorridas no homem não somente modificam a sua própria essência, 

mas a natureza daqueles que estão no seu entorno. A sinergia de um processo de mudança 

propulsiona uma transformação que condiciona o meio social a modificar suas diretrizes 

pessoais e profissionais. Consequentemente, as escolas seguem o caminho trilhado pela nova 

realidade humana, adequa-se em atender uma demanda educacional voltada a formar pessoas 

que irão não somente aceitar, mas propor novas mudanças. 

Nas proposições epistemológicas de Piaget (1974), a concepção do desenvolvimento 

humano é construída com base em novas teorias pedagógicas na medida em que o sujeito passa 

a ser visto como capaz de construir o conhecimento na interação com o meio físico e social. 

Silva (2009) pondera sobre as categorias de base epistemológicas orientadas pela 

mediação, a reflexividade e a atitude. A autora considera atitude de educandos e educadores 

cria possibilidades de vivenciar a interdisciplinaridade histórico-dialética, se forem capazes de 

“[...] analisar projectos relativos a diferentes contextos sócio-educativos e de formação [...]” 

(p.9).  

O Construtivismo vê o aluno como participante ativo do próprio aprendizado, mediante 

a experimentação, a pesquisa, o trabalho em grupo, suscitando a dúvida e levando ao 

desenvolvimento do raciocínio, entre outros processos. 

Piaget (1982) busca a compreensão do desenvolvimento do psiquismo. Com o intuito 

de provar as suas teses, utilizou métodos empíricos, os quais o levaram à conclusão de que o 

desenvolvimento cognitivo ocorre gradativamente. O pesquisador defendia que o indivíduo 

atravessa por fases, por ele denominadas de: sensor-motor (0 a 2 anos) quando o indivíduo 

adquire conhecimento a partir de si mesmo, de suas percepções ligadas ao movimento e às 
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sensações; pré-operatória (2 a 7 anos, aproximadamente), quando há o aparecimento da função 

simbólica, através da linguagem e quando o conhecimento se constrói por um raciocínio 

intuitivo, embora ainda não se estabeleça como parte da sociedade; fase operatória (7 a 11 anos, 

aproximadamente), quando se inicia uma relação com conceitos inicialmente concretos e depois 

abstratos e os consegue relacionar, deixando o lado intelectual e socialmente egocêntrico da 

fase anterior. Já consegue, então, pensar ideias abstratas e desenvolver certa lógica no seu 

raciocínio, sem o apoio de objetos concretos. Desta forma, passa a pensar de forma adulta. 

Nesse sentido, o autor valoriza, em suas pesquisas, mais os mecanismos internos que os 

externos. 

A valorização da vivência pessoal, premissa do trabalho interdisciplinar, é demonstrada 

por Piaget (1982), uma vez que as bases dos nossos aprendizados são importantes para que 

venhamos a resolver os problemas com os quais nos deparamos no dia a dia. As experiências 

(físicas e lógico-matemáticas) do indivíduo estão relacionadas ao empirismo, conhecimentos 

que foram adquiridos ao longo da experiência vivida ao longo dos seus anos na academia. 

Ernest (1995), em suas descrições, fundamentadas em escolas de pensamento 

construtivista, ressalva a: “[...] attention to metacognition and strategic self-regulation by 

learners, when the use of multiple representations of mathematical concepts; and, awareness of 

the importance of goals for the learner, and the dichotomy between learner and teacher goals 

[…] (p. 485). 

As experiências lógico-matemáticas exemplificam a abstração reflexiva. São 

construídas na mente do indivíduo ao criar relacionamentos entre vários objetos, assim como a 

ação exercida sobre ele. Nesse sentido, Piaget (1982) já observa que, tanto o comportamento 

quanto a inteligência dos indivíduos, são resultado de suas interações com o meio. Assim, o 

desenvolvimento ocorre em etapas sucessivas que se agregam e se transformam no decorrer do 

processo de aprendizagem.  

Nas análises de Vygotsky (1987), o indivíduo é uma criação histórica e social. Suas 

relações com a natureza e com os outros indivíduos no nível consciente ocorrem de forma 

espontânea, sem a percepção do que estão realizando. À medida que toma consciência do seu 

pensamento, ele enfatiza seus atos em relação ao meio em que se encontra, fazendo com que 

esses atos se tornem sociais e históricos. Desta forma, envolve a psique do indivíduo 

presumindo uma intencionalidade da consciência e o discernimento como objeto de estudo. 

O autor categoriza os principais problemas apresentados pelos alunos na concepção 

construtivista social: skills which the student cannot perform; skills which the student may be 
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able to perform; skills that the student can perform with help. 

A ausência de habilidades na performance de uma tarefa relaciona-se à falta de 

habilidades afins. Na fase inicial, o estudante, para alcançar níveis satisfatórios de performance, 

pleiteia a presença de um supervisor com parâmetros educacionais que sejam adequados à 

realização da atividade.  

Honebein (1996, p. 11) estabelece sete metas para a construção do ambiente voltado ao 

conhecimento: 

[…] describes seven goals for the design of constructivist learning environments: 

1. Provide experience with the knowledge construction process; 

2. Provide experience in the appreciation for multiple perspectives; 

3. Embed learning in realistic and relevant contexts; 

4. Encourage ownership and voice in the learning process; 

5. Embed learning in social experience; 

6. Encourage the use of multiple modes of representation; 

7. Encourage self-awareness in the knowledge construction process. 

 

O processo de construção do conhecimento carece da experiência apreciada por 

múltiplas perspectivas, compreendendo a integração e a aprendizagem em contextos realistas e 

relevantes. Durante esse processo, é valoroso o relato do aprendizado vivido na experiência 

social. Torna-se relevante o estímulo à aplicabilidade prática sob múltiplas formas, instigando, 

também, a autoconsciência no processo de construção do conhecimento para que o discente 

possa interpretar por si só, o processo que o conduziu ao resultado desejado. O alcance de 

resultados aproxima-o da sociedade que vive, uma vez que os benefícios alcançados promovem 

o bem-estar coletivo. 

Apreciam-se as ações individuais, entretanto a coletividade é enaltecida em razão do 

alcance coletivo de todos os membros no resultado esperado no qual todos realizam o 

processamento cognitivo da equipe: 

 

Cognitive processing by individuals or by the members of a group as a whole is very 

important, as group members must come to understand the goals of the group, 

represent the problem under discussion by group members, identify strategies for 

achieving goals, and decide on strategies for achieving goals (DERRY, SCHUNN e 

GERNSBACHER, 2005, p. 52) 

 

A associação de um membro ao grupo, parte da ideia que cada indivíduo deve entender 

quais contribuições a equipe espera. Cada contribuição aproxima, estreita as relações dos 

indivíduos e oferece maiores ganhos ao relacionamento produzido no grupo. 

Derry, Schunn e Gernsbacher (2005, p. 52) pactuam e concebem a ideia de compartilhar 

informações para alcançar objetivos com ações que sejam eficazes, ponderam: 

 

The group's ability to do these activities effectively depends on the necessary 
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information being available to the group. The analysis of cognitive processes in 

interdisciplinary groups is expected to identify mechanisms and strategies for 

facilitating the effective use of interdisciplinary teams. 

 

O grupo, em posse das informações necessárias, aumenta a capacidade de realizar ações 

efetivas, visando à aplicabilidade do melhor processo cognitivo individual e coletivo. O 

relacionamento entre os membros da equipe conduz à construção do conhecimento da equipe 

interdisciplinar no seu todo. 

As aprendizagens precisam evoluir e não podem mais ser consideradas como simples 

transmissão de práticas, mais ou menos rotineiras, embora estas continuem a ter um valor 

formativo que não pode ser desprezado (DELORS, 1998). 

O aprender a aprender remete-nos a desenvolver ações para que a aula seja mais 

produtiva, mais efetiva e plena, tanto para o professor que leciona, quanto para o aluno que 

aprende com o conhecimento adquirido. Essa pode ser uma prática rotineira para o professor e 

o aluno, mas representa uma riqueza sem precedentes, pois, todos os dias é possível aprender 

algo “novo”, não somente com o que é novo, mas na observação do que é “antigo”. Definir 

novas estratégias é uma prática que favorece e engradece a prática do ensino na construção do 

conhecimento. 

Na construção do conhecimento, as estratégias utilizadas pelos professores possibilitam 

ao aluno colocar-se em uma posição ativa, na qual haverá a construção do seu próprio 

conhecimento. Essa ação incorre, não somente frente aos mais diferentes saberes construídos, 

mas também às diversas fontes de informação (MAGELA, 2008). 

Neste sentido, a construção do conhecimento passa por um processo, no qual o relato 

dos envolvidos ao término de cada etapa é a maior riqueza que ficará para a humanidade. Dessa 

coletânea, nasceram outras ideias que se balizaram nas melhores práticas e, consequentemente, 

em novos resultados ainda melhores. 

Wilson e Cole (1991, p. 59 – 61) abordam uma descrição dos modelos de ensino 

cognitivo que incorporam conceitos construtivistas. Doravante às descrições apresentadas, 

apresentam conceitos centrados no entendimento construtivista, ensino e aprendizagem: 

 

 embed learning in a rich authentic problem-solving environment; 

 provide for authentic versus academic contexts for learning; 

 provide for learner control; 

 use errors as a mechanism to provide feedback on learners' understanding. 

 

No entendimento dos autores, verifica-se que o ambiente precisa adequar-se às 

necessidades dos envolvidos; estar apto, à aprendizagem. Fornecer a estrutura necessária à 

aprendizagem, controlar as ações (percepções do aluno no processo de desenvolvimento) e, 
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depois desta sequência de ações, oferecer-lhe o feedback dos seus resultados, sejam positivos 

ou negativos. Demonstrar-lhes o que foi correto e, principalmente, o caminho que o conduziu 

ao incorreto. O aluno precisa identificar a sua falha, a causa determinante das suas ações e as 

possíveis consequências dos seus atos. 

As questões vinculadas à interdisciplinaridade apresentam-se fundamentadas pelo 

psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky, que viveu entre 1896-1934. O autor defendeu que os 

conceitos científicos buscam, aos poucos, uma fundamentação para os conceitos do cotidiano. 

As provas produzidas pelo conhecimento tácito (ainda não explicitadas e que não possuem uma 

razão científica) podem, no futuro, vir a ser comprovadas por um método científico.  

Em suas principais vias de estudo, Vygotsky (1991) se dedicou à compreensão do 

desenvolvimento humano e da linguagem, dando origem à perspectiva sociointeracionista da 

construção do conhecimento. Ele defendeu que a aprendizagem possui duas naturezas 

(conceitos) distintas: Zona de Desenvolvimento Real, que compreende as funções psíquicas já 

dominadas pelo indivíduo; e a Zona de Desenvolvimento Proximal, que indica o conjunto de 

habilidades nas quais o indivíduo pode obter sucesso quando assessorado por alguém mais 

experiente.  

O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento capazes de operar 

unicamente quando a criança se relaciona com pessoas; em seu ambiente, instigam associações 

e relacionamentos que incorrerão na cooperação junto aos seus parceiros. Uma vez 

internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento da criança 

(VYGOTSKY, 1991). 

O Desenvolvimento Proximal oferece a possibilidade de ganhos substanciais para o 

desenvolvimento da criança, quando assistida por alguém mais experiente; suas relações e inter-

relações tornam-se mais complexas, passíveis de habilidades mais desenvolvidas. Vencer os 

muros da escola é uma prática que se torna saudável e valorizada diante das práticas sociais 

realizadas em outras instituições e outros espaços sociais. O aluno compartilha os 

conhecimentos práticos que foram concebidos em outro ambiente, daí surgindo adequações, 

adaptações e transferências que ele vivenciará em outras situações da vida real (KLEIMAM, 

2005). 

O exercício crítico exigido pela leitura e, necessariamente, pela escuta é uma passagem 

da experiência sensorial, que caracteriza a cotidianidade, à generalização que se opera na 

linguagem escolar e desta ao concreto tangível. A esse respeito, Vygotsky (1987) pondera que: 

 

Uma das conformações de realizarmos este exercício consiste na prática que me venho 
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referindo como”, entendendo-se aqui como leitura do mundo a leitura que precede a 

leitura da palavra e que perseguindo igualmente a compreensão do objeto se faz no 

domínio da cotidianidade (VYGOTSKY, 1987, p. 261). 

 

A associação de conteúdos distintos amplia o conhecimento em vários sentidos. É uma 

saída do sensorial para uma saída dos relacionamentos. As relações sociais e históricas do 

indivíduo com a sua realidade não podem ser desprezadas; é preciso compreender as suas 

origens para entender as suas necessidades, o seu comportamento diante de uma situação 

complexa que demanda por uma ação, uma atitude. O estudo das bases, ou seja, das raízes de 

onde o indivíduo originou-se é a primeira de todas as ações. Uma vez que a solução irá se 

direcionar para as necessidades daqueles que ali se encontram. 

A crescente complexidade das relações produzidas na mente humana é infindável. Na 

linha abordada por Piaget (1982), o indivíduo relaciona as suas bases na busca da solução de 

um problema. Isso nos remete ao entendimento de que as frentes de trabalho que podem ser 

abertas para a solução de um problema são diversas; e, da mesma forma, as diferentes bases 

existentes em uma sala de aula. 

Os resultados das pesquisas produzidas por Vygotsky (1987) relacionam-se ao 

entendimento de que o homem é influenciável pelo meio no qual se desenvolveu. A cultura, 

adquirida ao longo dos anos da sua existência, promoverá influências nas suas decisões e o 

conduzirá por um caminho no qual vislumbra o sucesso de suas ações. Posto que, suas decisões 

irão oferecer impacto no ambiente que está inserido, onde foi criado e desenvolvido em relações 

com os seus pares. 

Empreender ações apoiadas no conhecimento que se acumula ao longo dos tempos 

oferece segurança, uma vez que as novas ações empreendidas estão apoiadas em um saber-fazer 

acumulado (o como saber). A bagagem cognitiva acerca do fazer (conhecimento sobre), 

associada a uma determinada orientação, condiciona uma devida estabilidade, os componentes 

dinâmicos, motivos estabilizados, valores, dentre outros, que possibilitam ao estudante o querer 

aprender, não somente nos conhecimentos que busca, mas nos que podem ser compartilhados 

com os outros (SACRISTÁN, 1998). 

Embora as linhas de Piaget (1982) e Vygotsky (1987) não se sobreponham na 

integralidade, verifica-se que, para ambos, o indivíduo necessita de uma base consolidada que 

contribuirá para a construção de novos conhecimentos. Além disso, ambos os autores 

consideram as questões ligadas à interação e ao contexto fatores essenciais nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

A abordagem construtivista acarreta uma nova perspectiva do meio educacional. Piaget 
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(1982) defende o potencial de um aluno, com base nas suas heranças condicionadas pela própria 

ação e comportamento. Acredita no potencial interiorizado, na sua capacidade de absorver as 

informações obtidas do mundo exterior e acomodá-las. Cada um à sua maneira, para que desta 

forma lhe fosse possível entender a realidade a qual pertence. 

Os pressupostos construtivistas e interacionistas provocam o direcionamento do 

indivíduo à associação dos fatos. Essa atividade o conduzirá ao processo de aprendizagem, no 

qual o aluno cria suas próprias relações com o objeto, cujo fim é o processo de construção de 

representações que lhe serão significativas. Trata-se de uma prática reflexiva, que o levará a 

produzir uma consciência colaborativa e social com os seus pares.  

O processo interacionista instiga o aluno a interação entre o que é concreto e abstrato 

em seu próprio meio físico e social. Nesse contexto, a interdisciplinaridade enlaça os 

pressupostos construtivistas em suas relações, sejam elas concretas e/ou abstratas. 

A ausência de determinada habilidade coloca o professor em ação, pois ele é o agente 

que direcionará os alunos ao resultado esperado. Nesse ponto, provoca-se a percepção sensorial 

dos alunos nos resultados que eles próprios alcançam com contribuições pontuais do seu 

mentor. 

A interdisciplinaridade é uma abordagem que provoca diferentes formas de tratamento. 

A prática de metodologias de abordagem interdisciplinar está presente no meio educacional, 

profissional e pessoal. Ela possui características que direcionam o aluno a construir e interagir 

seus conhecimentos cognitivos e empíricos com fins e propósitos próprios.  

2.1.2 Metodologias de abordagem interdisciplinar 

A abordagem interdisciplinar adota uma tipologia de ensino que implica na integração 

de professores que se encontram engajados num trabalho comum. As disciplinas curriculares 

se integram com a finalidade de vencer a fragmentação do ensino (LUCK, 1990).  

Borrero (1991, p. 16) compreende que a interdisciplinaridade se origina de um processo 

dialético no qual propícia outros conhecimentos: 

 

El proceso dialéctico que promueve la interdisciplinariedad propicia la generación de 

conocimiento pero no a partir de saberes fragmentados, sino a través de la unidad y 

unificación de saberes. En la interdisciplinariedad se conserva la especialización de 

cada ciencia y es esta la que fortalece los procesos de interacción y trabajo colectivo.  

 

Nessa concepção, o estudo que se relaciona à abordagem interdisciplinar visa não 

somente o estudo disciplinar, mas as possíveis inter-relações que essas disciplinas possam vir 
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a demonstrar nos desdobramentos de uma problemática realizado por um grupo de pessoas, 

cujo fim proposto é propor alternativas viáveis ou a solução concreta ao revés identificado 

(BORRERO,1991). 

Basta que ocorra a troca de um ou mais membros do grupo, outros enfoques podem ser 

oferecidos e, não se pode afirmar, que o resultado seja exatamente o mesmo. Essa é uma 

didática, na qual o processo de aprendizagem é contínuo, ou seja, evolutivo. Ao longo de um 

tempo ocorreriam uma série de descobertas que farão parte da construção de saberes de um 

indivíduo. 

Tardif (2002) caracteriza o saber docente como múltiplo e pluriorientado por diversos 

saberes, originados dos saberes curriculares, das disciplinas, do exercício profissional e da 

experiência pessoal. Não se constitui em uma única fonte, mas na diversidade de contextos, de 

culturas (pessoal, escolar, institucional, da categoria profissional à qual pertence). São 

conhecimentos das disciplinas, pedagógicos, curriculares, experienciais, apropriados nas 

relações, nas práticas concretas; porém, são subjetivos, visto que são incorporados, construídos 

pelos sujeitos que neles estampam sua marca. 

Morin e Le Moigne (2000) compreendem que o saber parcelado e compartimentalizado, 

ou seja, disciplinar, não oferece a possibilidade de o aluno criar relações de conhecimento 

diversos. “O caráter disciplinar do ensino formal dificulta a aprendizagem do aluno, não 

estimula o desenvolvimento da inteligência, de resolver problemas e estabelecer conexões entre 

os fatos, isto é, de pensar sobre o que está sendo estudado [...]” (SILVA e TORRES, 2014, p.2). 

Cada disciplina proporciona um conhecimento diferente sobre um determinado assunto, 

cujo saber do conteúdo criam uma base conceitual. Tardif (2002, p. 112) elucida que, “os 

saberes, saberes-fazer, competências e habilidades que servem de base ao trabalho dos 

professores no ambiente escolar”. Não se deve refutar do conhecimento disciplinar, pois é 

importante para uma formação inicial. O conhecimento individualizado cria condições para a 

realização da prática, trata-se do saber-fazer.  

O indivíduo que conhece e possui habilidades para fazer “assume a prática a partir de 

significado que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer 

provenientes de sua própria atividade” (TARDIF, 2002, p. 239).  

O saber-fazer não se finda em apenas um conhecimento. Certas ações somente podem 

ser realizadas em função de aprendizado cognitivo, ou seja, que foi adquirido ao longo de um 

determinado tempo com a junção de saberes diversos. Delors (1999) compreende que a 

educação deve transmitir conhecimentos que se associam a outros saberes, em função de um 
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saber-fazer. Para o autor, esse é um processo evolutivo que se adapta à civilização do 

conhecimento cognitivo, posto que são as bases para as competências necessárias ao futuro. 

Determinados problemas somente são resolvidos se forem associadas disciplinas 

diferenciadas e com aproximações que forem necessárias à solução de um objetivo único. Essa 

é uma ação única com a aplicabilidade de uma metodologia interdisciplinar. “En la 

interdisciplinariedad se conserva la especialización de cada ciencia y es esta la que fortalece 

los procesos de interacción y trabajo colectivo” (BORRERO, 1991, p. 16; POSADA, 2015). 

A interdisciplinaridade caracteriza-se pela busca de explicações que culminarão no 

entendimento de um todo. Refere-se à uma pesquisa ousada de querer compreender não 

somente as partes, mas as associações que se promovem para constituir o produto final ou 

acabado. Essa atitude disciplinar define-se em uma transformação da insegurança num 

exercício de pensar, em um construir (FAZENDA, 1996; SILVA e TORRES, 2014). 

Japiassu (1976) compreende que a interdisciplinaridade se caracteriza pelo volume de 

trocas entre os especialistas e “pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto de pesquisa” (p. 74). 

Esse projeto de pesquisa é uma proposta de trabalho, entendida como uma temática com 

abordagens de diferentes disciplinas. Trata-se de uma busca do saber do indivíduo, que não se 

formula na especulação disciplinar, mas no exercício do pensamento de conteúdos diversos. 

Demo (1994, p. 15 - 16) afirma que: “[...] o processo de evolução da humanidade está 

diretamente vinculado à qualidade do conhecimento adquirido”. A formação da base é 

elementar ao desenvolvimento humano, posto que visa estimular o indivíduo a buscar por novos 

saberes e, assim, condiciona-lo ao aprendizado contínuo. 

O conhecimento é um processo dinâmico que permite ser alterado pelo ponto de vista 

do observador, não somente com o objetivo de criticar o que está finalizado, mas com o 

propósito de questionar e querer mudar. Esta é uma dinâmica que não se finda com um processo 

de observação, esmera-se em novas perspectivas dos observadores. 

Ferracioli (1999, p. 6) cita: 

 

[...] o conhecimento não está no sujeito – organismo, tampouco no objeto – meio, mas 

é decorrente das contínuas interações entre os dois [...] a inteligência é relacionada 

com a aquisição de conhecimento à medida que sua função é estruturar as interações 

sujeito-objeto. 

 

As interações entre sujeito e objeto são essenciais para a construção do conhecimento, 

que se formula pela dúvida, pelo questionamento e pela investigação, com o objetivo de 

desnudar aquilo que não se tem como concreto e conhecido. A explanação remete ao 
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entendimento de que a abordagem interdisciplinar instiga o aluno a conhecer não somente o 

saber disciplinar, entretanto o leva a compreender as junções entre os conhecimentos diversos. 

Estende-se à um processo de adaptação, de evolução cognitiva da inteligência humana. 

Piaget (1982, p. 162) destaca que: “[...] toda inteligência é uma adaptação”. As 

estruturas mentais são momentaneamente adaptadas para a construção do saber em uma 

determinada situação-problema, na qual o conhecimento se constrói e, assim, forma a 

inteligência humana. 

O ambiente interfere e influencia o desenvolvimento humano. O processo de 

aprendizagem se relaciona com o conhecimento daqueles que interagem e trocam experiências 

sobre as situações que já foram vivenciadas. O desenvolvimento é um processo que não se 

padroniza. Cada indivíduo possui e desenvolve suas próprias habilidades que podem ser comum 

ou única. “O desenvolvimento explica a aprendizagem, e essa opinião é contrária à opinião 

amplamente difundida de que o desenvolvimento é uma soma de experiências discretas de 

aprendizagem” (PIAGET, 1964, p. 176).  

No entanto, o processo de aprendizagem é emblemático. A construção do conhecimento 

pode se diferenciar de uma região para outra em função das suas diversidades. Não há um 

modelo padrão de ensino, pois é preciso entender as necessidades de uma região e direcionar o 

conhecimento necessário àquela população. Ainda, em uma mesma região, dados os valores 

éticos, comportamentais e morais pode-se diferenciar, pois a visão do problema está 

condicionada ao banco de memórias criado ao longo dos anos de vida em sociedade (PIAGET, 

1964). 

A aprendizagem é um processo, sujeito às influencias da ação do tempo e dos indivíduos 

envolvidos. Fazenda (1994) faz-nos entender que a interdisciplinaridade aduz uma 

transformação; considerar-se-ia uma metamorfose, que modifica completamente o sentido da 

Educação. O percurso da construção do aprendizado interdisciplinar é a prática de atividades 

cognitivas, atitudinais e comportamentais. 

Esse é um movimento contínuo, posto que busca o aprender a aprender, aprender a fazer 

e aprender a ser; associado à determinação dos envolvidos de avaliar e atuar corretivamente, é 

o que é considerado como processo de construção do conhecimento com a prática do uso da 

metodologia com um viés da abordagem interdisciplinar. 

O processo metodológico interdisciplinar implica na utilização de abordagens que 

possibilita ao discente criar relações de conhecimentos diversos no estudo de um objeto; o fim 

proposto é desenvolver a inteligência dos participantes necessária para resolver problemas e, 
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assim, estabelecer conexões entre os fatos. 

O saber-fazer associado ao aprendizado empírico e cognitivo na abordagem 

interdisciplinar é um processo evolutivo e qualitativo. Trata-se de associar disciplinas 

diferenciadas e com aproximações essenciais ao estudo do objeto. Nessa ação há a preservação 

da especialidade de cada disciplina, que unidas a outras especializações fortalece os 

procedimentos que forem necessários ao trabalho coletivo. Esse é um exercício do pensamento 

de conteúdos diversos. 

A metodologia interdisciplinar requer interações entre o sujeito e o objeto, pois auxiliam 

na construção do conhecimento através do processo de observação e inferências às 

considerações apresentadas. Essas práticas são exercidas em atividade que condiciona a 

inteligência a uma adaptação. 

O desenvolvimento não se padroniza com a solução de um problema; fica à espera de 

um novo desafio, visto que novas habilidades serão observadas e exercidas na solução de um 

caso. A dinâmica desse processo metodológico envolve a cognição, o desenvolvimento 

atitudinal e comportamental; considera-se uma dinâmica em aprender a aprender, aprender a 

fazer e aprender a ser. A metodologia interdisciplinar incorrerá na prática associativa de 

conteúdos distintos e correlacionadas em algum ponto, cujo tema envolve e participação de 

saberes disciplinares. 

2.1.3 Estudos desenvolvidos no ensino superior recorrendo à abordagem interdisciplinar 

Os estudos desenvolvidos no ensino superior que recorrem à abordagem interdisciplinar 

são constituídos por uma equipe de professores de disciplinas distintas. Leite (2012) pressupõe 

que a multidisciplinaridade transcorre em uma organização de diversas disciplinas, “[...] que se 

situam, geralmente, no mesmo nível hierárquico, e embora continuando a manter as suas 

fronteiras de conhecimentos, estabelecem, pontualmente, relações entre si” (p. 88).  

A autora discorre que o processo de construção do conhecimento envolve “distintos 

pontos de vista e distintas áreas do saber, conhecimentos esses que ganham novos sentidos 

quando se envolvem na leitura e na interpretação conjunta de um mesmo fenômeno ou situação” 

(LEITE, 2012, p.89) 

O processo de aquisição do conhecimento tornar-se-ia persuasivo em razão das 

alterações proporcionadas no ambiente, onde a instituição de ensino superior se encontra. 

Macuch e Leite (2017, p.2) enaltecem que a: “[...] docência universitária, quer nos discursos, 
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quer nas práticas que a concretizam, encontra-se numa zona de transição entre o paradigma 

tradicional e o novo paradigma de ensino e de aprendizagem”. 

A passagem do modelo tradicional para o novo modelo agrega benefícios ao ensino e a 

aprendizagem, no qual Fazenda (2015) pondera que essas novas incursões, extraídas de práticas 

bem-sucedidas, fundamentam novas teorizações; elucida: “[...] a incursão no universo 

interdisciplinar de múltiplas teorizações induz o aparecimento de novas hipóteses que poderão 

consolidar o jeito novo, a nova forma de conceber e de fazer escola” (p. 63). 

Macuch e Leite (2017) cogitam uma prática pedagógica centralizada na lógica, cuja 

formação se dá pela prática da ação, contrário ao que se preconizava no modelo anterior de 

formação dos jovens pela transmissão do conhecimento; ponderam: “[...] isto implica uma 

ruptura com práticas docentes fundadas na mera transmissão de conhecimentos para dar lugar 

a práticas que têm como objetivo desenvolver competências de análise e de aprender a 

aprender” (p. 2).  

Mendes (2017) interpreta uma mudança significativa na educação, cuja ação dos 

professores seja estruturada “[...] em torno das práticas educativas projetadas para as 

necessidades de aprendizagem dos alunos, privilegiando a resolução de tarefas 

interdisciplinares articuladas com a realidade envolvente dos alunos [...]” (p.55).  

A interdisciplinaridade deve ser compreendida como: 

 

[...] uma integração de saberes através da articulação de conhecimentos de áreas 

diferentes. [...] configura-se como uma opção metodológica baseada em reflexões e 

diálogos entre professores sobre as possibilidades de conexões entre os conteúdos das 

disciplinas. (FAZENDA, 2005, p. 48).  

 

O início das atividades interdisciplinares sucede-se da união de vários conteúdos que 

“estão subordinados a uma ideia central, a um problema ou uma situação que se pretende 

compreender, deixando de ter significado por si sós” (LEITE, 2012, p. 90). 

As exposições demonstram que a pesquisa associada aos projetos interdisciplinares é 

mais que um método de aprendizagem ou, simplesmente, um mecanismo de evolução; cuja 

proposta é interessante a todas as partes: o estudo instiga o aluno do ensino superior a investigar 

e a pesquisar novas alternativas para a solução de problemas da sociedade. 

Fazenda (2012, p. 88) compreende a necessidade da graduação em antecipar suas ações 

com participação em projetos de pesquisa: 

 

Os projetos interdisciplinares, em nível de universidade, têm procurado, na busca de 

superação da dicotomia ensino/pesquisa, transformar as salas de aula dos cursos de 

graduação em locais de pesquisa, e não esperar que a pesquisa fique reservada apenas 

à pós-graduação. 
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As considerações da autora promovem o entendimento de que é necessária a 

emancipação da graduação para a pesquisa. Não que ela não ocorra, mas que a prática da 

pesquisa seja comum aos graduandos. É preciso familiarizar o aluno com o processo de 

investigação, no qual a pesquisa é o instrumento que irá proporcionar e conduzir a interpretação 

dos fatos pela constatação investigativa junto ao público-alvo.   

Segundo Fazenda (2012, p. 61), no que se refere ao tratamento da explicitação de uma 

teoria da interdisciplinaridade, “[...] as pesquisas sobre a sala de aula adquirem, a nosso ver, 

uma importância primordial, já que é a sala de aula o locus por excelência do conhecimento 

interdisciplinar – onde ela habita”. 

Verifica-se que os métodos de ensino precisam ser remodelados para promover o 

conhecimento, na prática da pesquisa, ainda mais cedo na vida acadêmica do discente. Este 

comportamento possibilitará o desenvolvimento conceitual e, em campo laboral, o 

aprimoramento das habilidades dos alunos. O conjunto dessas ações visa à formação do 

indivíduo para o mercado de trabalho e para a vida, uma vez que o ambiente de sala de aula se 

transforma em um laboratório de aprendizado de temas que sejam práticos à realidade 

educacional. Trata-se de uma abordagem metodológica para a construção do conhecimento, 

amparado na realidade da vida. 

A metodologia interdisciplinar requer uma atenção especial. Em seu exercício prioriza, 

como pressuposto, uma atitude especial frente ao conhecimento que se evidencia no 

reconhecimento das competências, incompetências, possibilidades e os limites da própria 

disciplina e de seus agentes, assim como no conhecimento e na valorização suficientes das 

demais disciplinas que a sustentam (POMBO, 2004). 

A escolha de indivíduos preparados e capacitados à educação é ponto relevante; 

sobretudo, no reconhecimento da provisoriedade das posições assumidas, no procedimento de 

questionar e nas ações empregadas perante o grupo no posicionamento das suas ideias. Tal 

atitude conduzirá, evidentemente, à criação de expectativas de prosseguimento e abertura para 

novos enfoques ou aportes (FAZENDA, 2012).  

Japiassú (1976), condiciona a efetivação da metodologia interdisciplinar a uma nova 

espécie de cientista, o professor interdisciplinar. Fazenda (2012) ressalta que esse profissional 

detém um poder de comunicação diferenciada, a autora destaca: 

 

Esse tipo de profissional exige uma forma própria de capacitação, aquela que o torne 

participante do nascimento de uma “nova consciência” e de uma nova pedagogia, a 

baseada na comunicação; para tanto prevê instituições preparadas para essa forma 

diferenciada de capacitação docente (FAZENDA, 2012, p. 25 – 26).  
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Outrossim, a metodologia interdisciplinar parte de uma liberdade científica, alicerçada 

no diálogo e na colaboração das partes elencadas. Essa prática pedagógica oferece aos 

discentes, situações que podem ser inusitadas ou rotineiras, mas o importante nesse processo é 

a busca por soluções no conhecimento explícito oferecido pela academia. 

A abordagem interdisciplinar fundamenta-se no desejo de inovar, criar, de ir além, e 

exercita-se na arte de pesquisar – não objetivando apenas uma valorização técnico-produtiva 

ou material, mas, sobretudo, possibilitando uma ascese do conhecimento humano, no qual se 

desenvolva “a capacidade criativa de transformar a concreta realidade mundana e histórica 

numa aquisição maior de educação em seu sentido lato, humanizante e libertador do próprio 

sentido de ser no mundo” (FAZENDA, 2012, p. 69).  

Os dados e as informações, sejam elas quantitativas e/ou qualitativas, encontradas na 

sociedade auxiliam o pesquisador a apresentar soluções para o problema, até mesmo, antecipar 

fenômenos que iriam de encontro à qualidade de vida da comunidade. 

Leite (2012) valoriza e destaca a importância da parceria entre a escola e a comunidade. 

Essa aproximação da escola e da vida “implica a construção de um conhecimento sobre cada 

situação e um constante revisar dos caminhos delineados [...]” (p. 91). Os ensinamentos devem 

vencer os muros da escola e, assim, vivenciar a realidade sócio-política, tecnológica, ambiental, 

cultural e econômica da sociedade, destaca: “[...] esta atitude exige aos professores uma forte 

relação com os locais e uma atenção acrescida aos modos de trabalho pedagógico” (Ibidem). 

O início das atividades de um docente no ensino superior ocorre por razões específicas. 

Em muitos dos seus casos, verifica-se que esse profissional detém uma vasta experiência 

profissional em determinada área muito específica e não possui uma visão holística das outras 

áreas do conhecimento que se relacionam com as questões práticas do curso. Fazenda (2012, p. 

72) entende que esse profissional “no acúmulo de conhecimento sobre a prática que adquiriu 

em sua vida” rende-se as respostas já alcançadas com êxito.  

Anastasiou (2010) ressalva o ponto de que esse professor, em pouco, conhece o perfil 

do aluno que encontrará pela frente, assim como suas características elementares. Telles e 

Guevara (2011, p. 35) corroboram: “[...] o docente inicia-se no ensino superior, na sua grande 

parte, sem experiência macro, ampla, nem de formação e nem de práxis, o que normalmente 

fará que reproduza seu aprendizado de forma reducionista”. 

A formação desse profissional é composta por fragmentações dos saberes, nos quais o 

aluno não tem a possibilidade de relacionar, inter-relacionar e transrelacionar o conhecimento 

adquirido. Japiassú (1976, p. 40) enaltece que a especialização “culmina cada vez mais numa 
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fragmentação crescente do horizonte epistemológico”. Bellinaso (1998, p. 51) pondera que “o 

aluno do ensino superior tem se formado com base em conhecimentos que são, na verdade, uma 

colcha de retalhos, uma justaposição de informações [...]”. 

O entendimento da abordagem, que inter-relaciona a epistemologia, perpassa pela 

concepção de que o conhecimento não se rompe, pois o conhecer as partes nos permite 

compreender o todo (MORIN; LE MOIGNE, 2000). Fazenda (1996, 2005, 2011) concebe a 

integração dos saberes, cujas fronteiras disciplinares são rompidas pela travessia do 

interdisciplinar. 

O processo de escolha do tema, cuja abordagem será interdisciplinar, inicia-se com a 

averiguação dos objetivos curriculares pretendidos pelo curso, motivados pelos acontecimentos 

sociais, políticos, econômicos e culturais da sociedade.  

Silva e Leite (2009, p. 8) acrescentam: 

 

[...] a concepção histórico-dialéctica da interdisciplinaridade permite ainda afirmar 

que as práticas educativas, quer sejam no ensino superior, que sejam em outros níveis 

de ensino, não abrem espaço para a padronização, pois não reduzem o conhecimento 

a um denominador comum, mas, ao contrário, procuram reforçar os princípios da 

criatividade e da diversidade cultural. 

 

Os níveis de complexidade dos assuntos abordados aumentam em razão do avançado do 

curso. Nos períodos iniciais, os temas são mais básicos, pois o objetivo é apresentar a 

metodologia interdisciplinar e as particularidades da disciplina em relação ao tema.  

A definição do tema perpassa pela escolha de uma disciplina que será a disciplina eixo, 

ou seja, a disciplina que apresenta maiores particularidades com o tema selecionado. Jones 

(2010) no tópico: Team Teaching, aponta: “[...] having more than one instructor can create 

problems in the sharing of responsibilities [...]” (p.76). 

As ponderações do autor tornam-se plausíveis a partir do momento que a definição do 

tema possui maiores particularidades com determinada disciplina. A responsabilidade de 

orquestrar as tarefas perpassa pela orientação de apenas um professor, os outros docentes 

oferecem contribuições que podem ser pontuais ou mais expressivas, destaca-se: “[...] warns 

that team teaching can be associated with problems such as "lack of 'sufficient time for 

collaboration work', "lack of training In group dynamics", "overlapping roles", "territorial and 

status conflicts", and "inadequate funding" (HAYNES, 2002, p.18) 

No processo de construção do conhecimento, quando não se destina uma disciplina para 

abarcar a tarefa principal, ou seja, o trabalho interdisciplinar, observa-se que o tempo se torna 

insuficiente para a realização do trabalho colaborativo, as dinâmicas de grupo se tornam menos 
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efetivas e algumas tarefas se sobrepõem em razão de conflitos entre os envolvidos (HAYNES, 

2002). É a escolha do tema que determinará a disciplina e o que as outras matérias podem 

contribuir para o processo de construção do conhecimento interdisciplinar. 

Finalizado o processo de identificação do tema e a disciplina eixo, cada professor 

direciona-se ao planejamento acadêmico, que culminará no seu plano de aula. Estuda-se as 

bibliografias que se relacionam, artigos, periódicos e outras referências essenciais à elaboração 

do projeto interdisciplinar.   

A abordagem interdisciplinar no ensino superior oferece aos alunos a possibilidade de 

desenvolver tolerâncias e proporcionar o desenvolvimento atitudinal, posto que as atividades 

realizadas em pequenos grupos beneficiam àqueles que não tem a desenvoltura necessária para 

relacionar-se com grupos maiores. Jones (2010) retrata que, em estudos interdisciplinares, a 

maioria dos estudantes encontrou experiência positivas. Em certos grupos, verificou-se que os 

relacionamentos entre os alunos se estendeu e o ambiente de aprendizagem possibilitou àqueles 

o manifesto de suas vozes, ou seja, todos se sentiram capazes de expressar suas opiniões e expor 

suas ideias com relação ao tema em pauta. 

A abordagem interdisciplinar utilizada em equipe de alunos forma profissionais 

equitativos capazes de serem um time. Em situações, nas quais surgem as lideranças, pode-se 

observar que o aluno exerce a atitude visto que se sente mais capacitado, uma vez que as 

habilidades se afloram para executar a tarefa ou liderar o time. Jones (2010), em estudos 

realizados, destaca: “[...] the students agree that the interdisciplinary approach inhibits personal 

growth through team teaching and one student concludes: ‘It’s helped me to be a better people 

person I think and to communicate better’2[...]”.  

Os estudos realizados por Boyer e Bishop (2004) em três escolas do ensino médio, cujo 

tema é: "Young Adolescent Voices". A amostragem foi de 77 estudantes. Os pesquisadores 

descobriram que a formação da equipe interdisciplinar não só teve um efeito positivo na 

aprendizagem dos alunos, visto que o desenvolvimento do grupo se manteve em níveis 

positivos, ou seja, em níveis de aprendizagem cujo processo culminaria no crescimento pessoal. 

No decorrer das atividades dos projetos interdisciplinares é possível encontrar barreiras 

que visam impedir o sucesso da tarefa. O time de professores pode apresentar resistências 

pessoais e profissionais; os alunos podem apresentar dificuldades; a instituição limita as ações 

por motivos financeiros, o calendário escolar não se adequa à proposta, pelo volume de 

                                                 
2 BOYER, S. J.; BISHOP, P. A. Young Adolescent Voices: Students' Perceptions of Interdisciplinary Teaming, 

v28, n1 p1-19, 2004.  
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conteúdo de cada disciplina a lecionar; enfim, são vários os fatores impeditivos que poderiam 

se apresentar contrários à proposta de uma ação interdisciplinar. 

Pombo (2004, p. 106) expõe que os docentes: 

 

[...] isolados ou em grupo, geralmente sem qualquer tipo de apoio ou retribuição, são 

os próprios professores que projectam, ensaiam ou realização experiências – de valor 

muito desigual – mas que têm em comum o facto de traduzirem uma grande vontade 

de superação das barreiras disciplinares a que o ensino está institucionalmente 

confinado. 

 

Essa realidade baseia-se na sua falta de conhecimento macro e, até mesmo, na 

inexperiência das propostas que se apresentam como emergentes na educação. Os professores 

contratados para lecionar e designados a uma disciplina são advindos das escolas com traços 

tradicionais.  

Alunos e professores estão juntos nessa travessia. Cabe-lhes negociar, barganhar as 

imposições solicitadas pelo sistema educacional disciplinar. É preciso que o professor encontre 

lacunas que propiciem uma abertura no simples ato de observar o objeto por ângulos diferentes. 

Trata-se de uma prática, na qual a abordagem não é um estereótipo concebido, facilmente 

analisado (FAZENDA, 2005).  

Telles e Guevara (2011) percebem que os diálogos promovidos no ensino superior 

devem ser instigados; para que assim, seja possível compreender que “os princípios da 

interdisciplinaridade precisam ser conhecidos, compreendidos e praticados” (TELLES e 

GUEVARA, 2011 p. 37). Fazenda (2011, p. 11) acrescenta: “[...] cinco princípios subsidiam 

uma prática docente interdisciplinar: humildade, coerência, espera, respeito e desapego”. 

A humildade está em compreender que a construção do mundo se associa à ação 

conjunta de, por e para todos. A coerência apresenta-se entre o que se pensa e o que se faz. A 

espera significa observar os fenômenos e captar o máximo de informações e aprender com o 

que se vê. O respeito segue um caminho de saber ouvir o outro, de aprender que o desapego 

tem uma relação direta com aceitar a mudança (GODOY, 2011). 

As possibilidades são inúmeras. O processo de aprendizagem utilizado para propor 

soluções perpassa, também, em propostas que levaram ao resultado pretendido. Pombo (2004) 

compreende que estamos diante de uma tipologia de práticas de investigação interdisciplinar, 

posto que presenciamos “[...] uma situação que se caracteriza pelo aparecimento de um novo 

tipo de disciplinas (de que as ciências cognitivas são exemplo eloquente) e pela investigação de 

novas modalidades institucionais” (POMBO, 2004, p. 91).  

No entendimento de Pombo (2004), as ciências cognitivas constituem uma disciplina 
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com cunho cientifico, aponta: 

 

[...] a hipótese mais forte é a de que as ciências cognitivas constituem uma nova 

disciplina científica no sentido clássico do termo [...] a emergência hoje das ciências 

cognitivas corresponderia ao lento desvelar de uma área inexplorada da realidade – a 

cognição – mediante a qual se caminharia no sentido de uma crescente complexidade 

e aproximação ao humano” (p.84). 

 

“Fazer interdisciplinaridade é então sinônimo de, habilitar o aluno da capacidade de 

estabelecer relações entre aquilo que lhe é transmitido e a estruturação de um saber cognitivo 

que possa por ele ser assimilado” (FAZENDA, 2005, p. 49) 

Albano de Lima (2007) faz-se entender que é na pesquisa interdisciplinar que o 

cotidiano escolar pode ser transmutado, ou seja, modificado. “Ela exige dos seus participantes, 

uma filosofia de ação que viabiliza a troca, o diálogo, a transgressão consciente, a parceria, o 

desapego aos valores já superados, a inclusão de outros, de forma crítica e criativa” (p. s/n). 

A autora delata a necessidade de pensar: 

 

“[...] em um ensino musical que caminhe para um amplo processo de humanização. 

Não poderíamos falar de uma prática musical interdisciplinar que não pensasse a 

música sob essa ótica. Sendo assim, problemas importantes da sociedade passariam a 

gerir as pesquisas musicais interdisciplinares, quais sejam: a inclusão do ensino 

musical na formação integral do indivíduo; ensino musical voltado para todas as 

faixas etárias e sociais em seus diversos escalões e nas suas múltiplas aplicabilidades 

[...]” (Ibidem) 

 

O ensino musical é um elemento importante e complementar. A música permite que a 

investigação interdisciplinar perpasse por distintas áreas do conhecimento. Trata-se de 

proporcionar sentimentos que somente a combinação de distintos sons consegue oferecer. 

 

A música gera conhecimento e tem especial significado porque opera com força total 

na percepção e na cognição humana. A Educação Musical tem a função de acionar e 

desenvolver tanto a capacidade do indivíduo para compreender as relações que 

possibilitam a expressão, quanto os mecanismos cognitivos presentes no processo de 

organização sonora (PEREIRA, 2014, p. 84). 

 

A musicalidade proporcionada pelos instrumentos e a harmonia aflorando os 

sentimentos são integrações que ocorrem simultaneamente no indivíduo. Ao ouvir uma 

orquestrada é possível perceber o som de um instrumento em manifesto ao concerto de todos 

os outros que se ostentam. Esse manifesto é um alarde em notas musicais, que confere a 

participação naquela epopeia lírica. Seja essa nota aguda ou grave, não importa. O importante 

é que esse som lhe proporcione sentimentos de bem-estar (ALBANO DE LIMA, 2007) 

O discurso musical projeta-se sobre o contexto interdisciplinar, no qual os 

conhecimentos se associam para formar um objeto único: a música. Pereira (2014) compreende 

que a música tem o poder de transformar o indivíduo, torna-o mais amável e complacente com 
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a vida. “O estudo da música é uma das melhores formas de conhecer a natureza humana”, 

completa Pereira (2014, p. 85). 

No Século VI a.C, Pitágoras cogitava que a música associada à dieta são dois princípios, 

cujos meios são limpar a alma e o corpo, mantendo a harmonia e a saúde de todo o organismo 

em plena sintonia. “A saúde é considerada uma área interdisciplinar e esta é colocada como 

exigência, pois o seu objeto de trabalho – a saúde e a doença – envolve as relações sociais, as 

expressões emocionais, afetivas e biológicas” (BRASIL. MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E 

DO DESPORTO, 1997).  

Garcia et al (2007, p. 150) considera que:  

 

[...] a interdisciplinaridade é uma exigência da sociedade para a medicina atual, a qual 

deve integrar a atuação do individual e coletiva, a prevenção e a cura, e os 

conhecimentos da clínica e da epidemiologia: ‘atualmente se preza o médico que 

observa o paciente como um todo biopsicossocial’.  

 

A investigação medicinar traça caminhos diferentes para o tratamento de uma mesma 

doença. Cada paciente tem a sua própria estória, na qual o resultado esperado é sempre o 

mesmo: a saúde plena do paciente. Embora os caminhos sejam diferentes áreas do 

conhecimento distintas podem oferecer qualidade de vida ao paciente. 

Os exemplos acima apresentados e utilizados nas graduações em música e em medicina 

podem atuar paralelamente na saúde do paciente/ouvinte. São duas áreas recorrentes à 

abordagem interdisciplinar visam um mesmo objetivo: a saúde do corpo. 

A pesquisa interdisciplinar autoriza o desvelamento do percurso teórico pessoal de cada 

pesquisador que se aventurou a tratar das questões de educação. Admite a presença de inúmeras 

teorizações, o que inviabiliza a construção de uma única, absoluta e geral teoria da 

interdisciplinaridade. Neste sentido, a interdisciplinaridade não é categoria de conhecimento, 

mas de ação (SILVA e MIRANDA, 1990). 

Em paródia a Platão, na definição de arte política, na sua teoria idealista do Estado, “[...] 

a arte do tecido que nunca deixa que se estabeleça o divórcio entre os diferentes elementos. A 

ação política assegurada contra a irrepreensível contingência do real (FAZENDA, 2012, p. 89). 

Assim como na constituição do tecido, os fios (disciplinas) entrelaçados representam as 

relações (ações interdisciplinares) proporcionadas pelos diversos conhecimentos, que formam 

um aprendizado mais consistente. 

Silva (2011, p. 55) compartilha a metáfora do tecido de seda para definir 

interdisciplinaridade: “[...] que nos fazem sentir o entrelaçamento da teoria e prática defendidas 

pela interdisciplinaridade, do casamento das disciplinas, das diferentes áreas num tecer único. 
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Uma sensação de tecido fluído, leve, deslizante como uma seda”. A metáfora do tecido em seda 

demonstra que o conhecimento flui, desliza-se no campo cognitivo, fazendo-o indivisível.  

2.1.4 O papel das Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na prática 

interdisciplinar 

A tecnologia trouxe um cenário de novidades em várias áreas da educação. As evoluções 

tecnológicas transformaram a vida pessoal, revolucionaram as profissões e ampliaram o volume 

de informações no ambiente escolar. O acesso à informação, através da tecnologia, ofereceu ao 

acadêmico a possibilidade de ser crítico, de questionar, verificar e comprovar a veracidade das 

informações dadas pelo professor em sala de aula. 

Em 1996, Kalakota e Whinston já consideravam que o ambiente digital provocaria 

profundas mudanças no processo educacional, devendo-se à ampla utilização da tecnologia da 

informação e comunicação neste meio. Estuda-se o efeito dessas mudanças na educação que 

não é considerada como algo que acontece somente na juventude; considera-se que o 

conhecimento tende a ficar obsoleto, fato que exige um ambiente de aprendizado contínuo; a 

educação e o entretenimento estão convergindo para um mesmo ambiente; a entrega de 

instruções educacionais está sendo alterada para um meio eletrônico e mais informal; e o acesso 

eletrônico a bases de conhecimento está sendo viabilizado de forma fácil, barata e livre. 

Dodig-Crnkovic et al (2016), em artigo em que divulgam um estudo em que analisam 

vários estudos transdisciplinares, destacam o papel das tecnologias de comunicação e 

informação para se construir conhecimentos cada vez mais complexos e precisos, destacando, 

ainda a necessidade de trabalho colaborativo para o desenvolvimento de diversas competências 

especializadas, ciências e tradições de pesquisa.  

A conexão gratuita (Wi-Fi3) é oferecida em: comércios, shoppings e universidades. É 

uma ferramenta utilizada para viabilizar o acesso à informação. Esta é uma forma de ofertar ao 

indivíduo a possibilidade de comunicar-se e informar-se sobre os diversos assuntos da sua 

realidade. 

A sociedade do Século XXI concentra-se na esfera virtual da mídia, redes e TICs. 

Muitas das suas atividades “reais” são adaptadas, convertidas e até reinventadas. As 

                                                 
3
 Wi-Fi é uma abreviação de “Wireless Fidelity”, que significa fidelidade sem fio. É uma tecnologia de 

comunicação que não faz uso de cabos, e geralmente é transmitida através de frequências de rádio, 

infravermelhos e ouros. Fonte: http://www.significados.com.br/wi-fi/. Acesso em 21 abr. 2016. 

http://www.significados.com.br/wi-fi/
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perspectivas das TICs imitam, reproduzem, recriam e dão continuidade a fenômenos da vida 

real, nos quais as necessidades e disponibilidades da vivência humana dos sujeitos em relação 

aos objetos são, cada vez mais, pautadas pelo meio, pela mediação das tecnologias. 

Viabilizadas pelo acesso à rede mundial de computadores, as pessoas relacionam-se 

com indivíduos estabelecidos em países distantes, nas ruas de bairro e, até mesmo dentro dos 

seus lares. Este é um evento que promove, não somente o relacionamento atual, mas resgata 

amigos de infância, cria novos amigos, estreita relações com parentes, desconhecidos, pessoas 

do trabalho e mesmo anônimos, numa cadeia que não se cessa, não impõe limites. Os 

relacionamentos são alimentados pela incessante troca de conteúdos representados por fotos, 

vídeos, reportagens, compartilhamento de outros sites, opiniões, críticas, alguns 

comportamentos (SANTOS, 2014). 

A gama de informações inseridas na mente dos jovens é um “arsenal” em forma de 

informação. Seja qual for o assunto, o aluno, em tempo real, pesquisa e se informa do conteúdo 

que está sendo lecionado. Não é mais possível considerar um mundo sem tecnologia. Ela está 

presente no trabalho, na sala de aula e nos meios sociais. 

Neste contexto, o professor é um agente de transformação, que se vê frente às mudanças 

em tempo real. Na maioria dos casos, não há tempo de atualizações. O professor diante da 

“nova” informação, busca em seus conhecimentos teóricos e práticos, as adequações para 

aquela realidade. 

Gadotti (1999) ressalta que é importante o educador colocar em prática o diálogo, não 

devendo posicionar-se como detentor do saber, mas, antes, recolher à humildade de quem não 

sabe tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é portador do conhecimento mais 

importante: o da vida.  

Aprender torna-se mais interessante quando o aluno se sente competente pelas atitudes 

e métodos de motivação em sala de aula. O professor não deve se incomodar com o 

conhecimento através da absorção de informações. O trabalho está além deste horizonte. 

Concentra-se no processo de construção da cidadania do aluno. 

Na conduta desse processo, é indispensável que o professor seja consciente do seu dever. 

Facilitar o processo de aprendizagem, aberto às novas experiências, em busca de compreender, 

numa relação empática. Posicionar-se como interlocutor de um processo que se construirá 

frente aos sentimentos e aos problemas de seus alunos. Cabe-lhe o direcionamento, a condução 

à autorrealização dos indivíduos que veem no conhecimento uma alternativa para a solução dos 

problemas que existem e daqueles que ainda podem acontecer (SILVA, 2007). 
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Isaia e Bolzan (2004) ressaltam que não existe preparação específica, prévia, para ser 

professor do ensino superior. Entende-se que a docência se instaura ao longo de um percurso 

que engloba, de maneira integrada, as ideias de trajetória e formação, consubstanciadas no que 

se costuma chamar de trajetórias de formação, nas quais as ideias de conhecimento pedagógico 

compartilhado e redes de interações são indiscutíveis. 

O bom professor é aquele que consegue, no seu pronunciamento, trazer o aluno até a 

intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é, assim, uma incitação. Não se trata de 

“uma cantiga de ninar”. Busca exceder-se à zona que lhe é confortável. Provoca o cansaço, 

espanta o sono. Instiga a reflexão que conduz à fadiga das “idas e vindas de seu pensamento, 

surpreendida pela pausa refletiva, condutora de novas dúvidas e incertezas do universo que se 

apresenta (FREIRE, 1996). 

O processo de aprendizagem torna-se um desafio quase que diário do docente, pondera: 

 

[...] a realidade atual dos conhecimentos e saberes dos professores emergem de 

contextos educativos longe daquilo que deve sustentar a origem das suas 

competências. Perante esta situação específica e incerta, é intenção e propósito induzir 

a capacidade ao professor de adaptar o seu conhecimento e competências às variadas 

interações relacionais existentes no contexto escolar (MENDES, 2017, p.32). 

 

Oliveira (2014) complementa que: “[...] os usos mais interativos e proativos da 

tecnologia, como resultado de uma mediação de recursos organizada pelo professor, e com seu 

apoio direto, têm conseguido que os estudantes progridam em sua aprendizagem, de forma 

notória”. 

A OREALC UNESCO (2013, p. 12) corrobora: 

 

Existe consenso entre os analistas de políticas educativas acerca de que, para atender 

essas demandas, será necessário repensar como os professores planejam e executam 

os processos de ensino e aprendizagem, e ajudá-los a colocar em prática essa nova 

visão. Na América Latina, como em outros lugares, o debate se centra agora na 

identificação e aplicação das reformas mais apropriadas para dar vazão a essas 

maiores exigências nos currículos, na formação do professorado, na avaliação dos 

estudantes, na gestão e administração, nas instalações físicas e seu equipamento. 

 

A tecnologia é uma aliada do professor. Seja na vida pessoal, profissional ou 

educacional, a tecnologia é um mecanismo facilitador que promove a comunicação. 

Silva (2011, p. 9), em suas conclusões, considera que as TICs: 

 

As TIC criam um amplo espaço de possibilidades de aprendizagem. Entretanto, seus 

benefícios dependem da forma em que são utilizadas destacando-se como 

características fundamentais dos novos ambientes de aprendizagem: a criatividade, a 

autonomia, o espírito crítico, a cooperação e a colaboração. 

 

As instituições de ensino contextualizam-se nesse ambiente. Conduzem o aprendizado  
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educacional e formam o profissional para a sociedade e, consecutivamente, para o mercado de 

trabalho. A posição é de destaque, uma vez que o seu seio fomenta as possibilidades de 

transformação. 

“Não há melhor ponto de partida para a formação permanente do que o 

acompanhamento do docente em sua própria sala. Em vez de extrair o docente de seu contexto, 

é levá-lo a uma formação teórica [...]” (FUNDAÇÃO SANTILANA, 2015, p. 62). A sala de 

aula é o ambiente perfeito de aprendizado com os meios tecnológicos que possui. 

As TICs permitem aos professores a possibilidade de intercambiar o conhecimento, de 

transcender o espaço da sala de aula, assim como o isolamento da disciplina. Ampliam os 

horizontes da pesquisa e abrem novas possibilidades de aprendizado e ensino. 

Ferreira e Bastos (2014) compreendem que a TIC é uma realidade que aproxima os 

jovens, posto que a utilização dos meios tecnológicos favorece a comunicação entre os alunos 

e, de certa, os professores são incluídos nesse processo interativo. Os autores destacam: “Dada 

a importância que as tecnologias da informação e comunicação assume na atualidade, podendo 

contribuir para um ensino mais motivador, interactivo e de pesquisa por parte dos alunos [...]” 

(p.1648). 

Os ambientes de aprendizagem tornam-se mais produtivos diante das TICs, diante da 

personalização. Torna-se mais fácil lecionar novos conteúdos com discussões colaborativas e 

atividades baseadas em projetos que irão agregar valor ao conhecimento do aluno. Essas 

possibilidades são viabilizadas pelo acesso à tecnologia. A aprendizagem híbrida ocorre em 

ambientes com recursos digitais diferenciados, que podem trazer, em forma de vídeo e de texto, 

aspectos que irão contribuir para a formação do aluno. 

Neta e Capuchinho (2017) consideram que os avanços tecnológicos provocaram 

mudanças no perfil dos estudantes. Os novos métodos de instrução busca por novas 

possibilidades de ensino. As autoras destacam: 

 

[...] o ensino híbrido torna-se uma grande tendência por respeitar as necessidades dos 

alunos e oportunizar formatos personalizados de ensino ou, “ensino sob medida” a 

fim de atender às necessidades individuais dos alunos [...] 

 

Com o surgimento de novos cenários educacionais, alunos com novos perfis e modos 

de aprendizado, tecnologias digitais disponíveis para contribuir com novas 

metodologias, precisamos apreender uma nova forma de ensino, que estabeleça novas 

formas de aprender e ensinar (NETA e CAPUCHINHO, 2017, p. 151). 

 

O aluno torna-se o protagonista do seu aprendiza e, para tanto, utilizará dos meios 

disponíveis. Nesse caso, a tecnologia é a ferramenta que viabilizará as possibilidades, posto que 

lhe caracterizará como uma aliada essencial.  
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A Fundação Santilana (2015, p. 66) aponta: 

 

[...] os ganhos de aprendizagem que se podem conseguir quando a tecnologia é 

utilizada apenas para suportar práticas docentes tradicionais, são marginais e 

geralmente não significativas; os verdadeiros ganhos observáveis aparecem só quando 

se utiliza a tecnologia para possibilitar a aplicação de estratégias pedagógicas 

diferentes, mais centradas na atividade do estudante. Em última instância, o valor da 

tecnologia em termos de melhora da aprendizagem dos alunos depende da qualidade 

das práticas pedagógicas. 

 

A tecnologia vem transformando os métodos de aprendizagem tradicionais. Trata-se de 

um meio de transformação, uma quebra de paradigma relacionada à nova forma de abordar e 

transmitir o conhecimento.  

 

Com a utilização do ensino híbrido, é possível transformar aspectos do processo 

educacional, retirar a figura do professor como centro do conhecimento e primeira 

fonte de informação, além de viabilizar ao estudante o protagonismo do seu 

aprendizado, em que ele assume uma postura mais participativa e coerente com a 

autonomia estudantil e a ampliação do pensamento crítico, a fim de correlacionar o 

que está em estudo com as situações da vida real. (NETA e CAPUCHINHO, 2017, p. 

152). 

 

O rompimento associa-se à aproximação, às relações entre professores e alunos com os 

novos meios de tecnologia. Não se espera retrocesso neste fato histórico, uma vez que é visível 

e notória a revolução que as TICs proporcionam na vida das pessoas. 

Silva (2011) entende que a transmissão e a produção de conhecimento nos meios 

tecnológicos intensificam as relações com a aprendizagem. A tecnologia é uma aliada do 

processo de ensino-aprendizagem. Essa prática requer do professor não somente o 

conhecimento necessário para conceber a instrução, mas o credencia a acompanhar as 

transformações da sociedade. 

Neta e Capuchinho (2017) compreendem que as mudanças serão progressivas. Elas 

partem do modelo existente e priorizam a participação efetiva do aluno. Alunos e professores e 

outros grupos como colaboradores para seu crescimento interagem-se concedendo um pleno 

sentido à coparticipação no processo de aprendizagem. 

Morán e Bacich (2015) destacam que o trabalho colaborativo é um aliado no uso das 

tecnologias digitais, já que propicia momentos de aprendizagem e troca que ultrapassam as 

barreiras da sala de aula. “Aprender com os pares torna-se ainda mais significativo quando há 

um objetivo comum a ser alcançado pelo grupo” (p. 45). 

A aprendizagem cooperativa e colaborativa são práticas elementares ao processo de 

ensino da abordagem interdisciplinar. Os conceitos e as relações são essenciais ao 

desenvolvimento e aprendizado do aluno, diante da necessidade demandada. 
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2.2 A aprendizagem cooperativa e colaborativa 

No ambiente educacional, encontram-se os grupos de pessoas dispostas a se 

identificarem em prol de um objetivo comum: a formação profissional. Alocados, buscam 

aprender, ensinar, cooperar e compartilhar experiências. 

O nível de companheirismo e de compartilhamento de informações entre as diversas 

áreas do conhecimento favorece a formação de um profissional que compreende a importância 

daquele conhecimento específico no todo. Embora as profissões sejam únicas, elas se 

completam, se relacionam e interagem entre si com contribuições distintas. Seria observar o 

problema de vários ângulos com enfoques direcionados. 

Ertas, Frias e Spencer (2015), em artigo denominado A Transdisciplinary Research 

Approach to Engineering Education, discutem como as aulas, oferecidas como fronteiras 

disciplinares no Ensino Superior, têm sido as mesmas há décadas. Eles alertam para a 

necessidade de se enfatizar o trabalho em equipe, reunindo professores e estudantes de diversas 

disciplinas para o desenvolvimento e compartilhamento de conceitos, metodologias, processos 

e ferramentas, no intuito de se criar um engajamento crítico e integrado. Eles ainda destacam a 

necessidade de se envolver os alunos em exercícios colaborativos e interdisciplinares. 

Nas apresentações realizadas por Bruffee em 1999, o autor considerava que a 

aprendizagem colaborativa se adequava ao nível universitário. Esperava-se do discente uma 

postura responsável, cuja aplicação do conhecimento incorreria no pleno processo de 

aprendizagem.  

Esses requisitos eram apontados como necessários mesmo na presença de um professor, 

que, dentro as suas funções elementares, teria as atribuições de propiciar um ambiente favorável 

ao aprendizado e, também, atuaria como facilitador das ações que conduziriam ao entendimento 

proposto em sala de aula. 

Na aprendizagem colaborativa, os alunos, com maior facilidade de aprendizado, são 

essenciais nesse processo. Em determinadas situações, o professor não consegue alcançar a 

todos e, nem sempre, lhe é possível essa façanha. Em situações como essa, o aluno posiciona-

se como interlocutor da mensagem absorvida e complementa a função de compartilhar os 

ensinamentos ao companheiro de classe. 

Segundo Ros (2001, p. 99) “El aprendizaje colaborativo podría definirse como una 

“filosofía” que implica y fomenta el trabajar juntos, construir juntos, aprender juntos, cambiar 

juntos, mejorar juntos”.  
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Maset (2003, p. 8) corrobora no entendimento do trabalho colaborativo:  

 

La ayuda mutua entre los alumnos – para que uno explique algo a otro -, si se da, se 

considera un mal menor: lo ideal sería que fuera el profesor que le ayudara – ¡por algo 

es el profesor!- pero si no puede atender las dudas o problema de todos los alumnos 

consiente que alguien pida ayuda a un compañero [...] 

 

A formação de grupos de estudos cria possibilidades de compartilhamento de ideias e 

experiências entre os seus membros. Ações como estas praticadas no grupo direcionam-se ao 

aprimoramento do coletivo, dado que não há somente a disseminação do conhecimento, mas a 

sua aplicabilidade em casos vividos pelos seus pares. 

A aprendizagem colaborativa é menos estruturada com tarefas abertas e complexas. Não 

há uma resposta específica e o professor não é a autoridade de classe, mas um facilitador para 

a prática da ação do grupo (OXFORD, 1997; JACOB, 1997, LAAL e LAAL, 2012). 

As características da aprendizagem colaborativa e a experiência vivenciada embasou-se 

nas teorias de Torres e Irala (2014), assim sustentadas em Dillenbourg et al (1996) e em 

Matthews et al (1995).  

Para esses autores, a primeira característica a se observar nessa dinâmica é a ausência 

de hierarquia marcada, ou pré-definida. Em virtude disso, as atribuições de cada membro, 

podem se entrelaçar, já que os membros da equipe trabalham em atividades coordenadas e 

síncronas, buscando compartilhar a concepção do problema com o qual trabalham. Dessa 

forma, o professor pede aos alunos que se reúnam e negociem os respectivos papéis em seus 

grupos.   

A avaliação é negociada e ocorre ao fim de cada encontro, momento em que os alunos 

discutem sobre o atingimento ou não dos objetivos compartilhados. Trevisani, Baicich e Tanzi 

Neto (2015) consideram que essa didática é considerada como modelo de sala de aula invertida, 

cuja definição é “aquele no qual a rotação ocorre entre a prática supervisionada presencial pelo 

professor (ou trabalhos) na escola, na residência ou em outra localidade fora da escola para a 

aplicação do conteúdo e lições on line” (p. 43). 

Morán (2015) destaca que, para a implementação do ensino híbrido ou blended, é 

necessária a integração dos espaços físicos da escola com os ambientes virtuais. A sala de aula 

tem como ferramenta as tecnologias digitais que se encontram disponíveis em sistemas 

operacionais, cujo arcabouço teórico é o ponto inicial de uma pesquisa. 

A aprendizagem colaborativa na modalidade de ensino híbrido preocupa-se em dialogar 

com o seu entorno, em fazer visitas, atividades, projetos e, também: 

 

[...] o que as tecnologias em rede nos permitem é não só trazer o bairro e a cidade, 
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mas também o mundo inteiro, em tempo real, com suas múltiplas ideias, pessoas e 

acontecimentos numa troca intensa, rica e ininterrupta. As tecnologias ampliam as 

possibilidades de pesquisa on line, de trazer materiais importantes e atualizados para 

o grupo, de comunicar-nos com outros professores, alunos e pessoas interessantes, de 

ser coautores, “remixadores” de conteúdos e de difundir nossos projetos e atividades, 

individuais, grupais e institucionais muito além das fronteiras físicas do prédio 

(MORÁN, 2015, p. 25). 

 

Nessa rede de relacionamentos é possível encontrar pessoas com hábitos e costumes 

diferentes. Esses relacionamentos exigem competências sociais, que são tomadas como pré-

requisito para o trabalho em equipe. Nesses casos, não são fornecidos treinamentos específicos 

sobre atitudes de como trabalhar em grupo, compreendendo o professor que os alunos já têm 

essas habilidades sociais.  

A aprendizagem colaborativa incorre na prática de incentivo às ações do professor que 

pretende trabalhar colaborativamente, “[...] através de um processo que envolve o 

desenvolvimento de competências a partir de ações de percepção, pensamento, reflexão, 

discussão e avaliação, contextualizadas por um trabalho partilhado, o qual é encarado como 

uma mais-valia profissional” (MENDES, 2017, p. 33). 

A abordagem colaborativa requer um ambiente propício ao alcance da inovação entre o 

aprendizado que se empreende e os resultados que se pretende alcançar, as habilidades a 

desenvolver e as competências a adquirir. Todo processo de inovação perpassa por uma 

mudança, os professores têm por função conduzir esse procedimento, assim como identificar 

os saberes que serão aprimorados e as experiências que obtiveram um efeito positivo 

(FERNANDES, 2011). 

Mendes (2017, 49) corrobora: 

 

[...] o importante, no estudo, é que exista um desejo de mudança comum a todos, para 

que o ato de inovar possa acontecer efetivamente e seja reflexo de sucesso nas 

aprendizagens. Muito já se ouviu falar sobre inovação curricular, porém, sabe-se que 

não basta só querer que essas mudanças aconteçam por si só e, muito menos, esperar 

que tudo seja concretizado pelos outros.  

 

Manifesta-se, portanto, o desafio de conhecer as percepções de professores e de alunos 

do Ensino Superior sobre estratégias relacionadas às características da interdisciplinaridade. 

A aprendizagem cooperativa é representada pelo trabalho em equipe de professores de 

diferentes áreas de conhecimento possibilita a construção e o desenvolvimento de projetos.  

Ros (2001, p. 99) compreende que a formação de grupo de estudos menores fomenta, 

didaticamente, o aprendizado cooperativo. O autor esclarece: 

 

[...] el aprendizaje cooperativo, que didácticamente fomenta la creación de grupos 

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar el aprendizaje de 
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todos. Es decir, una metodología que sistematiza a través de una serie de recursos 

didácticos, la necesidad de que los integrantes de un grupo trabajen juntos cooperando 

entre sí para realizar un trabajo. 

 

A aprendizagem e a cooperação mútua são os pilares essenciais da aprendizagem 

cooperativa. A aprendizagem requer a participação direta e efetiva de todos os estudantes, posto 

que aprender requer o empenho pessoal e a interajuda. A cooperação mútua favorece o alcance 

de níveis de qualidade na aprendizagem (MASET, 2003). 

O autor acrescenta: “[...] a una estructura de aprendizaje cooperativa, en la cual los 

alumnos (con distintas capacidades, motivaciones e intereses) son estimulados a cooperar, a 

ayudarse unos a otros para aprender más y mejor (MASET, 2003, p. 06). A troca de experiências 

e conhecimentos no aprendizado colaborativo, fomenta a prática do trabalho em equipe, na qual 

o conhecer se transforma no saber fazer juntos. 

A aprendizagem coletiva estabelece-se em um processo que envolve a participação de 

professores e alunos. Alinhados no alcance de um mesmo resultado formam uma equipe 

cooperativa: “[...] como los alpinistas, alcanzamos más fácilmente las cimas del aprendizaje 

cuando las abordamos formando un equipo cooperativo [...]” (JOHNSON, JOHNSON y 

HOLUBEC, 1999 citado por MASET 2003). 

Domingues (2005, p. 27) realça a necessidade de promover ações a partir de diversos 

campos disciplinares: 

 

A necessidade de promover a instauração da inteligência coletiva, mediante a 

cooperação de especialistas oriundos de diversos campos disciplinares, se explica pelo 

estado atual do conhecimento [...] acumulação e expansão de uma massa enorme de 

informações, numa escala tal e numa velocidade tal que até mesmo o especialista não 

tem o controle da situação, não sabendo o que se passa no interior de sua disciplina e 

especialidade. 

 

Nesta concepção, verifica-se que o profissional não se isola única e exclusivamente no 

seu conhecimento, ele se complementa em outro profissional. O autor ajuíza: “[...] hoje, é 

simplesmente impossível alguém dominar o conhecimento em extensão e em profundidade, 

qualquer que seja a área do conhecimento” (DOMINGUES, 2005, p. 28). 

A aprendizagem cooperativa envolve estudantes que trabalham juntos para alcançar um 

objetivo comum; para tanto, as condições essenciais são: interdependência positiva, 

responsabilidade individual, interação entre os membros, o uso apropriado de habilidades 

cooperativas e processamento em grupo (JOHNSON et al., 1991; DOOLY, 2008).  

A interdependência positiva empreende a troca de informações e conhecimentos sobre 

a atividade aplicada. Essa é uma característica que provoca a discussão de ideias entre os alunos, 

responsáveis pela construção do trabalho em equipe. 
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A interdependência positiva “[...] consiste na percepção que cada elemento do grupo 

tem de que só será bem-sucedido se todos os outros também forem, de modo que o trabalho de 

cada elemento beneficia o grupo e o trabalho do grupo beneficia cada elemento” (PINHO, 

FERREIRA e LOPES, 2013, p. 917). As recompensas de grupo, a partilha de recursos e os 

papéis complementares podem ser utilizados para intensificar a interdependência positiva nos 

elementos do grupo, afirmam Lopes e Silva (2009). 

Cada elemento do grupo possui suas atribuições. São responsabilidades individuais 

(definidas pelo grupo) e da equipe. Os professores avaliam o empenho de cada integrante na 

realização da tarefa, ofertam-lhes feedbacks individuais e coletivos (JOHNSON; JOHNSON, 

1994).  

Neste ponto, pondera-se: onde há trabalho em equipe, apontam-se líderes praticantes da 

escuta ativa, do relacionamento interpessoal (comunicação) e na resolução de conflitos. Não se 

pretende desenvolver competências sociais (LOPES e SILVA, 2009), pois imagina-se que os 

alunos já as possuam. As atividades de controle são menos intensas, o professor coordena as 

ações e contribui pontualmente em tópicos determinados. 

O resultado final é de todos. O coletivo é essencial na interação estimuladora, na qual 

cada elemento do grupo deve se preocupar com o sucesso do seu par. Compartilhar recursos, 

estabelecer entregas, cobrar por resultados, auto motivarem-se e glorificar as aprendizagens 

realizadas são práticas estimulantes, ampliadoras do rendimento escolar e do conhecimento 

mútuo. 

A última característica é a avaliação do grupo. Ocorre quando os elementos do grupo 

analisam o cumprimento dos objetivos estabelecidos para uma tarefa e para si próprios, tendo 

em conta as regras definidas. Os autores acrescentam que se trata de um momento em que os 

alunos apontam condutas a permanecer e a modificar, bem como as atitudes positivas e 

negativas adotadas no decorrer do percurso (PINHO, FERREIRA E LOPES, 2013). Trata-se, 

portanto, de um exercício de auto avaliação para a qual os envolvidos carecerão de tempo e 

condições adequadas para sua realização. 

Em referência às aprendizagens cooperativa e colaborativa, Johnson e Johnson, em 

1989, concebiam a ideia de as ações colaborativas e cooperativas favorecem à troca de opiniões 

e pensamentos, uma vez que buscam juntos a solução de um problema. 

A interação entre áreas de conhecimentos diferentes possibilita a troca de experiências, 

cuja premissa é uma prática da aprendizagem cooperativa. Lopes e Silva (2009) apontam que 

podem ser variados e diversificados os métodos de aprendizagem cooperativa, alguns mais 
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prescritivos e concretos e outros mais conceituais e flexíveis. Essa pluralidade é um dos fatores 

que contribui de forma efetiva para a transferência dos saberes para outros contextos de 

aprendizagem. 

Leite (2012, p. 89) admiti: 

 

[...] que o cruzamento de saberes e de opiniões diversas, enquanto característica de 

um grupo, pode contribuir para superar leituras frágeis e superficiais das situações. 

Aliada a esta justificação, tem sido reconhecida a influência da componente social na 

aprendizagem, quer pelo tipo de interação que é proporcionada (interação entre 

sujeitos), quer pelo reconhecimento e importância atribuídos às culturas de origem de 

cada um dos alunos que constituem a população escolar. 

 

Em 1997, Oxford buscava algumas particularidades para diferenciar as aprendizagens 

cooperativa e colaborativa; entende-se que a primeira é mais estruturada e diretiva para os 

alunos que pretendem trabalhar em equipe do que a segunda. 

Pode-se dizer que os dois conceitos, cooperação e colaboração, referem-se a atividades 

desenvolvidas em grupo com objetivos comuns, distinguindo-se quanto à dinâmica do trabalho 

em conjunto, à constância da coordenação e, principalmente, à filosofia dos dois conceitos. 

González C. e Díaz Matajira (2005) consideram que o propósito de ambas as 

metodologias de ensino, às aprendizagens cooperativa e colaborativa, visa oferecer uma 

assistência mútua aos seus pares, mesmo que os contextos disciplinares sejam variados e as 

ênfases também.  

Destacam: 

 

Mientras que el modelo cooperativo pretende superar los conflictos y dificultades de 

aprendizaje debitos a las diferencias raciales, socioeconómicas y de capacidades 

presentes en los programas de democratización escolar masiva, con asistencia mutua, 

ofreciendo un conocimiento fundacional, el colaborativo, en cambio, ayuda al 

estudiante a enfrentar su autonomía y el conocimiento no fundacional al que será 

expuesto (GONZÁLEZ C. y DÍAZ MATAJIRA, 2005, p.30). 

 

Em ambos os modelos de aprendizagens, verifica-se que o ensino é melhor concebido 

se ocorrer cooperação e colaboração entre as partes envolvidas. Brindley et al. (2009) 

acrescenta que a abordagem que permite a troca de opiniões, experiências e pensamentos 

permite desenvolver habilidades de autorreflexão e pensamento crítico. 

Torres e Irala (2014) esclarecem que a aprendizagem colaborativa é mais profunda e 

complexa do que a cooperativa, embora reconheçam que sejam práticas complementares 

contrárias ao sistema de ensino dominante, baseado no autoritarismo, na hierarquia e na 

unilateralidade. 

Andreu-Andrés (2016) demonstra que a aprendizagem se torna eficaz quando alunos 



67 

 

trabalham em equipe. A autora posiciona-se: “Collaborative and cooperative concepts are 

occasionally considered synonymous and when students actively participate in a problem or 

situation certain transitions between both systems can be appreciated” (p. 1045). 

A Fig. 01 demonstra que a construção do conhecimento compartilhado é uma espiral, 

cujas características das aprendizagens estão conectadas, sem precisar o início ou término de 

cada uma delas. No lado esquerdo, relacionam-se as características da Aprendizagem 

Cooperativa; enquanto, do lado direito, pode-se observar as propriedades da Aprendizagem 

Colaborativa. 

A troca de informações, o compartilhamento de ideias e a possibilidade de relacionar-

se com outras pessoas são ações que vencem as práticas tradicionais de ensino, levando os 

discentes a solucionarem problemas e construírem conhecimentos relevantes para a sociedade 

no presente com prospecções para o futuro. 

 

Figura 01 – Construção do conhecimento compartilhado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A aprendizagem cooperativa e a aprendizagem colaborativa são uma prática, na qual o 

foco na interação e no desenvolvimento das habilidades possibilita a todos os envolvidos a 

participarem ativamente do aprendizado. Não há hierarquia, todos participam e todos interagem 

seus aprendizados. 
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2.3 O trabalho de projeto 

Projeto é “[...] um empreendimento único que deve apresentar um início e um fim 

claramente definidos e que, conduzidos por pessoas possa atingir seus objetivos respeitando os 

parâmetros de prazo, custo e qualidade” (MENEZES, 2009, p.26) 

No conceito apresentado, destacam-se as premissas de tempo, custo e qualidade. 

Atender às demandas do tempo requer uma afinidade com o propósito que se pretende atingir. 

O engajamento das pessoas com a execução das etapas de um projeto reivindica um 

compromisso com a qualidade inerente à cada etapa, ou seja, cada entrega que foi definida ainda 

no planejamento.  

Outrossim, na percepção de Maximiano (2014), ressalta-se a importância das pessoas 

nesse tipo de atividade, visto que é extremamente importante que as: “[...] Pessoas que se 

escolhem para trabalhar juntas, sabendo que serão avaliadas pelos resultados, levam em conta 

não apensas as afinidades, mas também as competências, a experiência e o potencial de 

contribuição para os objetivos do projeto” (p. 184). 

O projeto é um empreendimento que requisitam pessoas envolvidas com um propósito, 

a definição de seus objetivos e os recursos necessários para desenvolver as tarefas requeridas. 

Rebouças (2013) complementa a importância dos envolvidos no projeto e os caracteriza como 

um Equipe Multidisciplinar, cuja definição é:  

 

[...] é um conjunto de profissionais com diferentes conhecimento e habilidades, que 

realizam trabalhos coordenados e programados, enquanto o projeto existir, para 

emitir, mediante debate organizado, sugestões a respeito de assuntos previamente 

estabelecidos e que, nascidas dos debates, sejam as mais adequadas à realidade de às 

necessidades do projeto. (REBOUÇAS, 2013, p.76), 

 

O gerenciamento dessa equipe multidisciplinar requer as ações de um líder que esteja 

integrado com o resultado final. O líder na figura de gerente de projetos, segundo Carvalho e 

Jr. (2015) cujo entendimento perpassa na compreensão de que o desafio “[...] está em, 

justamente, montar a alocação melhor balanceada dos recursos humanos do projeto” (p. 202).  

As funções do líder não se restringem a querer comandar, mas em coordenar as ações 

do grupo. Essa atitude comportamental diante da equipe de trabalho faz-se necessária em razão 

da manutenção do foco nos resultados pretendidos (MAXIMIANO, 2014).  

A atitude é a principal característica que se deve identificar nos membros da equipe de 

projetos. Essa identificação do comportamento relacionado à atitude, demanda por um perfil 

que eleva o estímulo e conduz as pessoas a realização de cada tarefa. A conduta do líder associa-
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se à motivação, cujo processo se consolida na atuação das pessoas de forma cooperativa 

(REBOUÇAS, 2013). 

Alocar as pessoas corretas em cada uma das fases requer um prévio conhecimento da 

equipe, pois a liderança:  

 

[...] é um processo em que uma pessoa é capaz, por suas características individuais do 

projeto, bem como de exprimi-las de forma válida e eficiente, obtendo o engajamento 

e a participação de todos no desenvolvimento e na implementação dos trabalhos 

necessários ao alcance das metas e objetivos do referido projeto” (REBOUÇAS, 2013, 

p. 77-78) 

 

Um projeto possui fase distintas. Cada fase requer uma expertise que está associada aos 

conhecimentos e às habilidades de um membro da equipe. O PMBOK define stakeholders: “O 

processo de identificação de todas as pessoas ou organizações que possam ser afetadas pelo 

projeto [...]” (PMBOK, 2004, p. 311). 

Um projeto é um trabalho interdisciplinar que envolve áreas de conhecimentos distintas 

(VARGAS, 2009). A associação de saberes atua em perspectivas colaborativas e cooperativas, 

nas quais cada stakeholder oferece a expertise necessária à etapa em execução.  

Os trabalhos de aprendizagem por projetos cooperativos visam uma associação de 

práticas que se desenvolvem através de um processo complexo. Esse processo inclui momento 

de ação que culminam em representações individuais ou associadas por indivíduos. Esse 

exercício promove a interação de múltiplas e diversificadas áreas do conhecimento.  

Leite, Malpique e Santos (2001) entende que o trabalho de projeto é um processo, cuja 

dinamicidade permite a modificação dos procedimentos que foram desenvolvidos ao longo do 

trabalho. Esse procedimento pode ocorrer a todo momento, ou seja, sempre que seja necessário. 

Trata-se de um processo, sustentado na investigação e no empreendimento de uma intervenção, 

cuja finalidade é resolver o problema, havendo uma ligação entre investigação-ação (LEITE, 

MALPIQUE e SANTOS, 2001).  

A cooperação e colaboração fazem-se presentes na ausência de determinadas 

habilidades e/ou competências de um membro da equipe. Gramigna (2007) utiliza da “Metáfora 

da Árvore” (Fig. 02) para apresentar os conceitos que constituem uma competência (habilidade, 

conhecimento e atitude) que pode ser observada no dia a dia e no trabalho, definindo: 

 

Habilidade: Capacidade de colocar seus conhecimentos em ação para gerar 

resultados, domínio de técnicas, talentos, capacidade – SABER FAZER 

Conhecimentos: informações, fatos, procedimentos e conceitos – SABER. 

Atitudes: valores, princípios, comportamentos, pontos de vista, opiniões e 

percepções, atos pessoais – QUERER. (GRAMIGNA, 2007, p. 50).  
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Os conceitos apresentados por Gramigna (2012) demonstram o paralelismo em relação 

à estrutura de uma árvore.  

Figura 02 – Metáfora da Árvore das Competências 

 

Fonte: Gramigna, 2012 (adaptado pelo autor, 2016) 

A copa representa as habilidades, o saber-fazer. O tronco, intermediário entre a copa e 

as raízes, representa o conhecimento, o saber. As raízes são as atitudes, demonstrando a 

intenção de entranharem-se em um terreno desconhecido, ou seja, o querer. 

O autodesenvolvimento e a gestão do conhecimento associam-se à capacidade de aceitar 

as próprias necessidades de desenvolvimento e de investimento em tempo e energia 

(GRAMIGNA, 2007). O aprendizado é uma atitude, na qual a iniciativa, a participação e o 

querer aprender coisas novas são uma conduta do aprendiz (aluno). 

As aprendizagens cooperativas e colaborativas estão presentes em todas as fazes do 

trabalho de projetos; posto que esse é uma atividade em equipe com demandas distintas, mas 

com resultado único (MENEZES, 2009).  

Miranda (2008) apresenta a distinção do conceito de projeto com a simplicidade de uma 

atividade que se caracteriza por ser isolada, automática e imposta. Prevalece o caráter 

intencional de projectus, do latim, projeto como algo a ser lançado para frente. 

O trabalho de projeto associa-se a uma visão progressista da educação, ou seja, lançado 

para frente. Nesse processo progressista de educação, Morán (2017, p.1) considera que: 

 

[...] os processos de aprendizagem são múltiplos, contínuos, híbridos, formais e 

informais, organizados e abertos, intencionais e não intencionais. Hoje há inúmeros 

caminhos de aprendizagem pessoais e grupais que concorrem e interagem simultânea 
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e profundamente com os formais e que questionam a rigidez dos planejamentos 

pedagógicos das instituições educacionais. 

 

Essa é uma metodologia ativa de trabalho, na qual os alunos desenvolvem habilidades 

e, assim, adquirem competências essenciais, tais como: o espírito crítico, colaboração e 

comunicação. Essas competências atuam na busca por resposta a questões com maior ou menor 

grau de complexidade. Morán (2017, p. 01) acrescenta: “[...] aprendemos melhor através de 

práticas, atividades, jogos, projetos relevantes do que da forma convencional, combinando 

colaboração (aprender juntos) e personalização (incentivar e gerenciar os percursos individuais) 

[...]”. 

O processo de aprendizagem dos alunos incorre na escolha de temas, cujos problemas 

serão resolvidos com elaboração do projeto e, em seguida, com a entrega única do produto. O 

professor é essencial neste processo, posto que os conteúdos e problemas nem sempre possuem 

a importância do ponto de vista curricular; assim, o professor guia o aluno ao processo desejado, 

respeitando o caminho delineado pelo aluno, assim como os novos conhecimentos adquiridos 

nesse percurso. 

O projeto é reconhecido como uma atividade intencional. Esse ato intencional deve 

resultar do aluno e dos seus interesses, tornando-o, assim, ativo e mais autónomo na construção 

do conhecimento. Morán (2017, p. 02) adiciona: 

 

A aprendizagem mais intencional (formal, escolar) hoje se constrói num processo 

complexo e equilibrado entre três movimentos ativos híbridos principais: a construção 

individual – em que cada aluno percorre e escolhe seu caminho, ao menos 

parcialmente -; a grupal – em que amplia sua aprendizagem por diferentes formas de 

envolvimento, interação e compartilhamento de saberes, atividades e produções com 

seus pares, com diferentes grupos, com diferentes níveis de supervisão docente e a 

tutorial, em que aprende com a orientação de pessoas mais experientes em diferentes 

campos e atividades (curadoria, mediação, mentoria). 

 

A construção individual refere-se ao caminho que será desenvolvido pelo aluno. Ao 

associar-se ao grupo, suas intenções impõem-se, modificam-se e/ou associa-se a outras em 

razão da sua percepção em relação ao objeto de estudo. Os integrantes desse grupo, em ações 

cooperativas e colaborativas, auxiliam seus pares a interpretar o objeto sob diferentes olhares. 

Concluída essa etapa de análise e avaliação, a exposição das ideias recorre àquele que 

possui maior experiência, visto que a aprendizagem obtida junto ao tutor tem a intenção de se 

posicionar a favor ou promovendo ajustes no que está sendo apresentado em razão do que foi 

observado. O objetivo é construir a percepção solidada perante o ponto de vista de diversos 

olhares. 

O trabalho de projeto coloca-se numa perspectiva construtivista e progressiva do ensino 
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e aprendizagem. O método de ensino indireto é uma metodologia com ênfase nos processos e 

não apenas os conteúdos. Nunes (1990) entende que o construtivismo, nos ambientes social e o 

físico suscitam oportunidades de interação entre sujeito e objeto, instigando conflitos e, como 

resultado, uma reestruturação, pelo sujeito, de suas construções mentais anteriores; quando o 

indivíduo organiza o conhecimento surge o equilíbrio/equilibração. 

A equilibração é uma associação da assimilação e acomodação. Nunes (1990) entende 

que a assimilação ocorre no instante em que novas experiências ou informações são 

introduzidas na estrutura cognitiva do aluno, sem modificar as estruturas mentais. A 

acomodação acorre quando se modifica suas estruturas cognitivas para “enfrentar” o novo. 

Piaget (2009) afirma que o desenvolvimento da linguagem é um processo de 

equilibração progressiva: “uma permanente passagem de um estágio de menor equilíbrio para 

um de maior equilíbrio. 

Fossile (2010) discorre que o construtivismo é um conhecimento que resulta da 

construção pessoal do aluno; no qual o professor é um facilitador desse processo ensino-

aprendizagem. A aprendizagem não pode ser compreendida como resultado do incremento do 

aluno, mas sim como o próprio desenvolvimento do aluno. 

Oliveira e Abrantes (2010) acreditam que o processo metodológico de trabalho de 

projeto "requer a participação de cada membro de um grupo, segundo as suas capacidades, com 

o objetivo de realizar um trabalho conjunto, decidido, planificado e organizado em comum 

acordo" (p.146).  

As autoras consideram que essa metodologia é investigativa, pois está centrada na 

resolução de problemas. As soluções devem ser pertinentes às novas aprendizagens e, assim, 

conectar à sociedade com as soluções encontradas. Trata-se de "transformar um problema em 

projeto e concretizá-lo é, em última análise, o objetivo da pedagogia de projeto" (p.146-147).  

Oliveira e Abrantes (2010) na tratativa do ensino da expressão escrita e no 

desenvolvimento da linguagem oral. 

Destacam: 

 

A aprendizagem da escrita ganha consistência quando os alunos têm oportunidade de se 

envolver em actividades sequenciais que lhes permitam ganhar progressivamente autonomia 

na produção textual, a fim de acederem cada vez mais às potencialidades da escrita para 

expressar sentimentos, ideias e opiniões para formular conceitos e conhecimentos, para registar 

vivências e projectos pessoais (OLIVEIRA e ABRANTES, 2010, p. 150).  

 

Trabalho de projeto é uma metodologia, na qual suas atividades envolvem ações que 

sejam executadas por pessoas com expertises distintas e, em alguns casos, modestamente iguais. 
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A riqueza desse método é a possibilidade de exercer atividades laborais com pessoas diferentes. 

O nível de aprendizado é relevante, pois a oferta de experiências vivenciadas, a troca de 

informações e o compartilhamento de conhecimentos dos participantes são uma possibilidade 

de trabalhar em equipe multidisciplinares, cuja ações interdisciplinares são indispensáveis ao 

sucesso do empreendimento. 

2.4 Aprendizagem baseada em problemas 

A Problem Based Learning – PBL, do inglês, Aprendizagem Baseada em Problemas – 

ABP surge com a proposta de ensino-aprendizagem, cujo método está centrado no aluno, que 

é protagonista do seu próprio aprendizado. Suas ações não se limitam ao aprendizado acabado, 

mas sim ao aprendizado constituído por meio da pesquisa (SOUZA e DOURADO, 2015). 

A Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP surge com uma proposta de tornar a 

aprendizagem mais significativa. Trata-se de um método inovador, no qual os estudantes 

trabalham com o objetivo de solucionar um problema, seja real ou simulado a partir de um 

contexto (SOUZA e DOURADO, 2015). 

A ABP é uma estratégia educacional em que um problema prático constitui a base para 

o aprendizado de informações relevantes; nela, os alunos resolvem problemas em pequenos 

grupos, sob a supervisão do tutor (docente). O tutor tem a função de estimular o pensamento 

analítico do aluno. Essa estratégia educacional é aplicada em grupos de alunos que focam as 

suas atenções no problema apresentado (RODRIGUES et al, 2014). Essa é uma técnica de 

ensino auto-dirigida que estimula o pensamento crítico do estudante, contribuindo a torná-lo 

um solucionador de problemas; “[...] desenvolve a habilidade de saber avaliar as fontes 

necessárias utilizadas na investigação, bem como estimula o trabalho cooperativo em grupo 

(SOUZA e DOURADO, 2015, p. 186). 

A PBL é um modelo educativo, na qual a estratégia pedagógica é ofertar a possibilidade 

de aprendizado na prática; supervisionado pelo professor, o grupo de alunos determina a sua 

própria linha de estudo. Rodrigues et al (2014, p. 302) complementam: 

 

Através da obtenção, análise e síntese dos dados disponíveis, são identificadas lacunas 

do conhecimento, que precisam ser preenchidas. A aplicação desses novos 

conhecimentos, em conjunto com métodos de raciocínio dedutivo, compõe as bases 

para a solução do problema em foco. Esse tipo de abordagem leva o estudante a 

“aprender a aprender”. 

 

Em 2004, Isaia e Bolzan já consideravam que o processo de construção de conhecimento 
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pedagógico seria tão fundamental, quanto compreender o aprender a aprender; colocando em 

outras palavras, o indivíduo tornar-se-ia capaz de desenvolver aprendizagens em variados 

contextos ou situações que lhe seria necessário a prática do uso do conhecimento cognitivo, o 

qual levaria em consideração as características individuais de cada sujeito e a interação com 

seus pares. 

A ABP tem por princípio uma escola ativa, cujo método científico é um ensino integrado 

e integrador dos conteúdos com áreas de conhecimento diferenciadas. Rodrigues et al (2014, p. 

303) acrescentam: “[...] o método ABP valoriza, além do conteúdo a ser aprendido, a forma 

como ocorre o aprendizado, reforçando o papel ativo do aluno neste processo, permitindo que 

ele aprenda como aprender”.  

Trata-se de envolver os alunos incentivar suas percepções em relação ao objeto de 

estudo. “A ABP estimula o estudante a desenvolver habilidades para gerenciar o próprio 

aprendizado” (RODRIGUES et al, 2014, p. 303); os discentes aprendem a aprender e se 

dispõem para solucionar problemas pertinentes não somente a sua vida pessoal e profissional, 

mas da sociedade como um todo. 

Souza e Dourado (2015) considera que essa metodologia é chamada de disruptiva, pois 

se um tema está defasado ou os estudos que lhes são direcionados estão saturados; a aplicação 

da ABP torna o assunto mais interessante. 

De La Mano Carrasco (2017) esclarece que o comportamento disruptivo na sala de aula 

adota na psicologia comportamental o desenvolvimento de uma tecnologia aplicada à resolução 

de problemas humanos através das técnicas de modificação de comportamento. Destaca: 

 

La psicología conductual ha desarrollado una tecnología aplicada a la resolución de 

problemas humanos a través de las técnicas de modificación de conducta. La 

prevención de estas conductas disruptivas y una intervención educativa adecuada a 

tiempo, serán la clave, no solo para el tratamiento del problema, sino para lograr la 

plena integración social y participación comunitaria de sujetos con estos 

comportamientos (p.226). 

 

A análise funcional do problema conduzirá a identificação dos principais elementos e 

aqueles que o circunda. Identificada a causa, verificar-se-á as consequências; e, a partir de 

então, será definida as estratégias de ação que permitirá as ações de controle para que o evento 

não ocorra novamente (DE LA MANO CARRASCO, 2017). 

O comportamento disruptivo é o desenvolvimento de uma habilidade que o levará à uma 

competência. No ABP, o aluno visa dois pontos: a solução do problema do indivíduo e a 

produção do conhecimento.  

Rodrigues et al (2014) compreendem que a Aprendizagem Baseada em Problemas – 
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ABP se caracteriza: 

 

[...] por fomentar a aprendizagem significativa, a articular os conhecimentos prévios 

com os de outros estudantes do grupo, a indissociabilidade entre teoria e prática, o 

respeito à autonomia do estudante, o trabalho em pequenos grupos, o desenvolvimento 

do raciocínio crítico e de habilidades de comunicação, e a educação. 

 

Borges et al (2014, p. 301) aponta, dentre os principais pontos de interesses dessa 

metodologia, os tópicos: 

 

 O currículo dos cursos que utilizam ABP geralmente é dividido em módulos 

temáticos, que são compostos de várias sessões e integram diversas disciplinas e 

o conhecimento básico e clínico. 

 Para solucionar um problema, os alunos recorrem aos conhecimentos prévios, 

discutem, estudam, adquirem e integram os novos conhecimentos. 

 A ABP valoriza, além do conteúdo a ser aprendido, a forma como ocorre o 

aprendizado, reforçando o papel ativo do aluno neste processo, permitindo que 

ele aprenda como aprender. 

 A ABP estimula o desenvolvimento de habilidades técnicas, cognitivas, de 

comunicação e atitudinais; o respeito à autonomia do estudante; o trabalho em 

pequenos grupos; e a educação permanente. 

 

Morán (2017) interpreta que o aumento da flexibilidade cognitiva é um modelo de 

aprendizagem, cuja “capacidade de alternar e realizar diferentes tarefas, operações mentais ou 

objetivos e de adaptar-nos a situações inesperadas, superando modelos mentais rígidos e 

automatismos pouco eficientes [...]” (p. 2). 

Souza e Dourado (2015) compreendem que essa seja uma metodologia formativa, posto 

que estimula a atitude ativa do aluno em busca do conhecimento. Não se trata de o professor 

ser o centro das atenções, conforme era proposto no antigo modelo: professor-estudante, mas 

de uma nova proposta, na qual o aluno é o protagonista de processo de transformação e 

construção do seu próprio conhecimento. 

Borges (2014, p. 303), em destaque, apresenta as funções dos integrantes da ABP, sendo 

o aluno o elemento central e o grupo tutorial a base do método, ressalva: 

 

No grupo tutorial, os alunos são apresentados a um problema, pré-elaborado por um 

conjunto de docentes, e, com a facilitação de um tutor, são estimulados a discutir e 

elaborar hipóteses. Esta situação motivadora nos grupos tutoriais leva a definição de 

objetivos de aprendizagem, que serão os estímulos para o estudo individual. 

 

Rodrigues et al (2014) elencam os membros e suas atribuições:  

 Grupo tutorial: são pequenos grupos, posto que:  

 

[...] facilita o processo de aquisição de conhecimentos e contribui de maneira 

significativa para o desenvolvimento de outros atributos na formação do aluno, entre 

eles: habilidades de comunicação, trabalho em equipe, solução de problemas, respeito 

aos colegas e desenvolvimento de postura crítica (p.304). 
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 Tutor: é um membro do corpo docente que conhece os objetivos de aprendizado 

pretendidos para cada problema: 

 

Suas principais atribuições são: estimular o processo de aprendizagem dos estudantes; 

estimular o trabalho do grupo e a participação dos estudantes; respeitar a opinião dos 

estudantes; detectar eventuais rivalidades, monopólios, inconformismos; detectar 

estudantes com problemas; fornecer feedback e realizar avaliações (p.304). 

 

Rodrigues et al (2014) consideram que esse docente não deve expor os objetivos da 

atividade ao aluno, sendo: “[ ...] a interferência do tutor deve ser a mínima necessária e 

preferencialmente na forma de perguntas, com intuito apenas de estimular a participação ativa 

de todos estudantes e também corrigir rumos quando a discussão se afastar muito do tema 

proposto” (p.304). 

 Estudante coordenador: atua como facilitador durante da discussão no grupo tutorial. 

 Estudante secretário: realiza as anotações que ocorrem nas discussões dos membros do 

grupo; o objetivo é tornar o aprendizado prospectivo. 

 Demais estudantes: são os demais integrantes do grupo, atuam de forma metódica sob 

as diretrizes do coordenador do grupo. 

Nesse modelo de ensino e aprendizagem, o professor e os alunos possuem atribuições 

específicas e cada um, na sua função, atua no sentido de alcançar o resultado pretendido. Souza 

e Dourado (2015) ressalvam que para alcançar o sucesso na sua aplicação é essencial a definição 

do tema e o contexto do tema estudado entre os alunos e professores, destacam: “[...] a interação 

é a chave do processo de aprendizagem. 

Souza e Dourado (2015) evidenciam que a estrutura ABP, cujos propósitos são 

aprimorar e desenvolver todos aqueles que participam do processo de ensino-aprendizagem, 

enaltecem: 

 

A estrutura da ABP foi concebida justamente para que o aluno desenvolva habilidades 

e capacidades para proceder à investigação de forma metódica e sistemática; para 

aprender a trabalhar em grupo cooperativo e alcançar os resultados da pesquisa, de 

forma satisfatória, complementando sua aprendizagem individual (p.185). 

 

Essa é uma metodologia de estudo no qual a interatividade ocorre em espaço aberto à 

reflexão e a avaliação do processo de trabalho, cuja forma é auto avaliativa, é avaliado pelo 

grupo e pelo tutor. Aos envolvidos é ofertada a possibilidade de cada membro do grupo ter um 

espaço para sua avaliação sem interrupções ou réplicas (RODRIGUES et al, 2014).  

“O ambiente precisa ser de respeito e cooperação, em busca do melhor funcionamento 

do grupo e melhor aproveitamento de cada um dos membros. Este momento permite sanar 

disfunções e dificuldades de relacionamento surgidas no grupo ao longo do processo” 
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(BORGES, et al. 2014, p. 305). 

O processo de ensino-aprendizagem proposto pelo ABP tem como vantagem a 

abordagem interdisciplinar, posto que esse modelo de aprendizagem sobrepõe o ensino 

tradicional. 

A abordagem de resolução de problemas associada à prática da interdisciplinaridade é 

uma prática que demanda pelo exercício prévio das intensões e proposições dos profissionais 

envolvidos. Santos e Infante-Malaquias (2008, p. 29) em suas considerações já celebravam: 

 

É necessário que os profissionais envolvidos no processo de criação e implantação de 

grades curriculares baseadas na interdisciplinaridade e na resolução de problemas 

reflitam sobre a sua própria formação disciplinar e dialoguem sistemática e 

continuamente com os profissionais de outras áreas, com a intenção de produzir 

conhecimento teórico e empírico que possa orientar e alimentar as transformações 

requeridas nos currículos de cursos de graduação e, mais do que isso, seja modelo de 

atuação coletiva para os graduandos que estão inseridos nesse processo. 

 

Rodrigues et al. (2014, p. 306) repousam na ideia de que:  

 
A substituição de conhecimento fragmentado, oferecido em disciplinas, por situações 

reais, que envolvam vários aspectos do conhecimento, favorece uma aprendizagem 

significativa, contextual e, ainda, promove a integração dos conteúdos curriculares 

dos ciclos básico e clínico. 

 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem da metodologia ABP oferece vantagens 

que somente podem ser constatadas no longo prazo, ou seja, “com a evolução profissional do 

egresso” (RODRIGUES et al, 2014, p. 306). Os autores relatam que a ABP favorece o 

desenvolvimento de certas habilidades que serão importantes na vida do indivíduo, apontam: 

 

[...] de comunicação para trabalho em pequenos grupos, exposição de ideias, 

capacidade de argumentação e crítica. O respeito às diferentes opiniões, a autocrítica, 

o senso de responsabilidade, a capacidade de gerenciar projetos e as atividades de um 

grupo de trabalho também são importantes ganhos (Ibidem). 

 

O controle do professor é mínimo. Não se presencia a transmissão do conhecimento no 

esquema professor – aluno, visto que é o aluno que engatilha o seu próprio aprendizado. Os 

estudos desenvolvidos, com a abordagem do PBL no ensino superior, recorrem aos métodos de 

aprendizagem que possibilitam ao aluno a instrução que se adequa a sua realidade educacional. 

Não se trata de somente aplicar as abordagens interdisciplinar e de resolução de 

problemas. Torna-se necessário delinear os objetivos curriculares do curso para a formação 

profissional que se pretende atingir com o final da prática, pois esses serão essenciais aos 

estudos desenvolvidos no ensino superior que recorrerão à abordagem interdisciplinar 

associada à resolução de problemas.  
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

O capítulo apresenta o estudo metodológico utilizado para desenvolver o trabalho. Nesta 

revisão de literatura, valorizaram-se os aspectos relevantes ao desenvolvimento dessa pesquisa. 

Nesse capítulo, apresentam-se a caracterização geral do trabalho (3.1), ainda nesse 

subtítulo, encontram-se a caraterização dos participantes do estudo (3.1.1) e a caracterização 

da pesquisa (3.1.2), no qual é considera a pesquisa como bibliográfica, explicativa, participante 

e descritiva. O próximo subtítulo pretende caracterizar o contexto do ambiente da pesquisa 

(3.2); na sequência, encontram-se as fases da pesquisa (3.3). Nesse subtítulo, é relatada as 

quatro fases em que se dividiu a pesquisa: o planejamento dos projetos interdisciplinares; a 

organização da proposta a ser apresentada aos alunos; o acompanhamento durante a execução 

dos respectivos projetos; e a da avaliação dos trabalhos realizados.  

A pesquisa foi registrada junto ao Comitê de Ética em Pesquisa no Brasil, posto que 

essa é uma ação obrigatória, assim como a especificação dos instrumentos de pesquisa 

utilizados que se encontram no subtítulo os procedimentos de recolha de dados (3.4), e por fim, 

no subitem o tratamento dos dados (3.5), foram expostos os cinco instrumentos utilizados: duas 

entrevistas abertas aplicadas aos professores; o diário de bordo; o inquérito por questionário; e, 

uma entrevista aplicada aos alunos. 

Este capítulo tem, portanto, a função de explicitar o caminho percorrido durante toda a 

pesquisa e suas escolhas metodológicas, conferindo cientificidade à projeto realizado. Ao final, 

encontra-se uma ilustração que sintetiza todo o conteúdo exposto.  

3.1 Caracterização geral do estudo 

No estudo proposto, considerou-se a interdisciplinaridade como objeto de investigação 

contextualizada em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, localizada na cidade de 

Belo Horizonte, no Estado das Minas Gerais em solo brasileiro. 

Para a observação, foram propostos dois projetos pedagógicos interdisciplinares a serem 

aplicados no âmbito dos cursos que demandou a participação de alunos e professores dos 

referidos cursos. Sendo que o primeiro projeto considerou as percepções dos alunos dos cursos 

de Administração e do curso de Publicidade & Propaganda em relação às estratégias utilizadas 

no uso da abordagem interdisciplinar. 

O segundo projeto foi realizado junto aos alunos do Curso Superior de Tecnólogos 
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(CST), encontram-se alunos de CST em Marketing, CST em Comercial, CST em Logística, 

CST em Recursos Humanos e CST em Gestão Financeira. 

3.1.1 Caracterização dos participantes do estudo 

A faculdade pratica a aprendizagem interdisciplinar há três semestres no campo 

acadêmico. Até então, não foi realizado nenhum estudo para verificar a percepção dos alunos 

em relação aos projetos interdisciplinares realizados nos períodos anteriores. 

Participaram desse estudo: professores e alunos. Os professores, no semestre que foi 

realizado o estudo, estavam escalados para lecionar as disciplinas do respectivo período e cursos 

elencados acima. Os professores deveriam atuar junto as turmas definidas para a aplicação do 

projeto4, ter disponibilidade no planejamento da disciplina e disposição para acompanhar a 

aplicação das etapas pertinentes ao projeto interdisciplinar. 

No curso de Administração, os professores ministravam, as disciplinas de: Negociação, 

Pesquisa de Mercado, Estratégia de Marketing e Fundamentos de Marketing. Tais disciplinas, 

em seu planejamento, contemplavam os objetivos atribuídos também ao projeto a ser realizado 

em suas respectivas turmas.  

Com relação à experiência dos professores em docência, verificou-se que a equipe era 

formada por um especialista, três mestres e um doutor. Quanto à experiência dos docentes em 

atividades que se relacionam à interdisciplinaridade, enumerou-se os professores em ordem 

crescente por tempo de experiência com projetos interdisciplinares. 

A Tabela 01 demonstra, em semestres, a experiência na docência dos professores 

participantes do projeto.  

 

Tabela 01 – Experiência do professor em abordagem interdisciplinar por semestres 

N.º PROFESSORES EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA 

1 6 

2 6 

3 12 

4 24 

5 36 

Fonte: dados coletados pelo autor 

Não seria adequado somar o tempo de experiência, pois os valores encontrados não 

podem ser mensurados, por outro lado, considerando a variação no tempo de experiência dos 

                                                 
4 A escolha das turmas se deu em virtude da acessibilidade ao corpo docente e de prévia análise dos objetivos das 

disciplinas. 
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professores participantes, evidenciou-se uma possibilidade de se promoverem ricas trocas de 

conhecimentos. 

Posteriormente, o pesquisador visitou as três turmas5 envolvidas em ambos os projetos, 

explicou a proposta do trabalho e fez o amplo convite a que atuassem como participantes da 

pesquisa. Quarenta e sete alunos, equivalendo a 35% dos matriculados, aceitaram atuar, 

voluntariamente, como participantes. É relevante esclarecer que, dentre os professores 

participantes, encontra-se o próprio pesquisador, que também atua como coordenador dos 

cursos de Administração e Tecnólogos.  

Com base nos questionários e entrevistas realizadas no decorrer do processo, os quais 

serão detalhados no item 5 deste capítulo, foi possível identificar os perfis dos dois grupos 

participantes, os quais passamos a descrever.  

Quanto aos alunos participantes desse projeto, verifica-se uma mescla de veteranos e 

novatos6; primeiramente os veteranos, nos cursos de Administração, Publicidade & Propaganda 

e no Curso Superior de Tecnólogos (CST), os novatos. 

Na 1ª Parte do inquérito por questionário (Apêndice D), os gráficos representados pelos 

números de 1 a 5 buscam caracterizar o público alvo dessa pesquisa.  

Gráfico 01 – Caracterização dos participantes quanto ao Gênero 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

                                                 
5 Esclarece-se que, na dinâmica de organização de turmas da instituição, é comum a junção de períodos que cursam 

as mesmas disciplinas. Em virtude disso, o 2º e 3º períodos de Administração compõem uma turma; o 2º e 3º 

períodos de Publicidade & Propaganda, outra turma; e o 1º período do Curso de Tecnólogo é comum às áreas já 

especificadas. Somam-se, ao todo, 03 (três) turmas e 135 alunos. 
6 A mescla de alunos veteranos e novatos ocorre quando os alunos cm um período maior na instituição de ensino 

superior, conhecidos como veteranos, assistem aula junto com os alunos entrantes (novatos) na faculdade. No 

Brasil, esse fato ocorre em função da Matriz Flex, ou seja, matriz flexível na qual podem ocorrer a junção das 

turmas do 1º e 2º períodos em uma mesma sala de aula. 

42,6%

57,4%

Masculino Feminino
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O objetivo é identificar o perfil demográfico dos alunos participantes; foram incluídas, 

na primeira parte da pesquisa, algumas questões cujos dados contemplaram: gênero, faixa 

etária, estado civil, tipo de graduação e o período em curso.  

Verificou-se, em relação ao gênero dos participantes da pesquisa, que 57,4% eram do 

sexo feminino, ou seja, mais de metade dos alunos envolvidos no projeto. 

 

Gráfico 02 – Caracterização dos participantes quanto a Faixa Etária 

 
Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

No Gráfico 02, verificam-se dois intervalos com o mesmo percentual (23,4%): acima de 

34 anos e entre 26 e 33 anos. A faixa etária com maior representatividade encontra-se, contudo, 

entre 18 e 25 anos (46,8%). Trata-se, portanto, de uma amostra predominantemente jovem com 

significativa presença de sujeitos de maior maturidade.  

 

Gráfico 03 – Estado Civil 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

De 18 a 25 anos

De 26 a 33 anos

Acima de 34 anos

De 18 a 25 anos De 26 a 33 anos Acima de 34 anos

Série1 53,2% 23,4% 23,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Solteiro

Casado

Outros

Solteiro Casado Outros

Série1 68,1% 23,4% 8,5%
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O Gráfico acima demonstra que 68,1% dos participantes discentes são solteiros e 23,4% 

são casados.  

 

Gráfico 04 – Tipo de Graduação dos Participantes da Pesquisa 

 
Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

O gráfico apresenta uma proximidade entre os percentuais de estudantes de graduação e 

de tecnólogos. Na pesquisa, 51,1% são do curso de bacharelado, enquanto que, 48,9% são do 

curso de tecnólogos. Deferem-se em 1,1% o número de participantes  

 

Gráfico 05 – Período em Curso 

 
Fonte: Dados coletados pelo autor 

 

Apenas 8,5% dos participantes da pesquisa são alunos de outros períodos, representados 

pela soma dos percentuais do 4º e 8º períodos, respectivamente. 

Esses alunos cumprem a carga horária do curso devido a vários motivos, tais como: 

transferência de outras instituições, reprovação de uma das disciplinas do período em curso, 

cumprimento de carga horária, em razão da mudança de grade curricular, ou seja, o percentual 

acima poderá oferecer diversas interpretações, o fato é que, ao todo, os períodos mais avançados 

48,9%51,1%

Bacharelado Tecnólogo

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

1º Período

2º Período

3º Período

4º Período

8º Período

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 8º Período

Série1 40,4% 36,2% 14,9% 6,4% 2,1%
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representam apenas 4 alunos, sendo 3 do 4º período e 1 do 8º. Considerando que são alunos em 

estágio mais avançado no curso, suas contribuições com o aprendizado dos demais poderá ser 

de maior proveito. 

Diante dos dados apresentados, envolvendo os estudantes que participaram da pesquisa, 

verifica-se que a maioria é do gênero feminino (57,4%). Estão na faixa etária entre 18 e 25 anos 

(53,2%). São solteiros (68,1%) e estão iniciando a vida acadêmica. O tipo de graduação 

(bacharel – 48,9% e tecnólogo – 51,1%) está praticamente empatado. A maioria dos abordados 

está no 1º (40,4%) e no 2º (36,2%) períodos, perfazendo quase 80% dos participantes. 

Após o término das atividades relacionadas ao trabalho interdisciplinar, foi feito um 

convite a todos os alunos que pudessem se disponibilizar a responder algumas perguntas de 

ordem qualitativa. Dos quarenta e sete (47) envolvidos, dezoito (18) participaram 

espontaneamente dessa fase da pesquisa. Ela foi aplicada no final do período, sem considerar 

as notas obtidas por eles no processo. Desses dezoito discentes, 67%, ou seja, 12 eram do sexo 

masculino e 33%, 6 participantes, do sexo feminino. Assim, ficaram configurados os 

participantes e as ações da pesquisa, o que possibilitou condições para uma consistente coleta 

de dados. 

3.1.2 Caracterização da pesquisa 

As particularidades e ponderações sobre a metodologia científica construída nesta 

pesquisa tiveram como fundamentos vários autores, dentre os quais se destacam: Husserl (1859 

– 1938); Popper (1975); Triola (1999); Krippendorff (2004); e Brasileiro (2013). De todas essas 

leituras, foi possível buscar embasamentos epistemológicos para as decisões necessárias ao 

percurso científico. 

Nesse âmbito, foram importantes as discussões de Galliano (1986) e Lakatos e Marconi 

(2003) acerca da importância do método nos estudos científicos. Galliano (1986) considera que 

o método é um conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, a serem vencidas na investigação 

da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar determinado fim. Lakatos e Marconi 

(2003) observam que método é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar um objetivo. Já Matias-Pereira (2012) define 

que método é um roteiro ou procedimento e técnicas utilizados para se alcançar um objetivo. 

Com algumas modificações terminológicas, fica claro ser o método o responsável por 

imprimir o caráter de cientificidade a uma pesquisa, em virtude da sistematização de 
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procedimentos e critérios, bem como da racionalidade e transparência das ações do pesquisador. 

Assim sendo, passa-se a tais esclarecimentos.  

De início, foi necessário definir o raciocínio lógico que permearia todo o percurso da 

pesquisa, tendo sido o hipotético-dedutivo, de Karl Popper (1975), o mais adequado para a 

resolução do problema. O método hipotético-dedutivo consiste na tentativa de explicar um 

fenômeno a partir da formulação de hipóteses (BRASILEIRO, 2013). A autora acrescenta que, 

em seguida, o pesquisador esforça-se “para provar a falsidade dessas conjecturas, procedimento 

que recebe o nome de falsificacionismo. Caso a hipótese não seja negada, há a possibilidade de 

que essa se torne um fato científico” (BRASILEIRO, 2013, p. 42). 

Esse procedimento popperiano baseia-se na premissa de que a ciência se desenvolve a 

partir de revoluções constantes, renovando-se permanentemente (MATIAS-PEREIRA, 2012). 

Ao se verificar a possibilidade de lançar uma hipótese para o problema da pesquisa, bem como 

o fato de partir de um quadro teórico em torno da construção do conhecimento interdisciplinar, 

naturalmente, o método de Popper ressaltou como o mais adequado. 

Aliado ao raciocínio global hipotético-dedutivo, verificou-se, também, a necessidade 

pontual de se incluir o método fenomenológico, de Husserl (1859 – 1938). Nele, “[...] o 

pesquisador se ocupa em descrever direta e objetivamente a experiência, conforme ocorreu”, 

sem a preocupação com o foco indutivo ou dedutivo. 

Dessa forma, “[...] a realidade é construída, de acordo com a interpretação do relator, 

não sendo, portanto, única, pois dependerá da leitura do sujeito pesquisador” (BRASILEIRO, 

2013, p. 42-43). Matias-Pereira (2012, p. 38) corrobora com a ideia, pois, para ele, “a realidade 

é construída socialmente e entendida como o compreendido, o interpretado, o comunicado. 

Então, a realidade não é única, existem tantas quantas forem as suas interpretações e 

comunicações”. Tal decisão se fez necessária em virtude da natureza da pesquisa, cujo percurso 

requer o acompanhamento do fenômeno da interdisciplinaridade observado por meio de um 

projeto realizado na instituição escolhida no decorrer de 6 meses. Durante esse período, todas 

as ocorrências foram sendo registradas para posterior interpretação do pesquisador, em 

contraponto com a teoria e com o contexto vivenciado. Esse caráter de relato e de interpretação 

subjetiva pressupõe marcas da fenomenologia e justifica a sua assunção.  

Resguardado por uma disposição de natureza mais global, foi possível ao pesquisador 

determinar os demais aspectos da pesquisa com maior segurança. Passou-se, dessa forma, a 

caracterizá-la, metodologicamente, quanto às suas finalidades, aos meios de investigação, aos 

modos de abordagem e aos demais fatores inerentes à pesquisa, que dizem respeito a questões 
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mais pragmáticas como definição dos participantes da pesquisa, dos instrumentos utilizados 

para recolha dos dados e os respectivos testes, assim como os critérios para tratamento dos 

dados. 

Ainda quanto à natureza do estudo, é imprescindível que se defina a abordagem da 

pesquisa, que é o modo de ver os dados, por meio quantitativo e qualitativo, ou seja, uma 

abordagem com o uso de um método misto. Creswell (2007) considera que a pesquisa de 

métodos mistos associa as formas qualitativa e quantitativa. As duas abordagens apresentam 

características antagônicas; entretanto, no momento em que uma se sobrepõe à outra, essas 

abordagens se complementam na apresentação de resultados.  

As abordagens qualitativa e quantitativa serão conceituadas neste tópico e, na sequência, 

a abordagem adotada será justificada em função dos objetivos elencados na pesquisa.  

A pesquisa qualitativa denota uma particularidade principal. Não visa a enumerar ou 

medir eventos e, geralmente, não emprega eventos estatísticos para a análise dos dados. É 

aquela que se ocupa da interpretação dos fenômenos e da atribuição de significados no decorrer 

da pesquisa, não se detendo a técnicas estatísticas. 

Brasileiro (2013, p. 49) afirma que, na abordagem qualitativa, “[...] Os processos e suas 

dinâmicas, as variáveis e as relações entre elas são dados para a construção de sentidos e os 

principais condutores da abordagem”. Matias-Pereira (2012, p. 87) acrescenta que a pesquisa 

qualitativa parte do entendimento de que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito: “[...] um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 

não pode ser traduzido em números. Brasileiro (2013, p. 49) complementa o entendimento 

relacionada à abordagem qualitativa, uma vez que: “[...] trabalha, basicamente, com dois tipos 

de dados: os verbais – coletados durante a entrevista ou através da narrativa; e os visuais – 

colhidos durante observações”. 

Krippendorff (2004, p.87) considera que cada corpo do texto é único; na pesquisa 

qualitativa é necessário trabalhar a sua especificidade, a riqueza dos seus detalhes: 

 

Although qualitative researchers compellingly argue that each body of text is unique, 

affords multiple interpretations, and needs to be treated accordingly, there is no doubt 

that the proponents of both approaches sample text, in the sense of selecting what is 

relevant; unitize text [...]. 

 

A pesquisa qualitativa é uma ferramenta para determinar o que é importante e porque é 

importante. Esse tipo de pesquisa desenvolve um processo a partir de questões-chave 

identificadas e perguntas formuladas, considerando o que é relevante e o que se pretende 

abordar. 
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Com respeito à pesquisa qualitativa, Cassel e Symon (1994, p. 129) ressaltam:  

 

a) um foco na interpretação ao invés de na quantificação: geralmente o pesquisador 

qualitativo está interessado na interpretação que os próprios participantes têm da 

situação sob estudo; 

b) ênfase na subjetividade ao invés de na objetividade: aceita-se que a busca de 

objetividade é um tanto quanto inadequada, já que o foco de interesse é 

justamente a perspectiva dos participantes; 

c) flexibilidade no processo de conduzir a pesquisa: o pesquisador trabalha com 

situações complexas que não permitem a definição exata e a priori dos caminhos 

que a pesquisa irá seguir; 

d) orientação para o processo e não para o resultado: a ênfase está no entendimento 

e não num objetivo pré-determinado, como na pesquisa quantitativa; 

e) preocupação com o contexto, no sentido de que o comportamento das pessoas e 

a situação ligam-se intimamente à formação da experiência; 

f) reconhecimento do impacto do processo de pesquisa sobre a situação de pesquisa: 

admite-se que o pesquisador exerce influência sobre a situação de pesquisa e é 

por ela também influenciado. 

 

A pesquisa qualitativa auxilia na identificação e no entendimento das questões que são 

relevantes ao estudo científico realizado. Utiliza-se esse tipo de pesquisa para verificar a 

extensão total da resposta ou das opiniões colhidas, sobre o assunto e a população pesquisada, 

trabalhando, assim, com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Em virtude da sua 

caracterização, “a pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo 

envolvimento emocional do pesquisador” (MINAYO, 2001, p. 14). 

As pesquisas qualitativas surgem também: “[...] como forma de evitar o tecnicismo e o 

reducionismo lógico formal das investigações educacionais, em favor da recuperação da 

subjetividade”, como explicam Devechi e Trevisan (2010, p. 150), pois elas possibilitam a 

exposição das ideias dos participantes da pesquisa e a manifestação da interpretação do 

investigador sobre um determinado evento.  

Em outro viés de olhar, tem-se a pesquisa quantitativa, que é objetiva, por natureza, e 

focada na mensuração de fenômenos. Consequentemente, envolve coletar e analisar dados 

numéricos e aplicar testes estatísticos (COLLINS e HUSSEY, 2005). 

O método de investigação quantitativo tem como principal finalidade descrever 

variáveis e examinar algumas relações entre elas; consubstanciando-se nas definições 

apresentadas por Fortin (1999), que no entendimento da autora, essa abordagem é um processo 

sistemático de colheita de dados observáveis e quantificáveis, fundamentando-se na observação 

de episódios e de fenómenos que existem independentemente do investigador. 
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Devechi e Trevisan (2010, p. 150) acrescentam: 
 

[...] as principais características do método empírico-quantitativo são: busca dos fatos 

ou das causas, prestando pouca atenção aos estudos subjetivos ou interativos; é 

objetivo, excluindo os valores, orientando à comprovação; é reducionista, inferencial, 

hipotético e dedutivo; almeja resultados que podem ser generalizados, utilizando 

metodologia estatística; é fragmentado, aleatório e não leva em consideração o 

contexto; em síntese, é considerado um método escondido atrás de dados 

metodologicamente exatos. 

 

A análise de um conjunto de dados na pesquisa quantitativa revela ao pesquisador uma 

realidade na qual não há inferências. Trata-se de uma verdade decorrente de uma ligação com 

outros dados ou de proposições (premissas) já reconhecidas. 

A razão para se conduzir uma pesquisa quantitativa é, por exemplo, descobrir quantas 

pessoas de uma determinada população compartilham de uma característica ou um grupo de 

características que sejam semelhantes, diante de um tema abordado, na observação e 

consideração do seu ponto de vista (LAKATOS; MARCONI, 2001). Por outro lado, a 

abordagem quantitativa é considerada, por autores tais como Krippendorff (2004, p. 10), como 

superficial, uma vez que sua análise representa apenas a interpretação do número, quantidade 

de respostas obtidas na pesquisa de um determinado grupo de pessoas: 

 

For analysts seeking specific political information, quantitative indicators are 

extremely insensitive and shallow. Even where large amounts of quantitative data are 

available, as required for statistical analyses, these tend not to lead to the "most 

obvious" conclusions that political experts would draw from qualitative 

interpretations of textual data. 

 

Ressalta-se a importância atribuída por estes autores à abordagem quantitativa, cuja 

intenção é garantir a precisão dos resultados, evitando a distorção de análise e interpretação, 

possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências realizadas.  

A abordagem quantitativa é identificada com a pesquisa survey, descrita por Babbie 

(2001) como a utilizada na obtenção de dados ou informações sobre as características, ações ou 

opiniões de determinado grupo de pessoas, escolhido como representativo de uma população-

alvo.  

Apresentadas as particularidades entre esses dois tipos de abordagens, é relevante 

destacar que, no campo da educação, há uma predominância de pesquisas com abordagens 

qualitativas. Sobre isso, Devechi e Trevisan (2010, p. 150) consideram que: 

 

As abordagens qualitativas surgem na educação como consequência das críticas às 

abordagens quantitativas, em que tudo era explicado pelo uso de medidas, dos 

procedimentos estatísticos, de teses padronizadas e codificadas por sistemas 

numéricos. Nessas abordagens, a finalidade da investigação (educativa) consistia, 

como nas ciências naturais, em ascender ao conhecimento de regularidades que, 

funcionando como leis, poderiam aplicar-se à prática (educativa) com o objetivo de 
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melhorar a eficácia dela. 

 

A crítica de que a abordagem quantitativa poderia ser uma tomada reducionista dos 

fenômenos educacionais, no entanto, não impede que os dois tipos de pesquisa se coadunem 

em busca de determinadas respostas. Nessa defesa, Minayo e Sanches (1993) ressaltam que não 

há contradição, do ponto de vista metodológico, entre pesquisa qualitativa e pesquisa 

quantitativa, sendo que, do ponto de vista epistemológico, nenhuma das duas é mais científica 

do que a outra, cada uma apresenta sua singular importância para a produção do conhecimento. 

As diferenças são marcantes na forma de conduzir as pesquisas quantitativas e qualitativas. 

Todavia, em que se pesem as diferenças, não podem ser vistas como excludentes. São 

complementares, ou seja, mesmo com problemas e tópicos diferentes, são igualmente 

importantes (MATIAS-PEREIRA, 2012). 

Creswell (2007) entende que a investigação por métodos mistos possibilita ao 

investigador o recolhimento, a análise e a mistura (integração e relacionamento) de dados. 

Salienta: “a pesquisa de métodos mistos é uma abordagem de investigação que combina ou 

associa as formas qualitativas e quantitativas [...]” (CRESWELL, 2007, p. 27). 

Baseando-se em tais posicionamentos, esta pesquisa materializou-se, portanto, na 

obtenção dos dados obtidos na pesquisa com aplicabilidade dos métodos mistos. Observaram-

se os fatos e fenômenos exatamente como ocorreram. Em seguida, procedeu-se com a 

interpretação destes dados, com base na fundamentação teórica apresentada (levantamento 

bibliográfico), objetivando-se a compreender e explicar o fenômeno pesquisado. Os dados 

qualitativos foram gerados de entrevistas e de observações registradas em diário de bordo. Os 

dados quantitativos foram coletados por meio dos inquéritos por questionários aplicados aos 

alunos.  

Assim, tanto os dados de base dos participantes, bem como as suas percepções sobre o 

processo vivido foram abordados e interpretados sob os dois pontos de vista, procurando, em 

uma intercessão do dado numérico com o dado discursivo, compreender o fenômeno 

investigado e poder construir uma resposta com fundamentos científicos. Para isso, foram 

utilizados instrumentos que atendiam a ambas as abordagens, os quais estão descritos no tópico: 

os procedimentos de recolha de dados, deste capítulo. 

Com relação à caracterização das finalidades do estudo, foram neles reconhecidos três 

finalidades: descritiva, correlacional, comparativa e a participante. 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômenos, ou então o estabelecimento de relações entre as 
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variáveis. As finalidades são observar, registrar e analisar os fenômenos ou sistemas técnicos 

sem, entretanto, entrar no mérito dos conteúdos (GIL, 2009). 

Os pesquisadores sociais, preocupados com a atuação prática, têm por hábito a 

utilização das pesquisas descritivas. Matias-Pereira (2012) considera que a estratégia de 

observação atende à demanda desse tipo de pesquisa. Neste sentido, a observação foi uma ação 

adotada com o intuito de verificar determinadas características dos participantes, que foram 

uma das bases deste estudo. 

Gil (2009, p. 42) observa que: “[...] as pesquisas descritivas são as habitualmente 

realizadas pelos pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática”, o que se configura 

na presente pesquisa. Assim, para descrever os acontecimentos e estabelecer relações entre 

variáveis, Brasileiro (2013) orienta que sejam utilizados instrumentos de recolha padronizada 

de dados, tais como questionário ou formulários de observações sistemática. 

Tais características indiciam a pesquisa realizada como descritiva, uma vez que, nos 

objetivos destacados, evidencia-se a necessidade de descrever o processo para levantar 

dificuldades encontradas em seu percurso, o que será feito, principalmente com o apoio do 

Diário de Bordo. 

A correlação entre duas ou mais variáveis aplica-se no estudo estatístico desenvolvido 

na análise dos dados dessa pesquisa com a aplicação do teste qui quadrado, posto que é 

verificada a correlação entre duas variáveis, ou seja, se há-lhes algo em comum, passivo de 

comparação.  

Gil (1995) ressalta que a pesquisa correlacional estuda fenômenos nas suas correlações, 

visto que esse tipo de investigação se atenta em determinar as relações entre variáveis. Não se 

encontra manipulação das variáveis, apenas investiga-se a extensão como as variáveis estão 

relacionadas, quando há essa correlação, é dito que elas estão correlacionadas. O coeficiente de 

correlação é representado pelo index quantitativo, cuja direção e magnitude são descritas na 

análise dos dados e informações do estudo da pesquisa que pretende compreender um fenômeno 

complexo ou construir uma teoria a cerca de um fenômeno comportamental (COUTINHO, 

2011).  

No que se refere à pesquisa participante, verifica-se que: “quando se trata da educação, 

essa tendência revela um interesse especial, dada a dimensão educativa inerente às experiências 

da pesquisa participante” (CAMPOS, 1994, p. 63). 

A autora ressalta a importância dessa modalidade de pesquisa: 

 

[...] uma das raízes do ressurgimento mais recente dessa linha de investigação 



90 

 

encontra-se justamente nas experiências de educação popular que se inspiram mais ou 

menos diretamente em Paulo Freire. A valorização do saber popular, o respeito pelo 

ritmo e pelos processos de construção de conhecimento vividos pelos adultos com os 

quais interagem os animadores ou monitores, o processo de transformação que supõe 

a superação do isolamento e da exclusão, o aluno visto como sujeito desse processo, 

todos esses elementos encontram-se presentes com maior ou menor clareza nas 

experiências e propostas de pesquisa participante, investigação militante, enquete 

operaria, ou qualquer outro nome que se queira dar. 

 

Essa modalidade de pesquisa possibilita não somente descrever os fatos, mas participar 

deles efetivamente, como elemento pesquisado e como agente pesquisador. Campos (1984, p. 

64) ressalva que: “todos esses aspectos de proposta da pesquisa participante ganham uma nova 

especificidade quando o objeto de estudo é a escola [...]”. A vivencia dos fatos afloram à pele 

e permitem maior qualificação ao se passar a informação. 

3.2 Contexto do ambiente da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior – IES localizada na 

região sul de Belo Horizonte, no Estado das Minas Gerais em solo brasileiro. O período 

destinado aos trabalhos foi de 02 de fevereiro a 13 de julho de 2015. Nessa data, encerram-se 

as atividades acadêmicas do semestre letivo.  

No início do semestre, o pesquisador promoveu convite individual a cada um dos cinco 

docentes dos cursos mencionados, cujas disciplinas vinculavam-se diretamente à aplicação dos 

projetos, os quais, prontamente, aceitaram. Nessa oportunidade, o pesquisador informou-lhes 

de que seria feita uma pesquisa de aplicação de dois projetos pedagógicos interdisciplinares, 

envolvendo as turmas nas quais atuavam, e que, nesses projetos, os alunos seriam levados a 

elaborar um trabalho, cujos tópicos seriam relativos aos conteúdos trabalhados nas disciplinas.  

3.3 Fases da pesquisa 

A pesquisa contempla algumas etapas distintas. O Quadro 1, ao final desta seção, 

sumariza as ações metodológicas que caracterizaram este estudo, sendo que todos os 

instrumentos de pesquisa foram aplicados pelo próprio pesquisador. 

A pesquisa ocorreu em três fases distintas. A primeira fase, consistiu no planejamento 

dos projetos interdisciplinares, o que aconteceu em uma reunião entre o autor deste trabalho e 

os professores participantes. Na sequência das ações, promoveu-se a organização da proposta a 

ser apresentada aos alunos, ou seja, o alinhamento das ações a serem realizadas por cada um 
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dos professores envolvidos no projeto. 

Essa fase iniciou-se no dia 16/02/2015. A aplicação da primeira entrevista de base 

demográfica e de sondagem de expectativas (Apêndice A) ocorreu com os professores dos 

cursos de bacharelado e tecnólogo. Especificamente, pretendeu-se com este instrumento: 

caracterizar o público-alvo participante; levantar a experiência dos professores na docência; 

levantar a experiência na abordagem interdisciplinar; identificar os critérios utilizados para a 

construção do trabalho interdisciplinar; apresentar os métodos utilizados para a elaboração da 

atividade interdisciplinar; apontar a didática utilizada para a apresentação do tema aos alunos; 

e relacionar os critérios utilizados para a elaboração do plano de ensino (Apêndices F e G). 

Nesta reunião, contou-se com a presença dos cinco professores participantes. Dentre 

eles encontra-se o pesquisador que, também é um professor que participa do grupo que será 

entrevistado, uma vez que leciona uma disciplina no primeiro período do curso de tecnólogo. 

Fato que caracteriza a pesquisa como pesquisa participante (BRASILEIRO, 2013). 

O questionário foi aplicado no encontro realizado com os professores. Está foi a 

primeira etapa da pesquisa. O objetivo da entrevista é identificar os critérios utilizados para a 

construção do trabalho interdisciplinar. O questionário possuía duas partes: a primeira, 

identificação e caracterização do professor e, a segunda parte foi de perguntas abertas7. 

Em reunião posterior, ocorrida em 02/03/2015, ainda na fase de planejamento, o 

pesquisador e os seus pares realizaram a escolha dos temas. Nos cursos de bacharelado, cujos 

participantes eram Administração e o curso de Publicidade & Propaganda, a escolha do tema 

foi Feira Empreendedora. No curso de Tecnólogos, o tema foi Plano de Negócios. Os projetos 

selecionados dos cursos de bacharelado e tecnólogos seriam realizados de forma independente. 

As apresentações dos projetos ocorreram em datas diferentes. 

A segunda fase ocorreu mediante o acompanhamento dos dois projetos: Feira 

empreendedora e Plano de Negócios. As reuniões de acompanhamento foram acontecendo 

quinzenalmente; na Feria Empreendedora como o pesquisador, no processo de observação dos 

fatos, promoveria o relato dos acontecimentos no diário de bordo (Apêndice B). Já no Projeto: 

Plano de Negócios, o pesquisador poderia participar ora cooperando e, em outros momentos, 

colaborando.  

A terceira fase foi a da avaliação dos projetos realizados. Assim, tendo sido concluído 

o trabalho, era chegado o momento de verificar se a abordagem interdisciplinar de ensino 

favoreceu ou não ao desenvolvimento de competências nos discentes no Ensino Superior, 

                                                 
7 Vide Apêndice A. 
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naquele caso vivenciado. 

Com esse intuito, ao final do semestre letivo, o pesquisador promoveu o segundo 

encontro com professores e o primeiro com os alunos, nos quais buscou captar o maior volume 

possível de dados e informações que fossem pertinentes aos objetivos geral e específicos da 

pesquisa.  

Quadro 1: Sumário dos procedimentos metodológicos e suas respectivas fases  

Abordagem 
Fase da 

pesquisa 

Instrumento 

de pesquisa 
Participantes 

Quantidade 

de 

Participantes 

Objetivos 

Qualitativa 

1ª Fase 
Entrevista 

(Apêndice A) 
Professores 5 

Identificar o público alvo 

participante. 

Identificar os critérios utilizados 

para a construção do trabalho 

interdisciplinar. 

2ª Fase 

Diário de 

bordo 

Observação 

(Apêndice B) 

Professores 5 Registrar o processo vivido 

tendo em vista os 

procedimentos adotados, o 

engajamento dos alunos e 

professores, os instrumentos de 

comunicação, as reações dos 

participantes 

Alunos 47 

3ª Fase 
Entrevista 

(Apêndice C) 
Professores  5 

Avaliar o processo vivido 

(aspectos negativos e positivos) 

e as interferências das TICs. 

Método 

Misto 
3ª Fase 

Inquérito por 

Questionário 

(Apêndice D) 

Alunos 47 

Caracterizar o público-alvo 

participante dessa fase. 

Identificar as principais 

dificuldades apresentadas pelos 

alunos na abordagem 

interdisciplinar. 

Avaliar a comunicação e as 

TICs utilizadas. 

Qualitativo 3ª Fase 
Entrevista 

(Apêndice E) 
Alunos 18 

Identificar as principais 

dificuldades apresentadas pelos 

alunos na abordagem 

interdisciplinar; 

Examinar a metodologia no 

processo de aprendizagem da 

interdisciplinaridade junto ao 

público alvo identificado; 

Analisar a percepção dos alunos 

sobre a evolução do processo de 

aprendizagem. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Para fortalecer os dados coletados, ainda nessa fase final, foi realizada outra entrevista 

aberta com alunos voluntários, 18 discentes no seu total, que se dispuseram a participar e 

manifestar suas percepções sobre o percurso vivido e o impacto que identificaram no processo 

de formação deles. Eles responderam à pesquisa qualitativa em conformidade com as 

solicitações do pesquisador, tendo a oportunidade de se manifestarem livremente acerca de suas 

percepções (Apêndice E). 

3.3.1 Projeto: Feira Empreendedora 

As atividades realizadas no Projeto Feira Empreendedora resultariam na apresentação 

dos trabalhos em uma feira de negócios. Nesse evento, ocorreriam as apresentações do trabalho 

e a comercialização dos produtos elaborados pelos alunos.  

Os professores, após decidirem sobre os projetos que seriam os fios condutores dos 

trabalhos a serem realizados pelos alunos, passaram a definir os objetivos das suas respectivas 

disciplinas. A Tabela 02, do curso Bacharelado em Administração, apresenta as disciplinas e 

os seus respectivos objetivos em relação às contribuições ofertadas ao projeto interdisciplinar. 

Tabela 02 – Apresentação dos cursos, disciplinas e respectivos objetivos  

Projeto Interdisciplinar: Feira Empreendedora 

Curso Bacharelado em Administração 

Disciplinas Objetivos 

Negociação 
Descrever e analisar as ações de Relacionamento e Negociação que ocorreram 

antes e durante a Feira. 

Pesquisa de Mercado Elaborar pesquisa de intenção de consumo. 

Fundamentos de Marketing 
Estabelecer os tratados dos processos de Segmentação (características do 

Comportamento do Consumidor) e Posicionamento. 

Estratégias de Marketing 
Desenvolver ações relacionadas às Estratégias de Marketing (divulgação e 

publicação) do evento e dos produtos ofertados nos postos de venda. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Tabela 03, do curso Bacharelado em Publicidade & Propaganda, apresenta as 

disciplinas e os seus respectivos objetivos em relação às contribuições ofertadas ao projeto 

interdisciplinar. 

Para os cursos de Administração e Publicidade & Propaganda, os objetivos definidos 
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foram: definir um produto que seria alvo dos seus estudos e prática de suas atividades. O 

consenso da equipe na escolha do produto ocorreria mediante os critérios definidos pelo grupo. 

A escolha deveria ser adequada à demanda do público-alvo (alunos dos cursos bacharelado). Já 

a equipe parceira, de Publicidade & Propaganda, auxiliaria a equipe de Administração nas suas 

decisões estratégicas, promovendo ações para direcionar o produto ao seu público-alvo. Isso 

caracterizaria a “roupagem” do produto, definiria o posicionamento da marca e, principalmente, 

estabeleceria as ações de comunicação. 

Tabela 03 – Apresentação dos cursos, disciplinas e respectivos objetivos  

Projeto Interdisciplinar: Feira Empreendedora 

Curso Bacharelado em Publicidade & Propaganda 

Disciplinas  Objetivos 

Marketing I 

Auxiliar na concepção do negócio (análise e determinação da Segmentação, 

caracterização do produto, definição do Posicionamento) e, principalmente, no 

processo de divulgação. 

Redação Publicitária II 

Conceber, junto às equipes de PP, a peça de comunicação para a internet. O 

material produzido seria disponibilizado nos meios de comunicação interna da 

faculdade (web) para que todos os alunos tivessem conhecimento do projeto e, 

assim, pudessem prestigiar a ação dos alunos. A criação da peça a contento foi 

uma ação pontual que visou oferecer maior divulgação em tempo de mídia, o 

que tornaria o evento de conhecimento de todos. 

Produção Gráfica 

Concepção de peça impressa (banner ou panfletos), de acordo com as 

determinações estabelecidas pelo professor da disciplina. A criação da peça a 

contento foi uma ação pontual que visou complementar a divulgação em área 

física. A peça criada ficaria posicionada em local de grande circulação. As 

informações selecionadas para essa ação foram definidas pelos alunos sob a 

supervisão do professor designado. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os alunos desenvolveriam competências referentes à negociação, divulgação de 

produtos, trabalho em equipe, marketing, realização de eventos, vendas, relacionamento com 

clientes, cálculo de preços, relacionamento com fornecedores, avaliação de resultados e 

avaliação de participação na equipe. 

As disciplinas eixo desse projeto foram: Negociação no curso de Administração e 

Marketing I no curso de Publicidade & Propaganda. Essas disciplinas foram selecionadas 

mediante a particularidade com o tema abordado. As outras disciplinas ofereceram suas 
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contribuições, particularidades apresentadas com o tema e com a disciplina. 

3.3.2 Projeto: Plano de negócios 

Nos cursos de tecnólogos encontravam-se envolvidos: Curso Superior em Tecnologia 

em Logística, em Finanças, em Marketing, em Recursos Humanos e em Comercial. A 

elaboração de um Plano de Negócios é uma ferramenta de trabalho e de estudo muito 

importante. Envolve conteúdos distintos e permite ao aluno a realização de uma atividade de 

pesquisa que o instiga à capacidade de criar algo diferente para a sua formação. 

Dornelas (2008, p. 93) define business plan, do inglês, plano de negócios como: 

 

Parte fundamental do processo empreendedor. Empreendedores precisam saber 

planejar suas ações e delinear as estratégias da empresa a ser criada ou em 

crescimento. A principal utilização do plano de negócios é a de prover uma ferramenta 

de gestão para o planejamento e desenvolvimento [...] 

 

A disciplina eixo desse projeto foi: Empreendedorismo. Essa disciplina foi selecionada 

mediante a particularidade com o tema abordado. As outras disciplinas ofereceram suas 

contribuições, particularidades apresentadas com o tema e com a disciplina. 

A Tabela 04, do Curso Superior em Tecnólogo – CST, apresenta as disciplinas e os seus 

respectivos objetivos em relação às contribuições ofertadas ao projeto interdisciplinar. 

Tabela 04 – Apresentação dos cursos, disciplinas e respectivos objetivos 

Projeto Interdisciplinar: Plano de Negócios 

Curso Tecnólogo 

Disciplinas  Objetivos 

Empreendedorismo  

Identificar, avaliar e selecionar as oportunidades de negócio, em razão das 

necessidades do mercado; estruturar o plano de negócios; decidir 

estrategicamente sobre sua implementação. 

Sistema de Informação 

Aplicar os fundamentos de Tecnologia da Informação, assim como seus 

componentes, evoluções e tipos de Sistema de Informação no decorrer do 

projeto. 

Economia 
Aplicar os conhecimentos construídos na introdução às ciências econômicas 

na elaboração do projeto, compreendendo noções de Micro e Macroeconomia. 

Modelos de Gestão 
Aplicar concepções relativas ao comportamento do homem nas organizações, 

fenômenos administrativos e organizacionais e técnicas de gestão. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A segunda fase ocorreu mediante o acompanhamento dos projetos dos cursos de 
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tecnólogos. As reuniões de acompanhamento foram acontecendo quinzenalmente e o 

pesquisador poderia delas participar ora cooperando e, em outros momentos, colaborando. Os 

encontros aconteceram em quatro oportunidades em datas pré-agendadas: 01/04, 15/04, 20/05 

e 03/06.  

Em cada um desses dias, ainda no curso de tecnólogos no projeto Plano de Negócios, o 

pesquisador observava três ou quatro grupos de trabalho, configurando-se em preciosos espaços 

de coleta de dados qualitativos, os quais eram registrados em um diário de bordo. A culminância 

também fez parte dessa segunda fase do projeto, o dia em que as equipes apresentaram os 

resultados dos seus trabalhos, a feira empreendedora e o plano de negócios. Nessa ocasião, o 

diário de bordo foi, novamente, o instrumento utilizado para o registro dos dados.  

Nesse projeto, o Plano de Negócios seria voltado para o segmento de fast food sobre 

rodas: Food Trucks8. As apresentações dos alunos ocorreriam ao ar livre, em banca de 

professores organizadas no pátio externo da faculdade com hora pré-agendada. Durante as 

apresentações, todos os alunos e professores dos outros cursos, assim como, os professores 

envolvidos, poderiam saborear os alimentos oferecidos pelo trucks convidados. 

Figura 03 – Truck GoPasta 

 

Fonte: Evento Trucks  

                                                 
8 Food Truck são negócios empreendidos sobre rodas, ou seja, o empreendedor monta um negócio e comercializa 

seus produtos no interior de um veículo que, geralmente, são caminhões. No Brasil, tal prática tem sido muito 

usual, em razão do comportamento da vida urbana moderna. 
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Sinteticamente, o objetivo principal relativo aos cursos de tecnólogos era que os alunos, 

ao final do trabalho interdisciplinar pudessem apresentar um plano de negócios. No decorrer do 

processo, os alunos seriam levados a conhecer sobre a estrutura de um plano de negócios, os 

aspectos de verificação de viabilidade de um empreendimento, além de desenvolver as 

habilidades de interpretação do mercado em função do negócio a ser empreendido e de 

produção do texto final, que possa contemplar todas as áreas funcionais de uma empresa, ou 

seja, produção, mercadológica, financeira, de recursos humanos, logística e materiais. 

Ainda no que se refere às competências, com o projeto, os professores envolvidos 

poderiam desenvolver em seus alunos: conhecimentos e técnicas básicas para que eles sejam 

agentes de transformação empreendedora, capacidade analítica e perceptiva na possibilidade de 

desenvolver ações voltadas ao desenvolvimento de um negócio empresarial, com visibilidade 

mercadológica de um empreendimento e a identificação de uma oportunidade.  

A terceira fase foi a da avaliação dos projetos realizados. Cada grupo de alunos realizou 

a apresentação do seu plano de negócios para uma banca de dois professores e um empresário 

convidado. O objetivo da presença desse profissional seria oferecer uma perspectiva do 

mercado em relação ao projeto apresentado pelos alunos. 

Assim, tendo sido concluído o trabalho, era chegado o momento de verificar se a 

abordagem interdisciplinar de ensino favoreceu ou não ao desenvolvimento de competências 

nos discentes no Ensino Superior, naquele caso vivenciado. 

Com esse intuito, ao final do semestre letivo, o pesquisador promoveu o segundo 

encontro com professores e o primeiro com os alunos, nos quais buscou captar o maior volume 

possível de dados e informações que fossem pertinentes aos objetivos geral e específicos da 

pesquisa.  

3.4 Os procedimentos de recolha de dados 

Após serem definidas as fases, os objetivos, a hipótese e os procedimentos da pesquisa, 

passou-se a elaborar os instrumentos de coleta e registro de dados. Para tal, o pesquisador se 

pautou por orientações técnicas e éticas que resguardam a pesquisa. Nessa linha, orientou-se 

por Brasileiro (2013, p. 52), a qual adverte sobre pontos que se tornam relevantes e requer o 

bom senso do pesquisador. A autora observa: “Sob a perspectiva ética, o pesquisador deve se 

comprometer com a verdade, bem como com a proteção aos sujeitos envolvidos no estudo, 

disso depende a confiança na integridade da pesquisa”. Para a autora, a pesquisa dever trazer 
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contribuição à comunidade, mas, ao mesmo tempo, resguardar os seres humanos e a Instituição 

de Ensino, os direitos autorais, a fidedignidade na apresentação das informações, ponderando, 

enfim, sobre os riscos e os benéficos de uma pesquisa.  

Nessa discussão, Brasileiro (2013) cita a Resolução CNS nº 196, de 10 de outubro de 

1996, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. Seguindo esse parâmetro, o 

pesquisador deve submeter seu projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da sua instituição, 

apresentando a documentação legal prevista e seguir as orientações estabelecidas pelo Comitê 

(BRASILEIRO, 2013, p. 52). 

Sob o enfoque do compromisso ético, ressalta-se que o questionário, validado pelos 

orientadores do trabalho, obteve a autorização para aplicação da pesquisa mediante a sua 

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. A pesquisa foi cadastrada no link: 

http://www.saude.gov.br/plataformabrasil9.  

A autorização para a aplicação da pesquisa ocorreu mediante a submissão ao Comitê de 

Ética em Pesquisa, sendo aprovado no dia 04/07/2015, tendo sua aprovação ocorrida no dia 

02/12/2015, CAAE1046849715.9.0000.5588. Atendendo a esse aspecto legal, todos os 

participantes da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

registrando ciência da participação nesta pesquisa11.  

Ainda sob a égide da ética, os nomes das instituições e dos participantes da pesquisa 

foram omitidos do relato, sendo informados os dados que caracterizam o perfil destes. Entende-

se que não importa à ciência nominar quem fez o quê, mas descrever o fenômeno e dele poder 

produzir conhecimentos novos. Dito isso, passa-se à explicitação dos instrumentos de pesquisa 

utilizados. 

A entrevista não dirigida (ou aberta) em duas oportunidades: no início do semestre, 

foi aplicada aos cinco professores com os objetivos de caracterizar o público-alvo participante 

e os critérios utilizados para a construção do trabalho interdisciplinar. Na terceira fase, também 

foi realizada uma entrevista a todos os professores participantes (Apêndices A e C), com o 

                                                 
9
 A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para 

todo o sistema CEP/CONEP. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios – 

desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário – possibilitando inclusive 

o acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando 

concluídas). 

O sistema permite, ainda, a apresentação de documentos também em meio digital, propiciando ainda à sociedade 

o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. Pela Internet é possível a todos os envolvidos o 

acesso, por meio de um ambiente compartilhado, às informações em conjunto, diminuindo de forma significativa 

o tempo de trâmite dos projetos em todo o sistema CEP/CONEP. (BRASIL, 2012) 
10 CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética. 
11 Vide Anexo A - Declaração do Aceite do Projeto – Parecer Consubstanciado CEP. 

http://www.saude.gov.br/plataformabrasil
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intuito de avaliar o processo vivido (aspectos negativos e positivos) e as interferências das TICs 

nesse contexto. 

Esse instrumento é apropriado para recolher e registrar dados de natureza qualitativa. 

Brasileiro (2013) orienta que sua estrutura é composta por perguntas abertas, sendo que o 

pesquisador parte do princípio de que o participante seja capaz de se exprimir com clareza. 

O Diário de Bordo (Apêndice B) foi utilizado para registros que se tornaram relevantes 

e ofereceram ao pesquisador a possibilidade de observar comportamento e ações dos 

envolvidos. Ainda nesse instrumento, foi possível registrar ações colaborativas, representadas 

pelas ações realizadas em campo como professor e agente envolvido, seja ouvindo e aprendendo 

com os alunos e contribuindo com o conhecimento prático durante o processo de realização das 

atividades acadêmicas. É um instrumento frequentemente usado para coleta de dados 

qualitativos, muito frequente nos campos da Educação e da Psicologia.  

De acordo com Porlán e Martín (1997), o diário de bordo pode ser compreendido como 

um guia de reflexão sobre a própria prática. De posse de um caderno (ou de um computador), 

o pesquisador põe-se a registrar todo o processo de um fenômeno observado. No caso em 

questão, o fato de o pesquisador ser também um dos cinco professores participantes da pesquisa, 

possibilitou-lhe vivenciar o processo mais de perto, realizando registros com maior 

propriedade.   

Um instrumento utilizado na recolha de dados foi o inquérito por questionário. Aplicado 

a 47 (quarenta e sete) alunos12, no término do semestre (Apêndice D), tinha como objetivos 

identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na abordagem interdisciplinar; 

examinar a metodologia no processo de aprendizagem da interdisciplinaridade junto ao público-

alvo identificado; e analisar a percepção dos alunos sobre a evolução do processo de 

aprendizagem.  

Tal instrumento é composto por questões mistas, entre abertas e fechadas, sendo 

apropriado à coleta de dados qualitativos e quantitativos, ou seja, uma abordagem de pesquisa 

com a utilização do método misto. É apropriado, conforme defende Brasileiro (2013), a 

situações em que o pesquisador tenha plena segurança sobre o objetivo de cada questão. Elas 

devem seguir uma ordem lógica, evoluindo das mais simples às mais complexas.  

O inquérito por questionário foi aplicado a todos os alunos participantes da pesquisa no 

término do semestre (Apêndice D). Trata-se de um método rápido e simples para avaliar 

                                                 
12 Essa é uma amostragem não-probabilística. 
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opiniões, objetivos, preferências etc. Composto apenas por questões fechadas, esse instrumento 

resguarda a possibilidade de respostas predefinidas. É um instrumento usado para coleta de 

dados quantitativos, conforme afirmam Marconi e Lakatos (2003). 

O questionário utilizado na pesquisa encontra-se dividido em seis partes: a primeira 

parte se direcionou ao perfil dos participantes; a segunda examinou o impacto da didática 

utilizada pelo professor no processo de aprendizagem interdisciplinar junto ao público-alvo 

identificado; a terceira parte analisou a percepção dos alunos em relação aos professores sobre 

o impacto do projeto interdisciplinar no processo de aprendizagem dos alunos; a quarta parte 

verificou a efetividade das ações dos alunos no processo de aprendizagem interdisciplinar, a 

quinta parte identificou as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na abordagem 

interdisciplinar; a sexta e última parte verificou a efetividade dos canais de comunicação 

utilizados pelos alunos e professores ao longo do semestre letivo. Utilizou-se da Escala Likert, 

com respostas variando em quatro níveis de satisfação: Discordo totalmente, Discordo em parte, 

Concordo em parte e Concordo totalmente.  

As questões elaboradas para o questionário, conforme Malhotra (2001) devem buscar a 

utilização de palavras simples e comuns, adequadas à realidade do abordado; da mesma forma, 

as perguntas devem ser ordenadas lógica e apropriadamente. 

Brasileiro (2013, p. 51) define que: 

 

[...] é um método mais rápido e simples para evitar as opiniões, objetivos, anseios, 

preferencias, representações e crenças de pessoas. Nele, o informante apenas escolhe 

uma entre várias possibilidades de respostas predefinidas ou perguntas de resposta 

fechadas (closed questions), que são respondidas, ou pelos próprios sujeitos da 

pesquisa (questionários autoaplicados), ou por observadores que estão avaliando ou 

sujeitos.  

 

As afirmações apresentadas no questionário aos pesquisados (alunos) com a 

possibilidade de escolha, conforme consta no Quadro 02, a seguir: 

Quadro 02 – Categorias de respostas e seus respectivos Valores da Escala 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS VALORES DA ESCALA 

Concordo plenamente 4 

Concordo em parte 3 

Discordo em parte 2 

Discordo completamente 1 

Fonte: VERGARA, 2004. (Adaptado) 
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As categorias consideradas foram: os professores, o tema, a interdisciplinaridade e as 

TICs, abordando um conjunto de afirmações referentes ao estudo proposto no modelo da escala 

Likert, conforme proposições apresentadas no Quadro 2. 

Em algumas questões do questionário proposto aos alunos, é possível identificar campos 

com mais de uma opção de escolha. É possível identificar essa prática nos tópicos: Dificuldades 

na abordagem interdisciplinar (5ª Parte) e em TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação, 

especificamente em canais de comunicação utilizados (6ª Parte)13. 

Essa ação é uma prática que pretende oferecer ao entrevistado a possibilidade de escolha 

de uma ou mais alternativas, isto porque não é possível “fechar” as possibilidades de escolha, 

visto que o projeto possui uma extensão considerável de relações e ações que ocorreram ao 

longo de um semestre letivo. 

O inquérito por questionário empregado junto aos alunos ficou disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/1awl29pTOeliLFrmo8oQqoUvo8VRVvWRnHS68pfiiiiY/vi

ewform?c=0&w=1, no período de 01/06/2015 a 26/05/2016, tendo sido os alunos avisados pelo 

pesquisador de tal atividade. 

A ferramenta utilizada para que os alunos respondessem ao questionário foi o Google 

Docs14, que possibilita a coleta de dados em tempo real, promovendo maior rapidez e precisão 

na apuração destes. Além disso, por sua dinamicidade, os alunos poderiam responder a pesquisa 

na escola, em casa e até mesmo no trabalho, com a utilização de qualquer dispositivo eletrônico. 

Em todos os instrumentos, questionários e entrevistas, realizamos pré-testes, visando à 

validação deles antes da coleta de dados. Esta é uma importante etapa da pesquisa, pois é ela 

que garante a eficácia e a qualidade nos resultados, pois identificará a existência de falhas na 

construção, redação ou interpretação de questões, que podem estar complexas, exaustivas, com 

erros de redação, ou ainda, não compreensíveis aos participantes (GIL, 2007). Por isso, é 

preciso pré-testar os questionários e analisá-los, para garantir a qualidade do processo 

(PINSONNEAULT e KRAEMER, 1933). 

Malhotra (2001, p 290) afirma que o pré-teste é o “[...] teste do questionário em uma 

pequena amostra de entrevistados, com o objetivo de identificar e eliminar problemas 

potenciais”. Aaker, Kumar e Day (2007) recomendam que o pré-teste seja realizado com, pelo 

menos, quatro e, no máximo, trinta participantes. 

                                                 
13 Vide Apêndice D. 
14O Google Docs é um pacote de produtos que permite criar diferentes tipos de documentos, trabalhar neles em 

tempo real com outras pessoas e armazená-los juntamente com outros arquivos: tudo feito on-line e gratuitamente. 

Com uma conexão à Internet, é possível acessar seus documentos e arquivos a partir de qualquer computador, em 

qualquer lugar do mundo. (Google, 2012). 

https://docs.google.com/
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Brasileiro (2013, p. 51) pondera que antes de aplicar um instrumento de pesquisa 

(questionário) é importante testá-lo. Verificar se não é necessário fazer alterações nas questões, 

retifica: 

 

O uso de questionário requer algumas condições: o pesquisador deve ter segurança 

sobre o objetivo de cada questão; as questões devem ser compreensíveis ao 

informante; o questionário deve seguir uma estrutura lógica, evoluindo da questão 

mais simples para a mais complexa. 

 

O pré-teste foi realizado com oito alunos dos cursos envolvidos no projeto, que estavam 

matriculados nas mesmas disciplinas, quantidade que representa, aproximadamente, 17,0% dos 

participantes (47 alunos). Os resultados do pré-teste foram satisfatórios. O entendimento dos 

alunos ocorreu tranquilamente, sendo que o tempo médio de respostas ficou em 6’30’’ (seis 

minutos e trinta segundos).  

Concluída a recolha de dados, passou-se à organização deles, de modo a propiciar as 

condições de análise suficientes para se chegar à resposta pretendida, bem como ao alcance dos 

objetivos mais específicos propostos para esta pesquisa, tema a ser tratado na próxima seção.  

3.5 O tratamento dos dados  

No tratamento de dados, compilar as informações advindas dos cinco instrumentos 

utilizados: as duas entrevistas aplicadas aos professores, o diário de bordo utilizado para registro 

das observações do percurso de pesquisa e inquérito por questionário, destinado aos alunos. 

Todas essas ações foram de extrema relevância para se construir a consistência da pesquisa, 

coletar e, muitas vezes, captar dados de naturezas diferentes, qualitativas e quantitativas. 

A análise dos dados quantitativos ocorreu mediante a tabulação em uma planilha de 

Excel, software da Microsoft. Os dados foram tratados com os procedimentos estatísticos 

necessários: caracterizar o público alvo participante; identificar as respostas que apresentavam 

maior percentual de escolha; identificar o comportamento similar das respostas que representam 

a “Moda” de um grupo de perguntas/afirmações. 

Um outro instrumento utilizado para o tratamento dos dados foi o teste qui-quadrado 

Exato de Fisher, o qual testa a significância estatística da associação entre variáveis, tratados 

no programa estatístico Predictive Analytics Software (PASW 18). Esse instrumento foi 

utilizado nos inquéritos por questionários e entrevistas da pesquisa. 

As respostas às diferentes perguntas foram organizadas em gráficos. Por fim, realizou-

se uma triangulação entre a análise dos gráficos gerados (dados quantitativos); os dados 
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qualitativos obtidos com as entrevistas realizados junto aos professores e alunos; e as 

interpretações do pesquisador, tendo em vista o contexto real em que o projeto foi aplicado e a 

teoria estudada. 

As respostas obtidas no inquérito por questionário foram classificadas em: perguntas de 

base; dificuldades do aluno na realização do trabalho interdisciplinar; método utilizado pelo 

professor para apresentar a tarefa interdisciplinar; tema proposto para a realização da tarefa 

interdisciplinar; afirmações relativas à interdisciplinaridade; e afirmações sobre as Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs) utilizadas na realização do Projeto Interdisciplinar.  

Para a tabulação desses dados, apoiou-se na tabela de contingência, o que possibilitou 

ao pesquisador aproximar-se da veracidade dos fatos, reduzindo a margem de insegurança nas 

ponderações realizadas. Triola (1999, p. 271) definiu: “[...] uma tabela de contingência (ou 

tabela de frequência de dupla entrada) é uma tabela em que as frequências correspondem a duas 

variáveis (uma variável categoriza as linhas, a outra categoriza as colunas) ”. 

As tabelas de contingência têm importância especial porque são usadas frequentemente 

para analisar resultados de pesquisas. São apresentados dois testes de hipóteses baseados em 

tabelas de contingência: o primeiro teste de independência, usado para determinar se uma 

variável linha de uma tabela de contingência é independente de uma variável coluna. 

 

Um teste de independência testa a hipótese nula de que a variável linha e a variável 

coluna em uma tabela de contingência não estão relacionadas, isto é, são 

independentes. [...] 

É de suma importância reconhecer que, neste contexto, a palavra contingência se 

refere a dependência, mas trata-se apenas de uma dependência estatística, e não pode 

ser usada para estabelecer uma ligação direta de causa e efeito entre as duas variáveis 

em questão (TRIOLA, 1999, p. 271). 

 

Para se estabelecer tais ligações são necessários os dados qualitativos e a análise do 

contexto real em que os dados foram gerados. 

Nas pesquisas com pequeno tamanho de amostras, o Teste de Fisher é útil para analisar 

dados discretos (nominais e ordinais). A cada indivíduo nos grupos, é atribuído um dentre dois 

escores possíveis. Os escores são frequências em uma tabela 2x2. Kerlinger (2006) considera 

que, no estudo de pequenas e grandes populações, utiliza-se da amostragem com o objetivo de 

descobrir a incidência relativa, distribuição e/ou a inter-relação entre as variáveis. 

Stevenson (1981, p. 276) corrobora: 

 

Quando a finalidade da amostragem é julgar a validade de uma alegação de uma 

proporção populacional, é apropriado um teste de uma amostra. A metodologia 

depende de ser o número de observações amostrais grande ou pequeno. Para amostras 

de mais de 20 observações, a distribuição normal é aceitável; para tamanhos amostrais 

menores, deve-se usar a distribuição binominal. 
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Triola (1999) considera que ao apresentar o resultado de um teste de hipóteses, nem 

sempre é necessário explicitar todos os passos detalhados. Entretanto, o resultado deve incluir 

a hipótese nula, a hipóteses alternativa e o cálculo da estatística de teste. 

O teste qui-quadrado Exato de Fisher foi adotado para testar a significância estatística 

da associação entre tais variáveis. Os dados da pesquisa serão tratados no programa estatístico 

Predictive Analytics Software (PASW 18). Em todos os testes estatísticos utilizados, foi 

considerado um nível de significância de 5%. Dessa forma, são consideradas associações 

estatisticamente significativas aquelas cujo valor p foi inferior a 0,05. 

Stevenson (1981, p. 276) considera que: 

 

Os testes para proporções são adequados quando os dados consistem de contagem ou 

frequências de itens em duas ou mais classes. A finalidade de tais testes é avaliar 

afirmações sobre proporção (ou percentagem 0 de uma população). Os testes se 

baseiam na premissa de que uma proporção amostral (isto é, x ocorrências em nas 

observações, ou x/n) será igual à verdadeira proporção populacional, a menos da 

variabilidade amostral. [...] A diferença é então comparada com a variável prescrita 

por uma distribuição amostral baseada na hipótese de que Ho é realmente verdadeira. 

 

O Método do Valor p para o teste de hipóteses baseia-se no cálculo do valor de 

probabilidade, ou valor p. Dada uma hipótese nula e um conjunto de dados amostrais, o valor 

p reflete a plausibilidade de se obter tais resultados no caso de a hipótese nula ser, de fato, 

verdadeira. Um valor p muito pequeno (como 0,05 ou menos) sugere que os resultados 

amostrais são muito improváveis sob a hipótese nula; um valor tão pequeno de P constitui, pois, 

evidência contra a hipótese nula. 

 

Um valor p (ou valor de probabilidade) é a probabilidade de obter um valor da 

estatística amostral de teste no mínimo tão extremo como o que resultado dos dados 

amostrais, na suposição de a hipótese nela ser verdadeira. (TRIOLA, 1999, p. 180) 

 

A Figura 04 representa o Teste de Significância, no qual os valores abaixo de p = 0,05 

serão considerados; neste caso, a hipótese não será nula. 

Figura 04 – Teste de Significância 

 

Fonte: TRIOLA, 1999 
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Neste trabalho, a pesquisa quantitativa adotou o teste qui-quadrado Exato de Fisher, 

para testar a significância estatística da associação entre as afirmações sobre: professor, tema 

do trabalho interdisciplinar, interdisciplinaridade e canal de comunicação (TIC) e, nos alunos 

participantes, em relação ao Gênero, à Graduação e à Faixa etária. Dessa forma, pretendeu-se 

verificar as relações de dependência entre as variáveis linha e coluna15. 

Os estudos quantitativos seguiram um plano previamente estabelecido, baseado na 

hipótese para este estudo. A suposição de que a abordagem interdisciplinar tornaria o processo 

de aprendizagem do aluno de Ensino Superior mais efetivo, uma vez que lhe seria possível 

perceber a aplicação da teoria na prática, visando a solução de uma situação-problema. Por 

outro lado, conjectura-se, também, que os professores veriam o trabalho interdisciplinar no 

Ensino Superior como uma ação didática mais trabalhosa, porém capaz de levar os alunos à 

aplicação do conteúdo aprendido em situações-problema mais próximas da realidade pessoal 

e/ou profissional. 

Com relação aos dados qualitativos, advindos das entrevistas e da parte aberta do 

inquérito por questionário, realizou-se a compilação de cada uma das respostas em um mesmo 

ambiente, também utilizando o recurso da planilha em Excel. Posteriormente, a partir da 

interpretação das respostas, foi possível aglutinar as semelhanças e separar as respostas 

diferentes, a fim de possibilitar a visualização das informações como um todo e proceder à 

análise de seu conteúdo. 

Os dados originados do diário de bordo, registrados em ordem cronológica e, na maioria 

das vezes, no momento em que os fatos ocorriam, foram extremamente úteis no momento da 

análise das informações, visto que muitas das anotações eram relativas às ações processuais e 

ao contexto. 

Assim, além de gerar dados relativos às mesmas categorias observadas nos demais 

instrumentos, foi possível registrar, também, dados relativos aos objetivos específicos das 

disciplinas, os fatores intervenientes que apresentavam maior evidência nos grupos, como 

dificuldades do processo, compreensão da proposta, relacionamentos e ações de liderança. Tais 

registros foram, portanto, capazes de clarificar dados quantitativos ou qualitativos coletados 

pelos outros meios. 

  

                                                 
15 Estas relações de dependências entre variáveis encontram-se disponíveis no Capítulo 4, em suas respectivas 

tabelas. 
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os dados obtidos na pesquisa, segundo os 

procedimentos relatados no Capítulo III. Após esta introdução, foram descritos e interpretados 

os dados relativos à observação sistemática, registrados no instrumento Diário de Bordo do 

pesquisador (4.1). Tais informações, coletadas no decorrer do processo, principalmente, em 

reuniões com professores e alunos, visam alimentar todos os objetivos assumidos para esta 

pesquisa, especialmente, o objetivo geral. Na sequência, passamos à apresentação dos dados 

mistos, ou seja, qualitativos e quantitativos, relativos às percepções dos alunos sobre o trabalho 

interdisciplinar (4.2). Em um terceiro tópico, concentramos os esforços nos resultados 

quantitativos, sob análise bivariada dos dados (4.3). Posteriormente, voltamos o foco para a 

avaliação do trabalho interdisciplinar pelos alunos, numa perspectiva metodológica mista (4.4) 

e, para findar o capítulo, apresentamos a avaliação do trabalho, por parte dos professores (4.5).  

No início de cada seção, identificamos os objetivos que estão sendo verificados com 

aqueles dados específicos, a fim de melhor organizar o raciocínio e de atribuir mais clareza ao 

texto. Ao final, realizamos uma síntese dos principais resultados, focalizando o alcance do 

objetivo específico. Todas essas ações foram necessárias para que se apresentassem evidências 

suficientes visando testar a hipótese lançada nesta pesquisa, a qual considera que a abordagem 

interdisciplinar tornaria o processo de aprendizagem do aluno de Ensino Superior mais efetivo, 

uma vez que ele teria a oportunidade de estudar um mesmo assunto sob perspectivas diferentes. 

Tal possibilidade ampliaria a visão do aluno, conferindo-lhe um conhecimento mais 

significativo, ou seja, mais próximo à sua realidade. 

4.1 O projeto interdisciplinar e o processo vivido: a observação do pesquisador 

Para investigar se a abordagem interdisciplinar de ensino favorecia ou não a formação 

no Ensino Superior, foi necessário construir com os professores uma proposta que privilegiasse 

tal metodologia. Ao mesmo tempo, compreendeu-se que a avaliação do processo pressupunha 

a organização deste em etapas, originando, assim, a decisão de organizar o trabalho em três 

fases: o planejamento, a execução e a avaliação da experiência vivida. 

Neste tópico da tese, proceder-se-á com a apresentação e análise de dados qualitativos, 

gerados a partir da observação sistemática e registrados no diário de bordo. Será realizada, 

então, a descrição do processo vivenciado, que consistiu no planejamento e aplicação dos dois 
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projetos interdisciplinares, atendendo, assim, às finalidades descritiva e aplicada da pesquisa. 

A elaboração de uma atividade prática e acadêmica requer criatividade e empenho de 

todos os envolvidos. É preciso dedicar-se ao que se pretende atingir. No caso não é somente 

investigar se a abordagem interdisciplinar de ensino favorece a formação de discentes no Ensino 

Superior. É preciso verificar se todas as ações conduzem ao aprendizado, à lição. Direcionados 

a conduzir os alunos conhecer o objeto de estudo (DELORS, 1998). 

A interatividade de todos os sistemas (disciplinas), que por ora estariam reunidas e 

voltadas para um único objetivo, acionaria não somente as relações de causa e consequências, 

mas as tornariam mais efetivas (DELORS, 1998). 

Nessa etapa da pesquisa, foi possível identificar o alcance do primeiro objetivo 

específico levantar o método utilizado pelos professores relativo à abordagem interdisciplinar. 

Uma primeira prática, relacionada à construção do conhecimento, seria reunir os professores 

envolvidos e colocar em discussão a abordagem de ensino, o processo de aprendizagem com a 

utilização da abordagem interdisciplinar.  

A primeira fase constituiu-se, basicamente, do planejamento e foi vivida desde a 

primeira semana de aula com o grupo de professores participantes, incluindo este pesquisador. 

Nas reuniões iniciais, O pesquisador aplicou a entrevista de base demográfica e de sondagem 

de expectativas. Os professores foram receptivos e, cada um a seu modo demonstrou interesse 

relativo à disciplina em que atuava. Na sequência, foi possível discutir sobre a proposta 

interdisciplinar, sondar a possibilidade de os professores participarem do trabalho, definir o 

foco do projeto e sanar algumas dúvidas dos professores envolvidos. 

Nesse momento, a contextualização da aplicação do projeto e o processo que seria 

vivenciado foram temas que atraíram a atenção dos presentes. Os esclarecimentos e os acordos 

estabelecidos com relação à postura mais colaborativa do professor, à avaliação processual a 

qual deveria verificar desde os planejamentos dos grupos até a execução da proposta no 

momento de culminância do projeto. Ficou acordado também, que, no momento inicial, nós, 

professores atuaríamos com instruções e orientações mais pontuais comprometidos com a 

aprendizagem cooperativa. Enfim, os combinados foram sendo construídos um a um com a 

participação de todos os envolvidos, buscando a valorização da vivência de cada um e, apoiado 

em Piaget (1982), considerando essa ação uma das premissas do trabalho interdisciplinar.  

A diferença nas experiências dos professores foi evidenciada nesse momento, já que 

aqueles com maior experiência em interdisciplinaridade nesse tipo de atividade apresentavam 

suas recomendações relativas a objetivos e ações práticas e avaliativas e, por sua vez, aqueles 
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com menor experiência traziam perguntas importantes de se trabalhar e sugestões inovadoras. 

Assim surgiram as duas propostas: a Feira Empreendedora e o Plano de Negócios, cuja 

culminância seria a realização do evento Food Truck. Assim, foram construídos os projetos 

interdisciplinares. Definimos que os alunos do curso de Publicidade e Propaganda seriam 

contratados pelos alunos do curso de Administração para a parte de marketing e divulgação do 

evento Feira Empreendedora.  

O professor do curso de Administração que leciona a disciplina de Negociação sugeriu: 

 

“[...] a proposta é fazer uma feira, na qual os alunos criariam um produto e iriam 

comercializar esse produto na faculdade para os outros alunos. Faríamos um convite 

ao curso de Publicidade & Propaganda para elaborar os materiais de publicidade, seria 

uma boa ideia para que eles criassem todas as peças de publicidade. Podemos colocar 

em prática boa parte do conteúdo para que os alunos fiquem mais motivados [...] ” 

(Excerto do Diário de Bordo, 2/3/15). 

 

O professor do curso de Tecnólogos que leciona a disciplina de Empreendedorismo, 

motivado pela ideia, disse que poderíamos colocar em prática os ensinamentos da disciplina e 

relatou: 

 

“[...] podemos criar um plano de negócios para pequenos empreendedores. É bastante 

comum vermos as pessoas sem tempo para fazer uma refeição adequada e, diante deste 

comportamento, o segmento de alimentação no ramo de fast food vem crescendo no 

Brasil. Um dado interessante é como cresceu esse negócio utilizando o food truks. 

Podemos fazer um plano de negócios abordando essa ideia. Convidamos a Cia 

Mineira de Food Trucks para vir à faculdade e no dia do evento, podemos fazer as 

apresentações dos trabalhos. Os demais alunos veem como funciona o caso real a 

apresentamos a prática do caso [...] ” (Excerto do Diário de Bordo, 2/3/15). 

 

Como professor participante, foi possível perceber, na equipe, uma energia positiva para 

a realização do trabalho e demonstração de crença na importância de tais realizações 

pedagógicas. Foi possível certificar, com algumas perguntas sobre a proposta e sobre o 

cronograma, de que todos os envolvidos conheciam bem o trabalho a ser realizado e os papéis 

de cada um, deixando claro que, a partir daquele momento, caberia aos professores o 

encaminhamento das atividades em suas respectivas turmas. Eles demonstraram engajamento 

e acordaram de trocar informações entre si, no decorrer do processo, a fim de facilitar o trabalho 

e um ajudar o outro, combinando ações colaborativas (ROS, 2001; MASET, 2003; POMBO, 

2004; DOMINGUES, 2004; GONZÁLEZ e DÍAZ MATAJIRA, 2005; LOPES e SILVA, 2009; 

LEITE, 2012; TORRES e IRALA, 2014; ANDREU-ANDRÉS, 2016; MENDES, 2017). 

Essas atitudes buscam atender aos pressupostos para trabalho em equipe propostos por 

Robbins (2009), o qual precisa ter objetivos previamente identificados, além do 

desenvolvimento das relações interpessoais entre os membros, a ciência dos papéis e 
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responsabilidades que cada um deve exercer no decorrer do processo. Outro fator que 

impulsiona o empenho com o trabalho inicial com os professores é o fato de eles, conforme 

considera Farias (2009), serem os profissionais de maior responsabilidade na concretização dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

As disciplinas eixo do projeto Feira Empreendedora foram Negociação, no curso de 

Administração, e Marketing I, no curso de Publicidade e Propaganda. A do Plano de Negócios 

foi Empreendedorismo. Tais disciplinas foram escolhidas em razão da maior proximidade do 

propósito destas aos objetivos do projeto (LEITE, MALPIQUE e SANTOS, 2001; MENEZES, 

2009; PIAGET, 2009; MORÁN, 2017). Os respectivos professores ficaram incumbidos de 

coordenar as ações relativas às demais disciplinas em torno da proposta inicial. 

Com essa fase preliminar concluída e os professores participantes cientes e motivados 

sobre papéis, tarefas e estratégias comunicativas, foi possível iniciar a etapa das propostas. 

4.1.1 A proposta e a formação das equipes de trabalho 

A efetiva aplicação dos projetos, o acompanhamento do processo vivido e as respectivas 

culminâncias configuraram-se na segunda fase do trabalho. Sustentados por Bordenave (1984), 

buscou-se valorizar o processo de transformação do aluno, enquanto agente transformador da 

sua realidade, verificando se ele era capaz de desenvolver sentido de responsabilidade pela 

tarefa que lhe foi incumbida e uma atitude de entusiasmo construtivo, participativo e 

cooperativo.  

No entendimento de Morán (2017), o trabalho de projeto possui uma visão progressista 

na educação, visto que ao aluno é dada a possibilidade de criar seu próprio processo de 

aprendizagem. Trata-se de um método interativo, no qual o aluno é o mentor do seu 

aprendizado. 

Em um primeiro momento de contato com os alunos, a postura do professor seria mais 

cooperativa, orientando-os sobre os procedimentos necessários ao alcance dos objetivos 

propostos pelo trabalho principal (Apêndices F e G), assim como estimulando a 

interdependência positiva (PINHO, FERREIRA e LOPES, 2013).  

Em um momento posterior, o professor possibilitaria maior autonomia aos alunos, 

deixando-os livres para discutir e tomar as decisões relativas ao trabalho. Torres e Irala (2014) 

vinculam essa prática à aprendizagem colaborativa, em um contexto em que não há marcação 

hierárquica e de tarefas, com foco na constante interação e no desenvolvimento das habilidades 
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necessárias à resolução do desafio pedagógico proposto.  

Nessa fase, era adequado que o professor observasse se os alunos assumiam posturas 

inerentes à investigação, ao questionamento, à pesquisa, à busca de solução de problemas, à 

autonomia no processo de construção do seu conhecimento, sem, contudo, realizar intervenções 

cooperativas. A aprendizagem e a colaboração mútua são os pilares essenciais da aprendizagem 

colaborativa. A aprendizagem requer a participação direta e efetiva de todos os estudantes, 

posto que aprender requer o empenho pessoal e a interajuda.  

Em 1999, Bruffee já considerava que a aprendizagem cooperativa aplicava-se ao nível 

universitário, uma vez que o aluno precisava adotar uma postura responsável. A possibilidade 

de colocar em prática o aprendizado é, também, uma forma de aprendizado. Ao professor 

caberia apenas as funções elementares, posto que suas atribuições e contribuições se colocam 

como pontuais e, em determinadas ocasiões, redirecionadas ao objetivo proposto pela atividade. 

As observações in loco ocorriam nos momentos em que aconteciam as reuniões de 

equipes; acompanhadas pelos registros, essas foram essenciais para a recolha de dados 

qualitativos de muita relevância, possibilitando a análise das percepções e sentimentos dos 

alunos em relação às experiências vivenciadas, suas dificuldades, seus modos de interagir e 

conduzir a tomada de decisões em equipe. 

Promover a interação da equipe, conduzir a tarefa para alcançar o objetivo proposto e 

tomar a decisão correta são implicações, nas quais a interdisciplinaridade, favorece à formação 

do profissional, posto que essas são habilidades e competências exigidas nos cursos de gestão.  

No ambiente organizacional, esses alunos serão os futuros profissionais responsáveis 

pela liderança de suas equipes e pela solução de problemas. Assim, como nos lembram Derry, 

Schunn e Gernsbacher (2005), cada área, na sua especialidade, executa as suas ações 

autonomamente, mas o resultado organizacional somente é alcançado na coletividade. 

Em 02 de março, depois de iniciadas as aulas e as turmas já formadas, os professores 

apresentaram os projetos em suas respectivas salas de aula, cientificando os alunos sobre os 

processos. Eles tiveram autonomia para formar os seus grupos, que foram constituídos em torno 

de 7 alunos. Sendo 04 alunos do curso de Administração e 03 do curso de Propaganda & 

Publicidade. 

Conforme relato dos professores, na formação das equipes houve certa dificuldade de 

interação com os alunos que cursavam disciplinas isoladas, por estarem em períodos posteriores 

à turma e terem pouca interação com os colegas, o que dificultava a comunicação entre eles. 

Ao professor coube a tarefa de interceder. Atuar de forma colaborativa, redirecionando 
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comportamentos e determinando os campos de atuação de cada equipe. Essa é uma prática 

comum na área projeto, visto que há na reunião membros com expertises diferentes que 

executaram etapas distintas.  

Vargas (2009) considera que em cada fase de um projeto, um membro da equipe é 

responsável pela entrega de uma tarefa específica; e, a partir do término dessa tarefa, inicia-se 

outra e assim sucessivamente até o término do projeto. O autor acrescenta que existem 

atividades que podem ser executadas simultaneamente, uma vez que seus resultados podem 

culminar na execução de uma próxima atividade que esteja relacionada ao resultado final do 

projeto (VARGAS, 2009). 

Destacou-se, nesse instante, a experiência do professor em observar e perceber a 

necessidade de intervir cooperativamente frente a situação problema, e, assim, ofertar 

alternativas para solucioná-las. Ros (2001) esclarece que, na aprendizagem cooperativa, a 

criação de grupos menores fomenta o processo de aprendizagem maximizando os resultados 

individuais e coletivos. 

Diante das interseções e com o passar do tempo, os alunos conseguiram compreender 

seus papéis e suas tarefas, deixando transparecer competências sociais já desenvolvidas e 

contribuindo para os objetivos do grupo. 

Andreu-Andrés (2016), ocasionalmente, valida as aprendizagens colaborativa e 

cooperativa como sinônimas, ou seja, atuam simultaneamente e ativamente na solução de um 

problema ou situação, nos quais os dois podem ser apreciados. Não se pode precisar a etapa em 

que se identifica uma ou outra forma de abordagem, uma vez que são identificadas ações 

colaborativas e cooperativas entre os membros de uma equipe de trabalho. 

Diante da situação apresentada, relatamos alguns comentários realizados pelos 

participantes, informalmente, nas salas dos professores, sendo, posteriormente, direcionados à 

coordenação de curso os dois casos. 

 

1º Caso: “[...] tem um aluno que está matriculado somente na disciplina que leciono, 

disse ele que faz essa disciplina na modalidade isolada porque foi reprovado no 

passado e precisa cursa-la para formar. Como devemos proceder com relação à 

distribuição de pontos? ” (Excerto do Diário de Bordo, 30/3/15). 

 

2º Caso: “[...] tem um aluno que faz essa disciplina isolada e não está vindo às aulas, 

o grupo que está inserido disse que pretende tirá-lo da equipe, porque todas as 

atividades que lhe foram solicitadas não foram realizadas. Como devemos fazer para 

resolver esse caso? ” (Excerto do Diário de Bordo, 27/4/15). 

 

Para cada um dos problemas apresentados, foi oferecida uma solução diferente ao 

professor. No primeiro caso, o aluno teria duas opções. A primeira a opção seria: trabalhar no 
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projeto e colaborar com a equipe no propósito de alcançar o objetivo proposto da atividade; 

assim, seria avaliado em conjunto com os demais alunos. A segunda opção seria: fazer uma 

atividade individual da disciplina que estava cursando e, assim, seria avaliado pelo seu próprio 

empenho.  

Piaget (1982) acredita que, em determinadas situações, o indivíduo correlaciona a 

solução do problema com as possibilidades que são apresentadas em suas bases. Isso nos remete 

ao entendimento de que as frentes de trabalho do professor são inúmeras. Cabe-lhe ajustar a 

solução ao problema identificado. 

No segundo caso, o professor foi orientado a passar um e-mail para o aluno solicitando 

que se manifestasse sobre o incidente. Caso não se manifestasse, poderia ter problemas para ser 

aprovado na disciplina. A ausência do aluno é motivo para reprovação do aluno. É prudente 

conhecer o motivo da ausência, em determinadas situações verifica-se que ações ocorridas 

podem deixam o aluno constrangido e/ou desmotivado, cabe ao professor entender o problema 

e oferecer o melhor direcionamento. O importante é agir no sentido de evitar problemas que 

podem ser resolvidos antecipadamente, ou seja, sem soluções que sejam mais drásticas e podem 

comprometer a vida a acadêmica do discente.  

Essas situações pontuais serviram, também, para demonstrar o comprometimento da 

liderança do curso no projeto interdisciplinar, o que imprimiu maior confiança à equipe de 

docentes. 

Constituídas as sete equipes, os professores solicitaram aos alunos a leitura e discussão 

da proposta de trabalho. Na sequência, eles se reuniram com cada grupo para ouvir e fazer 

intervenções relativas à compreensão da proposta, assegurando-se, assim como foi feito com o 

grupo de professores, de que todos os envolvidos conhecessem, de fato, os objetivos, as tarefas 

e os papéis. 

Vargas (2009) considera que todos da equipe deve conhecer muito bem o escopo do 

projeto, assim como os seus detalhes. Nessa fase, é comum que alguns liderados não 

compreende o propósito, mas é essencial que saibam o objetivo e as demandas designadas. 

Essa foi uma ação simultânea em ambos os cursos, uma vez que os professores das 

disciplinas eixo de Negociação e Marketing I trabalhariam em conjunto, em razão da 

proximidade dos seus objetivos nos cursos de Bacharelados. Nos cursos de Tecnólogo, a 

disciplina Empreendedorismo ficou responsável por conduzir essa tarefa. 

Maximiano (2014, p. 40) considera que: “o processo de planejamento é gradual e 

sucessivo”. O autor pondera que: “[...] a aprovação do plano, em qualquer estágio, significa 
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concordar com as decisões e assumir o compromisso de fornecer os recursos previstos” 

(Ibidem). A escolha das disciplinas é uma etapa do projeto interdisciplinar que auxilia alunos e 

professores a direcionarem as suas ações em concordância com a descrição da ementa da 

disciplina, assim como a proposta do projeto. 

Diante das devidas apresentações dos projetos interdisciplinares, da formação dos 

grupos de trabalho e definidas as tarefas de cada membro da equipe, deu-se início às atividades 

relacionadas à elaboração da proposta de trabalho dos alunos. 

4.1.2 O início das atividades acadêmicas dos alunos 

No dia 23 de março, os grupos do curso de Administração apresentaram ao professor da 

disciplina de Negociação o produto que pretendiam apresentar na feira. Alguns grupos estavam 

em dúvida e não conseguiram desenvolver nenhuma proposta de trabalho e outros 

apresentaram-se bem desenvolvidos. 

Os alunos do curso de Propaganda & Publicidade realizaram pesquisa sobre as 

características dos produtos artesanais e os pontos importantes que levam os consumidores a 

comprarem esses produtos.  

Kotler e Keller (2012, p. 101) consideram que na condução da pesquisa de marketing: 

“os profissionais de marketing precisam de insights para ajudá-los a interpretar o desempenho 

passado e planejar atividades futuras”. A pesquisa é uma fonte de informações oportunas, 

precisas e práticas sobre os consumidores, para que assim: “[...] eles possam tomar decisões em 

curto prazo e estratégicas em longo prazo” (Ibidem). 

Ao término da aula, os professores avisaram aos alunos que, na aula seguinte, haveria a 

junção das duas turmas, para o ajuste das tarefas inerentes a cada um, e ressaltaram a 

importância da presença de todos, uma vez que o encontro seria fundamental para atender às 

expectativas do projeto interdisciplinar. A esse encontro, ocorrido em 13 de abril, o pesquisador 

foi convidado pelos professores a participar, o que se configurou em um profícuo momento de 

coleta de dados do processo.  

Compreender as expectativas de um projeto e conhecer cada uma das etapas referem-se 

à execução do escopo. Maximiano (2014, p. 44) destaca que: “[...] o escopo do projeto é o 

conjunto de produtos que o projeto deve entregar [...]”; na concepção do autor, as etapas de um 

projeto perpassam por fases dependentes e independentes que, associadas, proporcionará a 

entrega de um produto único. Essa etapa consiste em designar as tarefas (etapas) e atribuições 
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responsabilidades (entregas) que serão essências à composição do produto final (projeto 

interdisciplinar). 

No encontro com cada grupo de trabalho, o pesquisador juntou-se aos alunos em círculo 

e iniciaram as atividades relacionadas à proposta do projeto interdisciplinar. Dentre os relatos 

dos alunos, destacam-se alguns comentários que se fazem pertinentes: 

 

“Professor, estamos um pouco confusas com esse trabalho. Não sabemos ao certo o 

que fazer. Os alunos do curso de Administração não demandaram o que precisam e 

não nos explicaram o que precisam [...]” (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

[...] 

“Esse trabalho é muito interessante. Estamos pensando em colocar uma música com 

som e luzes de boate para chamar a atenção do nosso público. O nosso produto é muito 

bom e vamos vender muito”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

[...] 

“O professor não explicou direito o que é para fazer. Precisamos de orientações para 

fazer esse trabalho”.  (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

 

Ao chegar à sala, os grupos, mesclados entre os cursos de Administração (Adm.) e 

Propaganda & Publicidade (PP), já estavam formados. Foram proferidas as devidas 

apresentações aos alunos e, assim, iniciaram-se as apresentações das propostas de trabalho, suas 

aflições e expectativas da tarefa a ser desenvolvida. 

Maximiano (2014, p. 176) entende que a: “Formação é o estágio inicial na vida do grupo. 

As pessoas ainda não se conhecem, estão curiosas em relação aos colegas e pode ocorrer algum 

desconforto”. O autor avalia que “até as pessoas se acostumarem umas com as outras, 

identificarem suas preferências, desenvolverem amizades e perceberem a necessidade de 

interdependência” demanda um tempo (Ibidem). 

Foi possível verificar que, das sete equipes, cinco delas já haviam decidido sobre o 

produto que comercializariam na Feira Empreendedora. Uma delas aproveitou a reunião para 

decidir (Equipe 1), atrasando os trabalhos, mas obtendo êxito até o final da aula. E outra equipe, 

a 2, teve a reunião prejudicada pelo fato de os alunos de Administração terem se ausentado à 

aula, pois estavam em busca da confirmação de um fornecedor ao produto escolhido.  

Evidenciou-se naquele episódio que, embora houvesse ausência de hierarquia na 

realização das propostas (PINHO, FERREIRA e LOPES, 2013), era essencial que cada 

componente assumisse suas responsabilidades, previamente definidas por eles mesmos. 

As outras cinco equipes apresentaram seus produtos (docinhos de caneca, doce 

lembrança, caldos e sucos, espeto de carne) às equipes da disciplina de Marketing, que seriam 

suas contratadas. Tais equipes demonstraram-se articuladas e, no decorrer da reunião, 

ocuparam-se em definir o público-alvo e suas expectativas, estratégias para conquistar o cliente 
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e para agregar valor ao produto e avaliação das ideias de Marketing. Foi possível observar que, 

alguns grupos trouxeram todo o trabalho esquematizado.  

Nesse aspecto, a Equipe 7 se destacou pela organização do trabalho, tendo registrado 

todas as peculiaridades de um planejamento do negócio, trabalhados, principalmente, nas 

disciplinas de Marketing I e Negociação. Esse grupo propôs a venda de espetinhos de carne de 

sabores variados e sabiam o que iriam fazer, como e quando fariam. Nos períodos de 

observação, percebe-se um posicionamento predominantemente favorável ao trabalho, assim 

como a interação estimuladora que, nos estudos de Pinho, Ferreira e Lopes (2013), se evidencia 

pelo fato de cada elemento do grupo se preocupar com o sucesso do outro. Para os autores, a 

interação, se faz presente no momento em que recursos são compartilhados e entregas são 

estabelecidas.  

O grupo Espetágoras tinha uma equipe alinhada desde o início. Seus alunos eram 

profissionais de mercado da área comercial e estavam cheios de energia. Relatavam: 

 

“[...] vamos servir espetinhos de diversos sabores e todo aluno que comprar um 

espetinho vai ganhar um copo de 200 ml de refrigerante. Vamos criar um combo. 

Alguns da equipe ficaram no caixa, outros ficaram captando clientes durante o 

intervalo e outros irão assar o churrasquinho”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

 

Maximiano (2014) considera que os fatores críticos de desempenho relaciona-se em 

assegurar o comportamento da equipe, conforme apresentado na Figura 05. 

Figura 05 - Fatores críticos do desempenho de um grupo 

 

Fonte: Maximiano (2017, p. 177). 

Observou-se que, mesmo de forma improvisada, os alunos tinham uma noção clara do 

que fazer e como fazer. Embora um pouco rudimentar, o planejamento estava no papel. A 

equipe sabia dos custos e tinha uma ideia de quanto vender cada item. Fizeram uma avaliação 

dos produtos que eram ofertados nos arredores da faculdade e quanto o concorrente, do outro 

cada da rua, vendia o mesmo produto. O relato pauta nas considerações de Maximiano (2014), 

visto que a equipe apresenta coesão e organização das suas ações. 
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Estavam motivados e interagidos com a tarefa. Os outros dois fatores encontram-se 

nessa descrição dos sentimentos da equipe: motivação e comunicação, uma vez que os membros 

pesquisaram e comunicaram o resultado da pesquisa aos membros do grupo, de acordo com o 

relato: 

“[...] o espetinho do outro lado da rua vende o seu produto por R$5,00, vamos vender 

pelo mesmo preço com um copo de refrigerante de 200ml. Outra coisa, o aluno não 

precisa sair da faculdade para comprar. Aqui mesmo, podemos atender o pedido e ele 

vê como fazemos o produto”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15).  

 

“[...] Tem um vendedor de “macarrão na chapa” que pode ser nosso outro concorrente, 

mas a fila lá é enorme e demora muito para ficar pronto a refeição. Vamos atender 

rapinho e o nosso produto é melhor”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

 

A sinergia dos integrantes era visível e a motivação dos alunos era de fato cativante. Em 

relato, diziam que sabia exatamente onde comprar o produto. Tinham feito uma pesquisa e em 

contato com um amigo, indicou o fabricante e já estavam em negociação. Evidenciam-se nesses 

dados verbais, vários conhecimentos sendo construídos e, ao mesmo tempo, colocados em 

prática. Dentre eles, destacam-se os de Fundamentos de Marketing, Estratégia e Pesquisa de 

Mercado. 

Verifica-se que os conteúdos das disciplinas relacionadas se integram em um propósito 

único, ou seja, descrevem a abordagem interdisciplinar como mecanismo de interação entre os 

conteúdos diversos. De modo mais palpável, perceber-se o processo de aprendizagem sob 

perspectivas diferentes e ainda, de certo modo, a ampliação da visão dos alunos ao compararem 

preços e produtos, criando estratégias mercadológicas (HERNÁNDEZ, 1998). 

Assim, esses momentos de interação de todo o grupo promovem o entusiasmo pela 

construção da aprendizagem e estimulam os alunos à melhoria do rendimento escolar. Essas 

premissas também são defendidas pelas perspectivas construtivistas e sociointeracionistas 

(PIAGET, 1982; VYGOTSKY, 1991), uma vez que a interação, a aprendizagem significativa 

e a valorização do conhecimento prévio são pilares desses posicionamentos teóricos. 

Macuch & Leite (2017) salientam a mudança na concepção de aprendizagem, do modelo 

tradicional, behaviorismo e aprendizagem passiva, para um modelo que permita a ação 

cognitiva e de aprendizagem social; que seja construtivista e ativa. Essas são ideias que 

reforçam uma aprendizagem significativa. 

As ponderações realizadas pelos autores são percebidas no comportamento dos alunos 

de Publicidade & Propaganda por participarem ativamente do processo construtivista de uma 

tarefa relacionada ao curso de formação. A proximidade da tarefa acadêmica ofertada pelos 

professores com a realidade profissional torna-se atrativa aos olhares desses alunos, que não 
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querem uma didática passiva e padronizada, conforme os moldes de uma aprendizagem 

tradicional. Os alunos captam a importância dos fatos a sempre vividos, cuja experiência de 

aprendizagem será significativa à sua vida profissional.  

Dessa forma, no decorrer das reuniões, verificou-se que a falta de foco dos grupos 1 e 5 

deixou os colegas do curso de Publicidade & Propaganda um tanto desmotivados, por não 

poderem desenvolver as tarefas sob suas responsabilidades. Apesar disso, deixaram 

transparecer confiança na realização de um bom trabalho.  

O Grupo 1 tinha somente alunos do curso de Publicidade & Propaganda presentes. 

Relataram: 

 

“[...] professor, até agora não tivemos notícias e nem sequer uma informação do 

produto. Não sabemos o que fazer e os alunos do curso de Administração são ausentes. 

Estamos achando que nada disto vai dar certo. Precisamos de informações para fazer 

as nossas peças de publicidade e ainda não fomos acionados”. (Excerto do Diário de 

Bordo, 13/4/15). 

 

O grupo estava desmotivado, sem perspectivas do que fazer. O exemplo demonstrar a 

ausência do aprendizado cooperativo, Maset (2002, p. 15) considera que: “El trabajo en equipo 

es un elemento esencial de una estructura de aprendizaje cooperativa, siempre que vaya 

acompañado de la responsabilidad individual de los miembros que forman el equipo”. 

O autor comprende que em momentos como esse permite aos alunos a troca de 

conhecimentos posto que: “[...] la diversidad de los membros de un mismo equipo- es vista 

como una fuente de nuevos conocimientos y un estímulo para el aprendizaje (MASET, 2002, 

p. 15-16). 

Moran (2017, p. 04) destaca: “[...] o papel do professor em projetos inovadores é muito 

mais amplo e avançado: é o de desenhador de roteiros pessoais e grupais de aprendizagem, de 

mediador avançado que não está centrado só em transmitir informações de uma área 

específica”. 

No caso relatado, o professor poderia promover ações que se destinassem aos alunos a 

compartilharem informações, a trocarem experiências que favorecessem o aprendizado 

colaborativo. González e Matajira (2006, p. 06) entendem que essa ação é uma: “[...] estrategia 

pedagógica (de asistencia mutua entre pares, para avanzar en el conocimiento con el cual se 

vinculan a un grupo)”.  

As aprendizagens cooperativa e colaborativa demonstram decisivas na situação 

apresentada pelos autores. O professor, como mediador, desempenha um papel de coach 

(MORAN, 2017), negociando e articulando ações que se destinem ao objetivo proposto. 
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O Grupo 5 estava relativamente tranquilo, embora suas tarefas estivessem atrasadas, 

estavam confiantes no resultado final, determinados a apresentar um bom trabalho e confiavam 

no líder: 

 

“[...] o líder da equipe está empenhado em escolher um produto. Ele disse que na 

próxima semana irá dizer o que precisa em termos de publicidade e como vamos fazer 

a tarefa. Vamos fazer um bom trabalho, sabemos que estamos um pouco atrasados, 

mas vamos conseguir”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15).  

 

A serenidade da equipe na exposição dos fatos é um comportamento que ocorre pela 

confiança no líder. O líder é quem conduz a equipe e se suas ações são boas, os outros membros 

ficam confiantes. Marques (2012, p. 18) corrobora: “[...] é importante enfatizar que liderança e 

motivação devem sempre estar juntas durante o processo, pois é por meio dessa ferramenta que 

o líder conseguirá levar seus liderados a concluírem seus objetivos de maneira satisfatória [...]”. 

Outro fator perceptível no Grupo 2, que idealizou o produto doce lembrança, foi o 

descontentamento dos alunos de PP, os quais sentiram suas ideias desprestigiadas em relação 

às avaliações dos colegas do curso de Administração. Por fim, o Grupo 2 ressentiu-se da 

presença mais incisiva do professor. Em relação a esse último caso, foi verificada uma coerência 

da atitude docente com os preceitos da abordagem colaborativa, na qual não há hierarquia e as 

competências sociais são tomadas como pré-requisitos do aluno. 

Diante do relato dos alunos, foi possível realizar algumas intervenções, na função de 

professor mediador, conforme proposto por Moran (2017), em relato: 

 

“[...] antes de qualquer ação. É preciso conhecer o produto que pretende comercializar. 

Vamos pensar, se estivesse como vontade de lanchar, qual produto você iria procurar 

para se alimentar? Claro, nesse momento, passa um monte de coisas pela cabeça e até 

aguça a fome. É isto que precisa fazer. Conhecer um pouco mais do cliente e busca 

satisfazer a necessidade dele”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

“Veja bem, em projetos, no início das atividades, todas as pessoas ficam com esse 

sentimento. O entendimento ocorre com o decorrer das ações, sejam elas em sala de 

aula, em reuniões com os membros da equipe ou em campo. Você vai perceber que, 

aproximadamente, no meio do semestre ou no meio do tempo do projeto as pessoas 

estarão mais envolvidas e as atividades irão fluir de forma natural”. (Excerto do Diário 

de Bordo, 13/4/15).  

 

Finalizada a visita ao grupo, foram expostas as preocupações dos alunos e sugeriu-se 

uma intervenção do professor em determinados grupos. O professor da disciplina de 

Negociação tinha o contato de WhatsApp dos alunos e lhes passou uma mensagem, acionando 

os ausentes. Essa ação simples e reiterada, no decorrer de todo o processo, contribuiu para a 

efetividade da comunicação e da agilização dos processos entre os pares. Nota-se, também, que 

tal prática reforçava a ideia de pertença ao grupo e a comunidade de prática que se constituiu 

com o trabalho interdisciplinar, com a utilização dos meios tecnológicos. 
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Em reunião com os professores, foram apresentados os problemas dos grupos e, nesse 

momento, os professores das disciplinas fizeram uma intervenção junto aos alunos: 

 

“[...] pessoal do curso de Administração, vamos trabalhar em equipe, os resultados 

não são individuais. O propósito deste trabalho é aplicar o que aprendemos em sala 

de aula em prática. Troque ideias e, em casos de dúvidas, estamos à disposição não 

deixe de nos acionar para ajudá-los no que for necessário. Não se esqueçam que na 

próxima aula, devemos saber ao certo qual produto vocês irão comercializar e como 

pretendem fazer isto na Feira. Pensem em um produto que pode ser atrativo e que irá 

atrair a atenção dos alunos, ou seja, satisfazer a sua demanda, necessidade, de 

alimentar. Lembre-se a relação custo x benefício é muito importante. Temos um aluno 

que trabalhou o dia todo e não teve tempo de fazer uma alimentação adequada. Eles 

moram longe e quando chegam em casa não têm tempo de fazer alguma coisa para 

comer. Precisam dormir, porque amanhã tem um dia inteiro de trabalho pela frente 

[...]” (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

 

Esse foi um momento, observou-se o quanto foi relevante a ponderação do professor, 

uma vez que os alunos o admiram e o respeitam. O silêncio oferecido pelos alunos nas 

observações apresentadas foi interessante. Findadas as observações, o motivacional foi outro, 

as discussões se intensificaram e todos voltaram aos trabalhos ainda mais determinados. A esse 

respeito, Pinho, Ferreira e Lopes (2013) asseveram que o papel do professor é ser um facilitador 

que conduza as ações ao entendimento proposto em aula.  

Nesse momento, constatou-se como foi digna a observação, como foi o trabalho 

cooperativo apresentado pelos dois professores que ali se encontravam juntos, acompanhando 

os trabalhos, discutindo os posicionamentos e decisões dos alunos, bem como participando de 

modo a manter a autonomia dos discentes. 

A Feira Empreendedora ocorreu no período de 8 a 12/06/15, quando todos as sete 

equipes puderam montar os seus negócios e comercializar os produtos. Esses momentos de 

culminância mobilizaram todas as habilidades individuais e grupais das equipes, no intuito de 

obterem o êxito planejado.  

Observou-se que, de um dia para o outro, os alunos faziam ajustes em seus negócios, no 

sentido de se adequar melhor às expectativas dos clientes e de cativá-los. Isso aconteceu, por 

exemplo, quando adaptaram os produtos em combos16, melhoraram os equipamentos de 

produção, providenciaram assentos para os clientes e música para atraí-los e, assim, deixá-los 

mais confortáveis.  

Silva (2009) propõe uma reflexão sobre duas categorias intrínsecas ao pensamento 

interdisciplinar. Fazem-se presentes nas ações realizadas pelos alunos a autonomia e 

                                                 
16 Convencionalmente, chamamos de combo a venda combinada de produtos. 
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comunicação. A autonomia exerce “[...] o papel crítico e mobilizador contra o poder instituído 

verticalmente [...]” (p. 217). 

A autossuficiência das ações dos alunos vence o centralismo proposto na burocrática 

disciplinar, na qual se busca no professor a resposta para todas as dúvidas. As atitudes práticas 

estão fundamentadas nas decisões independentes. Assentadas no cognitivo individual e na 

comunicação estabelecida entre as partes. A comunicação “[...] possui a capacidade de trocar 

ou de discutir ideias, de dialogar, de conversa tendo em vista o entendimento mútuo entre os 

sujeitos” (SILVA, 2009, p.234).  

Destaca: 

 

[...] embora seja necessário “encontrar sentidos para o agir educativo”, é preciso ter 

também em conta que esses “sentidos” que se pretendem encontrar, se orientados por 

uma epistemologia da interdisciplinaridade no ensino superior, não poderão 

alimentar-se de certezas, uma vez que na perspectiva histórico dialética da 

interdisciplinaridade, não há certezas, mas ao contrário, ela é plena de incertezas, 

dúvidas e ambiguidades que são características da pós-modernidade (SILVA, 2009, 

p. 09) 

 

Especialmente, no momento da Feira, constatou-se que os efeitos consensuais da 

interdisciplinaridade, no qual a autonomia e comunicação se fazem presentes na formação do 

discente de ensino superior, conferem maior consciência em razão da independência do 

comportamento frente ao problema que lhe aflora. 

O aprendizado vence o espaço sensorial da sala de aula e se expande para o meio 

externo, ambiente onde o aluno irá conhecer a realidade da vida. São os aprendizados de sala 

de aula, a teoria aplicada pelos professores, as tarefas práticas realizadas no campo de trabalho 

e o sócio cognitivo que irão sustentar suas conquistas pessoais e profissionais de cada indivíduo 

na sua jornada acadêmica e profissional. 

Durante a realização do evento, em visita promovida em todos aos stands, colocou-se 

em prática as técnicas de negociação com os alunos no ato da venda. Foi analisado o 

comportamento de venda dos alunos e foram-lhes criadas oportunidades que fossem relevantes 

para efetivar o atendimento e, consequentemente, a venda de seus produtos.  

Rodrigues et al (2014, p. 302) entende que a Problem Based Learning – PBL, 

aprendizagem baseada em problemas é um modelo educativo. Trata-se de uma estratégia 

pedagógica, cuja ideia é ofertar a possibilidade de aprendizado na prática. A supervisão do 

professor ocorre no processo, destacam: “[...] compõe as bases para a solução do problema em 

foco. Esse tipo de abordagem leva o estudante a “aprender a aprender” (RODRIGUES et al 

(2014, p. 302). 
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Durante o passeio pela feira o pesquisador foi abordado por uma aluna. Nesse momento 

iniciou-se o processo de negociação entre cliente e vendedor: 

 

“Aluno: Professor, você não quer comprar um bombom não? 

Eu (Professor): Não! 

Aluno: Nossa Professor ... 

Eu (Professor): Veja bem, você enfatizou o “não” e levou-me a ele: Você não quer 

comprar um bombom não? Durante um processo de venda, você precisa utilizar 

técnicas que despertem a atenção do cliente. Não pode usar linguagem negativa. Use 

uma linguagem agradável, lúdica ou repleta de magia e mistério, aborde assim: 

 Coloque momentos de doçura na vida, tenha uma Doce Lembrança do dia de hoje! 

 Estressado (a) ?!!! Adoce a sua vida! Tenha uma Doce Lembrança de tudo que é 

ruim! 

 Doce lembrança: Magia e mistério, tudo isso pode ser encontrado aqui, nesse 

pequeno pedaço de felicidade! ” (Excerto do Diário de Bordo, 8/12/15). 

 

A aluna achou muito interessante as ideias e as colocou em prática com um aluno que 

passava naquele momento. Ela vendeu dois bombons! Sua reação foi imediata: “Obrigada! ” E 

um sorriso tomou conta do seu rosto. 

No segundo dia de feira, o pesquisador perguntou para a aluna se as vendas tinham 

alavancado. Ela disse que: “[...] como esse tipo de abordagem, consigo um sorriso e fica mais 

fácil. “Quebra o gelo! ” Fica mais fácil de vender, as vendas melhoraram muito! Eu aprendi! ” 

(Excerto do Diário de Bordo, 9/12/15). 

Foi possível verificar que as Estratégias de Marketing no ato da venda são essenciais 

para a comercialização de produtos e serviços (KOTLER E KELLER, 2012). Junto à venda, 

sugeriu-se à aluna que entregasse um folder, arte produzida na disciplina de Produção Gráfica 

em parceria com a Redação Publicitária II. A peça publicitária foi um veículo de comunicação 

importante para posicionar a marca (produto) junto ao público, o texto empregado nessa arte 

foi fundamental para despertar a atenção e conduzir ao consumo.  

Kotler e Keller (2012) consideram que o posicionamento da marca tem uma relação 

direta com a memória do cliente em relação ao produto. Se as experiências do cliente foram 

satisfatórias, ele com certeza indicará o produto e a marca que ele representa. O posicionamento 

é um dos conteúdos abordados nas disciplinas de Fundamentos de Marketing em 

Administração, e Marketing I em Publicidade & Propaganda, uma vez que auxilia na concepção 

do negócio e, principalmente, no processo de divulgação. 

Como eram cinco dias de feira, todos os dias, o pesquisador visitou e observou as ações 

adotadas pelos alunos no evento com os convidados, alunos e outros professores. O pesquisador 

visitou todos os stands e ficou conhecendo cada um dos projetos. Foi possível adquirir um 
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produto diferente a cada dia do evento. Em uma das abordagens de vendas dos alunos, um 

comportamento associado a uma técnica de abordagem foi relevante para a aquisição do 

produto: 

 
“[...] Professor, vamos saborear o lado bom da vida? Um espetinho assado na hora 

com um copo de refrigerante grátis?! Você quer: boi, frango ou porco? ” (Excerto do 

Diário de Bordo, 8/12/15). 

 

O envolvimento do discurso foi convincente, pois conduziu o pesquisador à venda sem 

interpelações. O sorriso do vendedor e a simpatia foram determinantes para adquirir um 

espetinho todos os dias. Essa prática do vendedor proporcionou, naquele momento, a 

fidelização do cliente ao produto, ou seja, o produto estava posicionado na mente do 

consumidor e, satisfeito, o cliente divulgou-o amplamente junto aos demais professores da 

instituição (KOTLER e KELLER, 2012).  

Em razão do número de pessoas no local, várias situações foram vivenciadas. Essas 

situações exigiram dos alunos habilidades distintas, tais como: flexibilidade, autoconfiança, 

iniciativa, persuasão e outras. Apoiados em Klein e Newell (1997), foi possível visualizar, 

naquele evento, o empenho de todos para a resolução do desafio e, nele, os pequenos problemas 

que iam surgindo. Tais situações, em sua complexidade, não poderiam ser tratados apenas por 

uma disciplina, mas sob as perspectivas de todas aquelas envolvidas direta ou indiretamente no 

projeto, por se relacionarem ao contexto considerado. Por outro lado, as disciplinas de 

Negociação e Marketing I destacaram-se no decorrer do processo e em sua culminância.  

Concomitantemente, outro projeto foi conduzido: o Plano de Negócios, vinculado aos 

cursos Tecnólogos e detonado em 1/3/2015. A disciplina Empreendedorismo, por ter, 

objetivamente, este tópico no Plano de Ensino funcionou como a disciplina eixo do trabalho 

interdisciplinar. O Plano de Negócios é um documento preliminar para a abertura de um 

empreendimento, intenção de muitos dos alunos dessa graduação. O Food Truck foi 

identificado pelos alunos como uma modalidade de investimento promissor e dinâmico, capaz 

de gerar boas possibilidades de empreender ideias que oferecessem à população um produto 

que atendesse suas necessidades práticas e emergenciais de alimentação. 

Assim, os grupos foram formados com uma composição de 5 alunos cada e, no decorrer 

das aulas do semestre, cada professor foi trabalhando os seus planos, vinculando-o ao Plano de 

Negócios e ao evento Food Truck. Embora a postura do professor fosse de respeitar a autonomia 

dos alunos em seus planejamentos e decisões, em alguns momentos, a atividade cooperativa era 
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realçada. Esse fato ocorria, por exemplo, em situações quando o conhecimento técnico era mais 

demandado ou quando os discentes demandavam, diretamente, a intervenção do professor. 

Maset (2003, p. 06) considera que: “[...] a una estructura de aprendizaje cooperativa, en 

la cual los alumnos (con distintas capacidades, motivaciones e intereses) son estimulados a 

cooperar, a ayudarse unos a otros para aprender más y mejor”. A transferência de conhecimento 

é uma forma de aprendizagem, na qual um aluno coopera com o outro em um processo de 

comunicação direta. 

No dia 15 de junho, os alunos apresentaram seus Planos de Negócios, no pátio da 

Faculdade, para uma banca de dois professores e um empresário do setor como convidado; 

paralelamente, como plano de fundo os Food Trucks. Essa foi uma forma de visualizar as 

apresentações e os empreendimentos na sua realidade. 

Figura 06 – Trucks perfilados 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 - Evento Trucks 

A infraestrutura da faculdade ofereceu todo o suporte necessário ao projeto, 

disponibilizando aos alunos e professores o espaço adequado para que as apresentações 

acontecessem confortavelmente. A cena ilustrou perfeitamente a interseção entre o fenômeno 

cognitivo em uma configuração escolar, mencionada por Pombo (2004). 

Em processo de observação, verificou-se que os alunos dispuseram da liberdade de 

pensar, de agir com naturalidade em suas ações, desfrutaram da possibilidade de empreender 

ideias que lhe fossem inovadoras. 

Macuch & Leite (2017, p. 03) complementam: 

 

[...] queremos desenvolver pessoas criadoras e criativas, temos que investir no 

desenvolvimento de comportamentos e atitudes que promovam a liberdade a 
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espontaneidade para enfrentar o ‘novo’, enquanto caminho de incertezas, mas também 

como espaço para novas respostas a velhas e novas perguntas ou estímulos [...] 

 

Todas as ações pertinentes à inovação, sustentadas pela liberdade de criar, foram 

incentivadas pelos professores. O processo de criação permite ao aluno aplicar o que foi 

ensinado, direciona-o a enfrentar situações que lhe formarão para a vida.  

Nesse sentido de educação/formação, especula-se que a função do docente “[...] é 

promover a experimentação de situações que facilitem a invenção do aluno [...]” (MACUCH & 

LEITE, 2017, p. 04). 

Na percepção dos professores, o projeto foi proveitoso. Os resultados apresentaram-se 

satisfatórios e o aprendizado intercorreu-se na experiência prática dos acadêmicos. Na 

perspectiva de uma pedagogia de caráter construtivista-relacional (BECKER, 1993), atenta-se 

por uma pedagogia centrada no aluno (capacitando-o a criar, inovar e empreender) e outra 

centrada na relação, na qual professores e alunos compartilham suas bagagens. 

No dia 15 de junho, diante dos esforços empreendidos por alunos e professores, estavam 

perfilados seis caminhões – Food Trucks, conforme Fig. 07 acima, no pátio da faculdade, cada 

um comercializando um tipo de produto diferente. Ainda no mesmo lugar, ocorriam as 

apresentações dos trabalhos dos alunos, cada empreendimento, representado pelo seu Plano de 

Negócio, ofertava o produto para degustação. 

Nas figuras abaixo, apresenta-se um dos projetos realizados pelos alunos do curso de 

tecnólogos.  

Figura 07 – Projeto Interdisciplinar – Plano de Negócios 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 - Evento Trucks 

O grupo trouxe uma réplica do projeto americano de Food Truck, representado pelo 

caminhão em miniatura (maquete), os alunos fizeram a exposição do seu empreendimento e 
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relataram, em entrevista realizada durante o evento pelos alunos do curso de Jornalismo, a 

importância do projeto: 

A entrevista: 

 

“Repórter: Estamos entrevistando o aluno do curso CST em Logística, e ele vai 

explicar para a gente um outro formato que está tendo aqui no food truck, esse formato 

que mais americanizado, não é isso Guilherme?   

Aluno: [...] é mais uma brincadeira e mostra como é o Food Truck americano, sendo 

que veio de lá a ideia.  

Repórter: O projeto está sendo um sucesso para você aqui?  

Aluno: Com certeza, o evento está sendo um sucesso e não esperávamos com tanto 

movimento igual está sendo. Então, assim, o evento foi realmente um sucesso [...]” 

(Excerto do Diário de Bordo, 15/12/15). 

 

Nas figuras 08 e 09 abaixo, pode-se observar o modelo americanizado, em réplica 

representado por uma maquete, anunciado pelo aluno. 

Figura 08 – Réplica do Modelo Americano – Plano de Negócios 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 - Evento Trucks 

 

Figura 09 – Plano de Negócios – Modelo Americano de Truck 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 - Evento Trucks 
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Os alunos demonstravam o produto e apresentavam a ideia que haviam desenvolvido ao 

longo do semestre letivo. Na Figura 10 abaixo, pode-se ter uma visão panorâmica de todo o 

evento, do lado direito a exposição dos Trucks e, do lado direito ao fundo, a exposição dos 

projetos interdisciplinares, representados pelos Plano de Negócios. 

Figura 10 – Projeto Interdisciplinar – Visão Panorâmica 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 - Evento Trucks 

Conforme é possível observar, o evento foi um sucesso em razão do volume de alunos 

durante a comercialização dos produtos e a degustação dos alimentos durante a apresentação 

dos Plano de negócios. 

A apresentação dos projetos dos alunos foi marcante para abrilhantar a proposta e 

demonstrar o estudo de caso real (prático) e a aplicação, através da demonstração do estudo de 

caso teórico. 

As abordagens interdisciplinares dos tópicos de ensino significaram importante 

inovação no processo de gerar o conhecimento (DOMINGUES, 2004, p. 16), visando ao 

aprimoramento das ações de um indivíduo. Dialogando com Vygotsky (1987), pode-se 

identificar em ambos os projetos interdisciplinares, as competências individuais que cada aluno 

poderia ou não desempenhar sozinho ou com ajuda. Assim, atuando na Zona de 

Desenvolvimento Proximal, o lançamento do desafio aos alunos proporcionou condições 

suficientes para a construção de novos conhecimentos.  

Nas duas circunstâncias de trabalho, também, os quatro pilares da educação (DELORS, 

1998) aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver se concretizavam nas ações verbais ou 
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atitudinais dos alunos e contribuíam, colaborativamente, para a resolução de um problema 

complexo.  

Em síntese, ao verificar o primeiro objetivo específico levantar o método utilizado 

pelos professores relativo à abordagem interdisciplinar, foi possível constatar que houve 

sucesso nas ações metodológicas, em razão de todo o processo vivido e dos eventos realizados. 

Verificou-se que a construção do conhecimento ocorreu, processualmente, com a aplicabilidade 

da teoria na prática e a efetivação da interdisciplinaridade na resolução dos problemas. Isso se 

evidenciou, desde o início, na etapa planejamento, quando ocorreram as principais definições e 

a motivação da equipe de professores. 

Estende-se, posteriormente, em cada fase da vivência do projeto, pois os alunos tiveram 

de se mobilizar e de vivenciar uma interação estimuladora (LOPES e SILVA, 2009) para vencer 

os desafios propostos. Com esse método, os alunos tiveram a possibilidade de aprender, de 

aplicar e vivenciar a realidade dos fatos. 

Tanto na Feira Empreendedora, realizado junto aos alunos de Administração e 

Propaganda & Publicidade, quanto no evento dos Food Trucks, realizado pelos alunos de 

tecnólogos observou-se êxito. Os registros do Diário de Bordo denotam e comprovam a 

satisfação dos alunos na promoção de ambos os projetos. 

4.2 Percepção dos alunos sobre o trabalho interdisciplinar 

Nesta seção, pretende-se alcançar os objetivos específicos:  

 examinar o impacto da didática utilizada pelo professor no processo de aprendizagem 

interdisciplinar junto ao público-alvo identificado; 

- verificar a efetividade das ações dos alunos no processo de aprendizagem; 

- identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na abordagem 

interdisciplinar; 

- verificar a efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos alunos e professores 

ao longo do semestre letivo. 

Para tanto, far-se-á a verificação dos dados obtidos por meio do questionário e do Diário 

de Bordo. 

O compromisso foi o de elucidar o processo pelo qual os alunos passaram, no decorrer 

da aplicação do projeto interdisciplinar, trazendo à baila, mais evidências que contribuam para 

verificar se tal vivência, na percepção discente, foi efetiva para a construção dos conhecimentos 
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necessários à sua formação. 

Visando alcançar o objetivo específico examinar o impacto da didática utilizada pelo 

professor no processo de aprendizagem interdisciplinar junto ao público-alvo identificado, 

foram ofertadas as afirmativas abaixo indicadas no questionário quantitativo aos alunos 

participantes e foi utilizada a Escala Likert para aferir as respostas, representadas pelos Gráficos 

de 6 a 11: 

- Os professores direcionaram as suas ações, em sala de aula, para a construção do 

objetivo proposto no trabalho interdisciplinar; 

- Eu consigo identificar o tema proposto, abordado pelos professores nas disciplinas do 

período; 

- Os encontros realizados pelos professores, ao longo do semestre, atenderam as minhas 

perspectivas no desenvolvimento do trabalho interdisciplinar; 

- O professor participou e foi importante no processo de construção do trabalho 

interdisciplinar; 

- Os professores direcionaram as ações do aluno, em sala de aula, para a construção do 

objetivo proposto; 

As tendências de respostas foram representadas no Gráfico 11, cujo nome é Moda17 - 

Professor. O gráfico propicia demonstrar um comportamento das repostas obtidas nos gráficos 

representados pelos números de 6 a 10. 

Outro aspecto avaliado pelos alunos na 2ª Parte do inquérito por questionário (Apêndice 

D) foi a metodologia utilizada pelo professor para apresentar a tarefa interdisciplinar. Os 

participantes teriam de concordar totalmente, concordar em parte, discordar em parte ou 

discordar totalmente das afirmações. 

O Gráfico 6 representa as respostas dos alunos à afirmativa: Os professores 

direcionaram as suas ações, em sala de aula, para a construção do objetivo proposto no 

trabalho interdisciplinar. Trata-se do início das atividades dos alunos. É um momento, no qual 

os professores direcionam seus alunos para a construção do projeto. 

O trabalho interdisciplinar é uma ação proposta pela faculdade. Visa ampliar a ação do 

aluno, no sentido de aprimorar seus conhecimentos, assim como aplicá-los na prática. A questão 

da pesquisa, a qual considera que os professores direcionaram as suas ações em sala de aula 

para a construção do objetivo proposto, demonstra que os alunos têm a percepção de que os 

                                                 
17 “A Moda é o valor que ocorre com maior frequência num conjunto. Por exemplo, dados os números 10, 10, 8, 

6 10, há três 10’s e um de cada um dos outros números. O valor mais frequente – a moda – é 10. A moda funciona 

como uma medida descritiva quando se trata de contar dados [...]” (Stevenson, 1981, p. 23). 
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docentes estão engajados com o processo interdisciplinar. 

Os percentuais referentes às afirmativas concordo em parte e concordo totalmente 

somam 85,1%. O dado concordo em parte possui sua representatividade (48,9%) e merece 

consideração do estudo. 

Gráfico 06 – Construção do objetivo proposto 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

A avaliação foi positiva do trabalho dos professores pode ser associada ao planejamento 

bem elaborado, e à coerência entre os propósitos dos quatro professores envolvidos no projeto 

em cada turma, gerando nos alunos a segurança necessária para nele investir. 

Durante o evento do Food Trucks, ao término das apresentações dos Planos de 

Negócios, os professores das bancas ofereciam aos alunos a oportunidade de expor seus 

sentimentos e relatar a experiência vivida com a realização do trabalho proposto no semestre. 

Os depoimentos são relatos livres, nos quais os alunos ficaram à vontade para expor suas 

considerações: 

 

“Quando chegamos na faculdade, não sabíamos ao certo o que iria acontecer. Estava 

muito tempo afastado dos estudos e a leitura não era uma prática diária. Ficávamos 

assistindo televisão, ficávamos na rua conversando. Praticamente não fazíamos nada 

depois do dia de trabalho. Agora tudo é diferente. Não temos mais tempo de ficar 

conversando com os “colegas de rua”, mal saímos no portão de casa. No começo, 

ficamos ansiosos com a possibilidade de fazer esse trabalho, não sabíamos como 

fazer. Fiquei muito assustada com tudo, mas nos encontros com os professores, fomos 

entendo o que precisar ser feito, eles foram nos orientandos e nos direcionando até 

concluir as atividades. Tem professor que ficará registrado por resto da minha vida, 

jamais o esquecerei. ” (Excerto do Diário de Bordo, 15/06/15). [...]  

“Ao contrário dos alunos, os professores sabiam exatamente “onde” queriam nos 

levar. Aos poucos, íamos entendo e hoje estamos aqui apresentando o trabalho. Não 

achávamos que tudo ia terminar bem. Somos gratos aos nossos professores. ” (Excerto 

do Diário de Bordo, 15/06/15). 
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As ideias iam se formando, os professores, cada um, oferecia uma contribuição que 

nos levou ao resultado que hoje estamos apresentando para vocês. Tinha dia que o 

desespero tomava conta e não sabíamos como iniciar nossos trabalhos, mas o 

professor vinha, ouvia nossos problemas, escutava nossas ideias, perguntava em que 

ponto determinado professor tinha conduzido ou direcionada nossas ações e 

completava, colaborava com a realização dos nossos trabalhos. Quando nos dávamos 

conta, aquilo que disse, estava sendo dado em sala de aula como matéria. Nesse 

momento, entedia o que havia dito quando estávamos em grupo e, aí sim, 

associávamos tudo [...] ” (Excerto do Diário de Bordo, 15/06/15). 

“Cada professor era diferente, um deles vinha e falava o que devíamos fazer e o que 

devíamos pedir para o outro professor. Ai, ele falava o que devíamos fazer para 

finalizar a parte do trabalho que cabia à disciplina dele. Mas sempre dizia, conversa 

com o outro professor que vocês irão precisar dessa informação para colocar no 

trabalho, porque, senão, vai ficar incompleto, ou seja, sem sentido o que estão dizendo 

aqui. ” (Excerto do Diário de Bordo, 15/06/15). 

“Eu não acreditava que seriamos capazes de fazer tudo isso. Foi muito legal e 

prazeroso. Os professores foram importantes nesse processo. Orientaram, dedicaram-

se às correções dos nossos textos. Faziam colocações que eram pertinentes e 

relevantes ao propósito do trabalho. ” (Excerto do Diário de Bordo, 15/06/15). 

 

Os alunos perceberam, portanto, o compartilhamento de ideias por parte dos professores 

que, como uma comunidade de prática (LESSER e EVEREST, 2001; TERRA, 2005), 

demonstravam participar dos mesmos interesses vinculados à formação dos alunos. Essa ideia, 

também defendida por Andreu-Andrés (2016), direciona para o aprimoramento coletivo e a 

aplicabilidade dos saberes de cada um.  

Na afirmativa: “Eu consigo identificar o tema proposto, abordado pelos professores 

nas disciplinas do período”, apresentada no Gráfico 07, verificou-se que o tema eixo escolhido 

pelos professores transita pelos estudos propostos. Neste caso, o aluno identifica a assimilação 

entre o tema e as disciplinas relacionadas. 

Gráfico 07 – Identificação do tema proposto pelo professor 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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Os percentuais apresentados demonstram que a escolha do tema sugerido pelo professor 

foi identificada pelos alunos como adequado ao trabalho proposto. Concordo totalmente 

(44,7%) e Concordo em parte (42,6%) perfazem um total de 87,3%. Este é um dado expressivo 

para a pesquisa, uma vez que essa característica da atividade, na sua identidade com o tema, 

propõe ações mais efetivas ao resultado que será proposto ao aprendizado interdisciplinar.  

Conforme dados apresentados no Gráfico 7, em consonância com Freire (1982), 

observa-se a avaliação positiva dos dados, que estudar, de fato, não deve ser entendido com um 

simples ato de consumir ideias, mas de poder criá-las e recriá-las, a partir de elementos da 

própria realidade do sujeito aprendiz. 

A afirmação: Os encontros realizados pelos professores, ao longo do semestre, 

atenderam as minhas perspectivas no desenvolvimento do trabalho interdisciplinar, 

apresentada no Gráfico 08, permite verificar-se a importância do engajamento dos professores 

no processo de aprendizagem interdisciplinar. 

Gráfico 08 – Os encontros com professores 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

O Gráfico acima demonstra que 27,7% discordam em parte e 2,1% discordam totalmente. 

A soma desses percentuais representa 29,8% dos entrevistados. No caso, os encontros 

realizados pelos professores, ao longo do semestre, para atender as perspectivas dos alunos no 

desenvolvimento do trabalho interdisciplinar, poderiam ocorrer com mais frequência. No caso 

deste estudo, os professores promoveram um encontro com os grupos a cada três aulas, ou seja, 

um encontro a cada três semanas de aula, conforme disposto do plano de ensino. 

O intervalo proposto, um encontro a cada três aulas, oferece ao aluno a possibilidade de 

realizar pesquisas em veículos de comunicação, tais como: reportagens, noticiários, revistas 
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relacionadas e outras fontes que podem ilustrar a concretizar as ações que são relevantes para a 

concretização da atividade. A leitura e as trocas de informações entre os alunos e professores 

por meios de comunicação, tais como: e-mails e WhatsApp evoluíram os trabalhos. Nos 

encontros presenciais, as ações se dedicariam ao refinamento daquilo que foi realizado longo 

deste período. Citam-se aqui, os encontros informais ocorridos em sala de aula, depois do 

término das aulas, são encontros importantes e que auxiliaram os alunos na tarefa. 

Conforme Piaget (1982), o professor não é aquele que ensina, mas o que desperta no aluno 

a vontade de aprender. É ele quem estimula e motiva o aprendiz. Mas não basta o professor 

querer ensinar, é preciso o aluno querer aprender, estar aberto ao “novo mundo” (ao 

conhecimento) que irá se desnudar na sua frente. É preciso ser maduro e entender que o início 

do processo de transformação é única e exclusivamente dele. 

No Gráfico 09, a seguir, a afirmação: O professor participou e foi importante no processo 

de construção do trabalho interdisciplinar é uma resposta na qual o aluno avalia o papel e a 

atuação do professor e, de certa forma, demonstra respeito ao conhecimento tácito e explicito 

que tem a partilhar. 

Gráfico 09 – A participação do professor no processo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

O Gráfico acima demonstra que 63,8% Concordam totalmente com a afirmação. À luz 

dos estudos de Hernández (1998), é possível inferir que esse prazer esteja relacionado à 

aprendizagem, à construção de um conteúdo significativo, que contribui para o 

desenvolvimento pessoal e social. Nesse contexto, a percepção do conhecimento construído 

pelo aprendiz retroalimenta o desejo pela geração de mais aprendizagens e provoca prazer em 

aprender.  
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A seguir, o Gráfico 10 identifica se os professores direcionaram as ações do aluno, em 

sala de aula, para a construção do objetivo proposto no trabalho interdisciplinar. 

O alcance de um objetivo proposto é um marco importante em qualquer ação, seja ela 

pessoal, profissional ou acadêmica. No que se refere às informações dadas pelo professor, 

89,4% dos entrevistados concordam (totalmente ou em parte) que os professores ofereceram as 

informações necessárias para que o aluno alcançasse o seu objetivo. Embora adotassem uma 

postura colaborativa perante os alunos, pelas respostas obtidas, os professores envolvidos 

parecem não terem se furtado o papel de facilitadores dos processos, conduzindo os alunos ao 

entendimento dos fenômenos vividos, a fim de que tomassem decisões fundamentadas. E, nas 

palavras de Gadotti (1999), colocaram o diálogo em prática, não se posicionando como 

detentores do saber. 

Gráfico 10 – Informações pertinentes ao objetivo proposto 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

No tópico, a Construção do Objetivo Proposto verificou-se que o aluno demandava mais 

da atividade e de si mesmo. Acreditam que poderiam ter se empenhado mais nas ações que lhes 

foram propostas. Isto é esperado de todas as pessoas que se entregam à realização de uma tarefa 

motivadora. O sentimento de querer melhorar é natural no ser humano quando a motivação está 

relacionada às suas ações. O percentual de 48,9% confirma a proposição e foi representado pela 

soma de: Concordo em parte (38,3%) e Discordo em parte (10,6%). 

O mérito da escolha do tema é dos professores. A representatividade do seu trabalho 

demonstra o acerto da escolha. Embora 10,6% dos alunos entendam que os professores 

deveriam estar mais presentes na construção do trabalho, é preciso que os alunos alcem seus 

próprios voos, já que, na perspectiva construtivista sociointeracionista, oferecer a resposta não 
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promove o aprendizado, apenas facilita a resposta. 

O Gráfico 11 representa o estudo da Moda Professor. Proporciona um estudo das 

afirmações propostas nos gráficos: 6, 7, 8, 9 e 10; integrantes do subtítulo referentes à 

abordagem do professor neste projeto. 

Com relação à participação do professor no processo de aprendizagem interdisciplinar, 

também, a tendência é a resposta “Concordo totalmente” com 42,1%, complementada por 

“Concordo em parte”, com 39,6%. 

Gráfico 11 – Moda: Professor 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Neste caso, no que se refere ao segundo objetivo específico: examinar o impacto da 

didática utilizada pelo professor no processo de aprendizagem interdisciplinar junto ao 

público-alvo identificado, verificam-se resultados satisfatórios com os percentuais alcançados, 

uma vez que a soma de concordância é 81,7%, mas não se pode desconsiderar que 18,3% 

discordam dessas afirmações, no que se refere à participação do professor no projeto. Em 

virtude de toda a variedade do perfil dos alunos participantes, é esperado que os alunos com 

habilidades sociais e cognitivas menos desenvolvidas se ressintam da ausência de instruções 

mais autoritárias do professor.   

O sucesso do projeto dos alunos está diretamente relacionado à escolha dos temas para 

a pesquisa, assim como as possíveis relações que cada disciplina iria realizar com as demais no 

mesmo semestre letivo.  

Em busca de analisar a percepção dos alunos sobre a didática do professor na 

implementação dos projetos interdisciplinares, outro objetivo específico proposto, é importante 

considerar que a escolha do tema, ação inicial do projeto interdisciplinar, torna-se uma ação 
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primordial para o início das atividades. Nessa etapa do questionário, terceira parte, foram 

apresentadas as afirmativas, representadas pelos Gráficos 12 e 13: 

- O tema proposto e as perspectivas do meu aprendizado;  

- O conteúdo ministrado nas disciplinas relacionou-se ao tema proposto no projeto 

interdisciplinar; 

As tendências de respostas foram representadas no gráfico Moda – Tema (Gráfico 14).  

A escolha do tema representa o primeiro contato do aluno com o objeto de estudo. 

Refere-se ao início do processo de correlação, no qual o aluno está defronte de uma proposta 

de desafio, uma situação nova. Há uma desestabilização natural do sujeito, uma vez que não 

encontra a base necessária para preencher a lacuna do conhecimento que não possui. Neste 

momento, o professor protagoniza o processo de aprendizagem conduzindo a aluno numa 

perspectiva cooperativa que o levará ao entendimento do assunto. 

Gráfico 12 – O tema proposto e as perspectivas do meu aprendizado 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Vale ressaltar que a escolha do tema ocorreu em reuniões realizadas pelos professores, 

ainda no início do semestre, considerando seus tópicos de estudo e assuntos que se 

aproximassem da realidade dos alunos e do público-alvo da Faculdade. A aprovação de 91,5% 

dos alunos revela que eles se identificaram com a proposta aplicada, o que facilitou o processo 

de aprendizagem e estimula o aluno ao aprimoramento de seus conhecimentos. 

Ressalta-se que ao avaliar a origem dos 2,1% que discordaram do tema, associou-se aos 

alunos irregulares, que faziam apenas uma das disciplinas e não conseguiram desenvolver os 

objetivos com interdisciplinaridade a partir do tema proposto. Na pesquisa de métodos mistos, 

isso pode ser considerado um desvio, uma vez que a interdisciplinaridade ocorre no sentido 
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horizontal, ou seja, nas relações laterais estabelecidas com as demais disciplinas. 

Magela (2008) comenta que a interação entre aluno e professor terá como ponto de 

convergência o objeto de conhecimento, o tema, que deve merecer a adesão dos alunos ainda 

na fase inicial dos estudos. Nesse ponto de vista, verifica-se êxito na escolha. 

No Gráfico 13, a afirmativa avaliada foi: O conteúdo ministrado nas disciplinas 

relacionou-se ao tema proposto no projeto interdisciplinar. Verifica-se que a 

interdisciplinaridade ocorre, em razão das relações paralelas promovidas entre os conteúdos, ou 

seja, 91,4% dos entrevistados concordam (total ou parcialmente) em que o conteúdo ministrado 

nas disciplinas relacionou-se ao proposto no projeto interdisciplinar. 

Gráfico 13 – Conteúdo versus tema 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Na análise do subtítulo proposto – Tema –, apresentado no Gráfico 14, verifica-se que 

houve um entendimento adequado em relação à escolha do tema. Verificou-se a prevalência da 

opção “Concordo totalmente” (55,3%). Associando-se à opção “Concordo em parte”, 

assinalada por 36,2% dos abordados, obtém-se uma tendência (Moda) de 91,5% dos 

respondentes. 

Gráfico 14 – Moda: tema 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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No Gráfico 14, verifica-se que o somatório de concordo totalmente (55,3%) e concordo 

em parte (36,2%) perfazem 91,5% das respostas dos alunos. Na percepção dos alunos sobre a 

didática do professor na implementação dos projetos interdisciplinares, a escolha favoreceu 

positivamente ao alcance do objetivo proposto. 

Dessa forma, estes dados conferem uma informação importante para esta pesquisa, a 

qual sinaliza que a apropriada escolha do tema pelos professores foi um dos aspectos definitivos 

para a aceitação do desafio por parte dos alunos e, principalmente, o êxito do processo e dos 

produtos finais apresentados. Mais uma vez, confirma-se a aprendizagem significativa, 

contextualizada à realidade do sujeito aprendiz, como elemento fundamental à construção do 

conhecimento.  

Na quarta parte do questionário, cujo terceiro objetivo específico é: verificar a 

efetividade das ações dos alunos no processo de aprendizagem interdisciplinar, os alunos 

aferiram tal perspectiva. O tópico indagou sobre as ações praticadas na faculdade, no que tange 

aos estudos realizados. Visa proporcionar a assimilação do conteúdo, o conhecimento adquirido 

em razão das relações produzidas. Essas relações conduzem à compreensão do que é abordado 

pelos professores. 

As afirmações propostas na questão visam compreender se há efetividade das ações no 

sentido de formar os alunos. É possível verificar as respostas nas afirmações, representadas 

pelos Gráficos 15 a 21: 

- É possível identificar a interdisciplinaridade nas ações que pratico na faculdade; 

- A interdisciplinaridade proporcionou-me assimilar, relacionar, inter-relacionar e 

transrelacionar os conteúdos diversos das disciplinas ofertadas no semestre; 

- Os diversos conteúdos (inter-relacionados) ofereceram-me a possibilidade de 

desenvolver o trabalho escolar com tranquilidade; 

- O desenvolvimento do trabalho possibilitou-me um melhor rendimento escolar ao longo 

do semestre letivo; 

- A interdisciplinaridade é uma abordagem de ensino efetiva na minha formação; 

- A soma do que aprendi na teoria e realizei na prática aumentou o meu conhecimento e 

proporcionou-me uma visão diferente do aprendizado; 

- Eu consigo identificar o tema proposto ao que é abordado nas disciplinas do período. 

As tendências de respostas foram representadas no gráfico Moda – Interdisciplinar 

(Gráfico 22). 

O processo de aprendizagem, de certa forma, possibilita assimilações e constatações nas 
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quais se verificam a teoria em realizações práticas da vida, dilata o campo de visão do aluno ao 

conhecimento, ao seu aprimoramento educacional e ao seu desenvolvimento no âmbito 

profissional, numa clara realização das acomodações de conhecimentos novos, sobre o que fala 

Vygotsky (1991). 

No Gráfico 15, é possível identificar a interdisciplinaridade nas ações praticadas na 

faculdade, não somente a identificação, mas a particularidade que a interdisciplinaridade cria 

com as ações do aluno. Afinal, esse é um processo prático, no qual o aluno empreende no campo 

de trabalho todo o conhecimento adquirido na teoria. 

Gráfico 15 – A interdisciplinaridade nas ações praticadas 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Ao colocar a afirmação “É possível identificar a interdisciplinaridade nas ações que 

pratico na faculdade”, procura-se verificar, não somente a assimilação do conteúdo por parte 

do aluno, mas também a sua aplicação na realidade. Identificar a causa de um problema é um 

passo importante, uma vez que o aluno foi capaz de projetar as consequências e atuar no 

caminho inverso para entender a causalidade do acontecimento. Este é um aprendizado 

importante, uma vez que o aluno apresenta a sua percepção em relação ao que foi lecionado em 

sala de aula. 

A percepção do aluno em relação à aplicabilidade da abordagem interdisciplinar ainda 

está em desenvolvimento, mas é bom lembrar que 76,6% dos respondentes são alunos do 1º e 

2º períodos (Gráfico 5), um estágio preliminar de formação no Ensino Superior, ao qual muitos 

conhecimentos ainda serão agregados. O cenário é, portanto, de novidades. De todos os 

abordados, 57,4% concordam em parte, enquanto que 27,7% concordam totalmente. Essa é 

uma interpretação positiva, posto que o somatório de ambas as opções (85,1%) é um resultado 
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considerável. 

Sob o viés construtivista, sabe-se que o conhecimento é algo processual e, assim, deve 

ser considerado. Nesse percurso, o erro é algo considerado importante, pois eles sinalizam para 

o professor o que o aluno sabe e o que ainda precisa ser trabalhado. 

Com esta questão, que propôs a afirmação “A interdisciplinaridade proporcionou-me 

assimilar, relacionar, inter-relacionar e transrelacionar os conteúdos diversos das disciplinas 

ofertadas no semestre”, pretendeu-se verificar o nível de entendimento do aluno com respeito 

ao conceito preliminar de interdisciplinaridade, qual seja, o de relacionar conteúdos 

(FAZENDA, 2012). 

Gráfico 16 – A interdisciplinaridade nas disciplinas 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

As disciplinas possuem as suas particularidades, de certa forma, necessárias ao 

entendimento da parte para a compreensão do seu todo. Mas, cabe à Instituição de Ensino (IE), 

por meio dos seus profissionais, promover a união do que um dia foi separado; assim como 

entender os relacionamentos que ocorrem entre as partes. Todo esse processo tem um objetivo: 

visualizar o todo novamente. 

A interdisciplinaridade não se importa em tentar “explicar as causas das ações e 

representações dos indivíduos sobre determinadas situação de vida, mas compreendê-las a 

partir da forma como elas ocorreram” (FAZENDA, 2012, p. 47). Essas ações, ocasionadas pela 

vivência do indivíduo em sociedade, aproximam o ensino da sua realidade, da sua demanda 

cotidiana. Igualmente, o conhecimento visa ao fortalecimento do homem na proposta do seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Estes são campos que formam o indivíduo não somente 

para a convivência em sociedade, mas na criação de sua identidade.  
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Os saberes profissionais dos docentes são adquiridos por meio de experiências, 

centradas no espaço escolar, que moldam sua identidade profissional num processo de 

socialização constante (CAVACO, 1995). 

Os percentuais coincidentes entre as respostas: Concordo em parte e Concordo 

Totalmente, apresentadas no Gráfico 16, são um dado a ser apontado, levando-nos a acreditar 

que o processo tem que produzir ações no sentido de migrar os respondentes de “concordam” 

para “concordam totalmente”. Neste caso, o emprego das ações do professor é determinante 

para o sucesso da ação. Acredita-se que um conjunto de fatores podem se relacionar e conduzir 

à interpretação, sendo o tempo de escola, a idade e o nível de instrução dos envolvidos, tópicos 

que interferem na análise. 

No Gráfico 17, mostrado a seguir, a afirmativa: “os diversos conteúdos (inter-

relacionados) ofereceram-me a possibilidade de desenvolver o trabalho escolar com 

tranquilidade” visa a identificar as relações ocorridas entre as disciplinas. 

A “tranquilidade proporcionada nessas relações” nos conduz à abstração do texto, 

justamente no tocante à subjetividade do aluno na interpretação dos fatos vivenciados no 

decorrer do trabalho realizado.  

Gráfico 17 – O trabalho escolar 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

O aprendizado acontece em ambientes com formato especial. A construção de um 

processo é gradativa, não se podem eliminar etapas. As lacunas produzem dúvidas no 

entendimento do aluno que, em um dado momento de decisão, gerará incredibilidade nas suas 

ações. Assim o fator tempo, revelado como dificuldade em pergunta anterior, associado à 

dificuldade de comunicação que tiveram explicam, em parte, a falta de tranquilidade para 

desenvolver o trabalho, acusada por 19,1% dos participantes.  
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Dadas as circunstâncias de este ser um projeto novo que vem sendo implantado na 

faculdade, acredita-se que a ansiedade tenha interferido no resultado. Dos abordados, 53,2% 

são jovens entre 18 e 25 anos. A visão imediatista do resultado e da nota aferida pelos 

professores interfere no resultado de um processo que é construído gradativamente. 

O conhecimento não se obtém com seis meses de estudo. É preciso investimento e 

dedicação. Afinal, quanto mais respostas se tem, mais questionamentos se faz. 

A interdisciplinaridade demanda um conhecimento "mais dedicado", no qual a vivência 

do aluno na faculdade, até a sua graduação, irá favorecer seu desenvolvimento e 

aprimoramento, possibilitando, dentre outras coisas, uma visão mais abrangente dos processos, 

como alerta Pombo (2004). No futuro, depois das experiências passadas, é possível que suas 

ações sejam mais efetivas ao resultado. 

O Gráfico 18, correspondendo aos resultados referentes à afirmação “O 

desenvolvimento do trabalho possibilitou-me um melhor rendimento escolar ao longo do 

semestre letivo”, relaciona-se à realização da tarefa e o seu aproveitamento no período cursado, 

como um todo. 

Gráfico 18 – O rendimento escolar 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

A soma da concordância para esta afirmação é de 82,9% (57,4% + 25,5%). O aluno 

percebe que o desenvolvimento do trabalho lhe possibilitou um melhor rendimento escolar ao 

longo do semestre letivo.  

A intangibilidade desta afirmação está no julgamento do trabalho proposto pelo professor. 

A percepção do aluno é o ponto que se releva, pois induz a uma interpretação positiva do 

processo de aprendizagem. 
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A soma daqueles que discordam totalmente e discordam em parte representa 17,1% da 

percepção do entrevistado frente ao seu rendimento escolar. Mensurar a percepção individual 

ao longo de um processo de aprendizado é um desafio para todo aluno, uma vez que é difícil 

mensurar o quanto se aprendeu no decorrer de um único semestre letivo. Essa percepção 

somente é alcançada quando nos relacionamos com outras pessoas do nosso convívio. É por 

meio do feedback (WILSON e COLE, 1991) do outro, que recebemos informações que nos 

trazem relativa compreensão do que éramos e em que nos transformamos.  

Digno de destaque é o fato de que, no trabalho interdisciplinar, principalmente, com 

abordagem colaborativa, esses feedbacks são dados não apenas pelo professor, mas também 

pelos colegas que se tornam coparticipantes do processo e, muitas vezes, clientes internos dos 

seus colegas.  

A base construtivista de Piaget (1982) compreende que a utilização dos métodos 

empíricos conduz ao desenvolvimento cognitivo gradual. Nesse sentido, é necessária a 

evolução das fases perceptivas de cada indivíduo. A formação de um ser consciente de seus atos 

é complexa, dada a construção empírica que cada um estabelece em sua vida própria, diante da 

particularidade de cada ação empregada. 

O Gráfico 19 refere-se à afirmação: A interdisciplinaridade é uma abordagem de ensino 

efetiva na minha formação.  

 

Gráfico 19 – A efetividade da abordagem interdisciplinar 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Esta é uma das afirmações que coroam a realização deste trabalho, uma vez que oferece 

condições de dar subsídios, oferecer o amparo necessário para que a aula seja ministrada, não 
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somente na especificidade, mas ser lecionada no seu sentido mais amplo, ou seja, uma 

abordagem na qual as inter-relações com os conteúdos diversos instigará o estudante a pensar, 

investigar e buscar respostas para problemas a se tornar mais efetivo em relação à comunidade 

em que vive. 

As respostas obtidas a respeito dessa afirmativa apontam nesse sentido, mostrando que: 

48,9% dos respondentes concordam totalmente, 42,6% concordam em parte, 6,4% discordam 

em parte e 2,1% discordam totalmente. Nesse Gráfico 19, a linha de tendência potencial 

apresenta um comportamento ascendente. Isto significa que há uma possibilidade de, no futuro, 

alcançar uma maior concordância entre os envolvidos. 

Nesse sentido, verifica-se que a interdisciplinaridade pode se tornar uma abordagem de 

ensino efetiva na formação do aluno. A soma das respostas “concordam” (em parte e 

totalmente) representa 91,5%, quase a totalidade dos envolvidos no processo, sendo que o item 

Concordo totalmente se aproxima de 50%. Os respondentes entendem que a abordagem de 

ensino possui representatividade na sua formação. Logo, entende-se que outros projetos podem 

ser vislumbrados, com maior prazer, pelos alunos. 

A teoria associada à prática é ligada ao princípio da inseparabilidade. Não há 

aprendizado sem teoria e não se conhece sem praticar. Somente a prática leva ao conhecimento 

verdadeiro. O conhecimento efetivo caminha no campo do conhecer, praticar e aprender, sendo 

uma mistura fluida da experiência condensada, dos valores adquiridos ao longo da jornada da 

vida, da informação contextual e dos insights experimentados (DAVENPORT & PRUSAK, 

1998), ou seja, o conhecimento não é fragmentado. Conhecer representa compreender todas as 

dimensões da realidade (MORAN, 2000) e isso, pelo que os dados mostram mereceu o 

reconhecimento dos alunos envolvidos. 

A afirmação proposta na questão retratada no Gráfico 20 foi: “A soma do que aprendi 

na teoria e realizei na prática aumentou o meu conhecimento e proporcionou-me uma visão 

diferente do aprendizado” e buscou investigar a associação entre teoria e prática.  

É possível considerar que a “soma do que aprendi na teoria e realizei na prática” 

maximiza o conhecimento do discente, proporcionando-lhe uma visão diferente do 

aprendizado. Neste caso, verifica-se que o conhecimento adquirido não é efêmero. O exercício 

da prática conduz à perfeição. É na prática que o aluno tem a possibilidade de aprender a fazer. 

A afirmação propõe que mais da metade dos entrevistados conseguiram aplicar a teoria 

na prática acadêmica: 55,3% concordaram plenamente com essa afirmação e 36,2% 

concordaram em parte. Apenas 8,5% não pactuam com esta afirmação. 



144 

 

Gráfico 20 – (Teoria + Prática) = Conhecimento Efetivo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Piaget (1982) afirmava que o professor não é aquele que ensina, mas o que desperta no 

aluno a vontade de aprender, embora ressaltasse que para querer aprender e necessário estar 

apto a aprender. Essa é uma condição que envolve um nível de maturação, de motivação e de 

exercício das competências desenvolvidas. 

A prática é uma ação positiva no processo. Possibilita ao aluno a aplicação da teoria. 

Essa é, não somente uma forma de fixar conteúdo, mas de entendê-lo na sua plenitude. Não se 

pode deixar de considerar que o professor, como o mediador dos processos de ensino e 

aprendizagem, é quem fornece a conexão, nas etapas do processo. 

A afirmação representada no Gráfico 21 foi: “Eu consigo identificar o tema proposto 

ao que é abordado nas disciplinas do período”. Esta proposição reporta ao tema e à sua 

particularidade com as demais disciplinas do período. 

Gráfico 21 – Abordagem do tema proposto 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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Um percentual de 85,1% dos abordados considerou que o tema possui pontos de contato 

com a disciplina. Este é um dado singular: informa que o professor leciona em conformidade 

com o plano de ensino proposto no início do semestre, vinculando os tópicos ao trabalho 

interdisciplinar realizado. 

Embora esta seja uma demanda da IES, verifica-se que o professor segue com o seu 

planejamento no intuito de alcançar os objetivos propostos pela disciplina, que visa não somente 

ao aprendizado, mas ao desenvolvimento de habilidades e a formação de competências que se 

relacionam especificamente com cada disciplina. 

Neste subtítulo, apresentado pelo Gráfico 22, verifica-se a Moda Interdisciplinar, 

procurando identificar o comportamento das respostas apresentadas nos gráficos da 4ª Etapa da 

pesquisa. Entre os participantes, verifica-se que a concordância prevalece, perfazendo 37,7% 

de respostas “Concordo totalmente”, e 48,9% com “Concordo em parte”. O somatório 

representa 86,6%. Esta é uma informação significativa, já que representa quase a totalidade dos 

abordados. Mas, não se pode deixar de considerar que 13,7% (soma de discordo totalmente e 

discordo em parte) é uma fatia representativa. Neste caso, é conveniente identificar os pontos 

que compõem esse dado, atuar sobre os pontos negativos e torná-los positivos. 

Gráfico 22 – Moda: Interdisciplinaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

O Gráfico 22 apresenta um copilado das afirmações contidas na quarta parte do 

questionário. São afirmações que buscam o aprofundamento, propondo uma investigação sobre 

a abordagem interdisciplinar enquanto processo de aprendizagem do discente no Ensino 

Superior. 

Os valores anunciados apontam que é possível identificar a interdisciplinaridade nas 

ações praticadas pelos alunos na faculdade. Possibilitando-lhes, através dela, assimilar, 

relacionar, inter-relacionar e transrelacionar os conteúdos diversos das disciplinas ofertadas no 

semestre (FAZENDA, 2012). 

Ainda na análise destes dados, averígua-se que os diversos conteúdos (inter-
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relacionados) ofereceram ao discente a possibilidade de desenvolver o trabalho escolar com 

tranquilidade, tanto quanto melhorou o seu rendimento no decorrer do semestre letivo. 

Neste caso, observou-se que a interdisciplinaridade no estudo proposto se apresentou 

como uma abordagem de ensino efetiva na formação do aluno, pois a união entre o que aprendeu 

na teoria e o que realizou na prática conduziu-o ao senso crítico, proporcionando-lhe uma visão 

mais profunda do aprendido. 

Na validação dos trabalhos, foi perceptível que a escolha do tema representou o marco 

inicial do projeto, pois foi nele que se criaram as relações e inter-relações dos conteúdos 

lecionados. É significativo identificar temas que estão próximos à realidade do estudante, que 

possuam relacionamentos com uma ou duas disciplinas, mas que uma delas deve ser o eixo 

principal dos estudos a serem realizados. Neste caso, a referência disciplinar para o aluno foi 

ponto de partida, o start do processo. 

Os dados coletados na quinta parte do questionário comprovaram que a efetividade das 

ações do aluno no processo de aprendizagem interdisciplinar de fato ocorrera. Isso fica claro, 

quando os próprios alunos (86,6% - Concordam) admitem que conseguem identificar os 

conteúdos de aprendizagem dos temas propostos e, a partir daí, solucionar a problemática dos 

projetos. 

Para alcançar o quarto objetivo específico, cujo propósito: é identificar as principais 

dificuldades apresentadas pelos alunos na abordagem interdisciplinar, a pesquisa ofertou as 

opções reproduzidas no Gráfico 23. 

Gráfico 23 – Dificuldade na abordagem interdisciplinar18 

 

Fonte – Dados da pesquisa, 2015 

                                                 
18 No Gráfico 23, os alunos podiam assinalar mais de uma opção. 
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Os dados do gráfico acima, extraídos dos inquéritos por questionários – alunos 

(Apêndice D) e da entrevista – alunos (Apêndice E). Esses instrumentos auxiliam no 

cumprimento da finalidade explicativa da pesquisa e focalizam a visão dos alunos sobre: as 

dificuldades vividas, o impacto da interdisciplinaridade no processo de aprendizagem, a 

aplicabilidade do tema à proposta e a efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos 

alunos. No decorrer da análise, foi necessário cruzar tais informações com outros dados 

qualitativos.  

Com relação às dificuldades observadas na abordagem interdisciplinar, apresentadas na 

quinta parte do questionário destinado aos alunos, destacaram-se três tópicos: a comunicação 

entre eles (46,8%), o tempo para a realização da tarefa interdisciplinar (36,2%) e a ausência de 

alunos nas reuniões destinadas à realização da tarefa (31,9%). Pondera-se que os três tópicos 

podem se relacionar aos itens: faixa etária de 18 a 25 anos (53,2%), o estado civil - solteiro 

(68,1%) e por ser o 1º período de curso (40,4%). A universidade é um ambiente eclético e com 

uma mescla interessante de alunos, na qual a comunicação pode apresentar falhas e ruídos que 

conduzem à ausência nos encontros. Daí a alta frequência da dificuldade ligada à falta de 

comunicação entre os alunos (46,8%) e entre os professores (23,4%) (Tabela 05). 

A idade e o estado civil são fatores relevantes na pesquisa, pois a maioria destes jovens 

está ingressando no mercado de trabalho e conciliar faculdade noturna com vida pessoal e 

trabalho são tarefas difíceis. Assim, a informação poderá ser comprovada com o apontamento 

"falta de tempo para realizar a tarefa interdisciplinar", representando 36,2% das respostas. 

Considerando os tópicos em destaque (com maiores percentuais), considera-se que toda 

atividade em grupo é passível de ações intempestivas por parte dos seus membros. A 

comunicação em grupo é um desafio, posto que a divergência de ideias dos membros pode 

acarretar alguns desafetos entre as partes envolvidas. 

Em consequência desse desencontro de ideias, as reuniões podem não gerar os resultados 

esperados pelos envolvidos. Há de se considerar que um local que gera desconforto é 

inadequado para o desenvolvimento humano. As ideias não fluem para o lado positivo e, desta 

forma, as abstenções tornam-se frequentes.  

É comum ouvir alguns alunos dizerem nos corredores da faculdade: 

 

“Não vou nessa aula, é uma confusão, as pessoas não sabem exatamente o que querem. 

Ficam discutindo e falando umas coisas que não se aplicam ao trabalho. Não tenho 

paciência! ” (Excerto do Diário de Bordo, 20/05/15). 

“Se todos tivessem foco no que de fato precisamos fazer, tudo seria mais tranquilo de 

fazer. Não vou na aula hoje. Tenho outros trabalhos para fazer entregar, vou para casa! 

(Excerto do Diário de Bordo, 20/05/15). 
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Por outro lado, embora a interação entre gerações diferentes seja positiva para o ambiente 

de Ensino Superior, como defendem Derry, Schunn e Gernsbacher (2005), conflitos de 

interesses e perspectivas sempre surgirão. Configuram-se, portanto, o trabalho interdisciplinar 

como uma oportunidade de experimentar tais dificuldades próprias do mundo do trabalho, ainda 

em momentos de formação acadêmica, especialmente, os relativos à questão da comunicação, 

fator de menor aprovação dentre os 47 participantes. 

O fator tempo tem sua importância. Os encontros são, na sua maioria, realizados no turno 

da noite, horário em que foram desenvolvidos os Projetos Interdisciplinares. Este é o momento 

no qual os estudantes estão no mesmo ambiente, em sala de aula. Lidar com esse problema 

também foi de extrema relevância para a formação discente, uma vez que, no cotidiano das 

empresas brasileiras, normalmente, as metas são desafiadoras e o tempo se apresenta como fator 

restritivo, demandando habilidades dos profissionais para lidar com a situação.   

Destaca-se, também, na Tabela 05 (abaixo) que os alunos apontaram com menores 

percentuais de dificuldade o Comprometimento dos professores com a tarefa interdisciplinar e 

a variante Cursos diferentes.  

Tabela 05 – Dificuldades na abordagem interdisciplinar - Alunos 

Dificuldades para realizar o projeto interdisciplinar Absoluto Relativo 

Comunicação entre os alunos 22,0 46,8% 

Tempo para a realização da tarefa interdisciplinar 17,0 36,2% 

Ausência de alunos nas reuniões destinadas à realização da tarefa interdisciplinar 15,0 31,9% 

Definição de parâmetros para a realização da tarefa interdisciplinar 12,0 25,5% 

Comunicação entre os professores 11,0 23,4% 

Número de aulas destinadas ao desenvolvimento do projeto interdisciplinar 10,0 21,3% 

Falta de um canal de comunicação (professores e alunos) para a solução de dúvidas 10,0 21,3% 

Entendimento da proposta interdisciplinar 9,0 19,1% 

Imposição de ideias por parte da liderança do grupo 8,0 17,0% 

Informações fornecidas pelos professores pertinentes à realização do projeto 5,0 10,6% 

Outros 5,0 10,6% 

Cursos diferentes 3,0 6,4% 

Comprometimento dos professores com a tarefa interdisciplinar 3,0 6,4% 

Participantes 47 participantes 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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Os dados apresentados na tabela acima sinalizam para a aprovação das posturas docentes, 

assim como o compartilhamento do trabalho nos dois cursos. 

Em síntese, destacaram-se como dificuldades: Comunicação entre os alunos (46,8%), ou 

seja, 22 alunos; Tempo de realização de tarefa (36,2%), representando 17 alunos; e Ausência 

de alunos nas reuniões destinadas à realização da tarefa interdisciplinar (31,9%), neste último 

caso, 15 alunos, dos 47 participantes. 

Por fim, na sexta parte, ainda é compromisso desta seção averiguar o quinto objetivo 

específico, o qual pretende: verificar a efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos 

alunos e professores ao longo do semestre letivo no contexto da construção do trabalho, já que 

uma das dificuldades historicamente apontadas pelos alunos em realizações de trabalho 

rotineiros é a dificuldade de comunicação.  

A tecnologia é uma aliada da educação. O cenário é de novidades em vários campos. A 

evolução tecnológica transformou a vida acadêmica. O acesso à informação, através da 

tecnologia, oferece ao acadêmico a possibilidade de ser crítico, de questionar, verificar e 

comprovar a veracidade das informações fornecidas em tempo real. 

O Gráfico 24, a seguir, apresenta a frequência das respostas em relação à afirmação: 

“Identifique os canais de comunicação utilizados pelos alunos para trocarem ideias, 

informações e discutirem ações que fossem pertinentes à realização da tarefa interdisciplinar”. 

Gráfico 24 – Canais de comunicação utilizados 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Os percentuais demonstram as preferências dos alunos: WhatsApp e e-mails. Verifica-

se que essa forma de comunicação está aliada, principalmente, aos smartphones. Através desse 

aparelho, a troca de dados e informações pode atingir, quase em tempo real, todos os envolvidos 

no processo, contribuindo para o nivelamento das orientações. 
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As reuniões presenciais e os contatos telefônicos ocupam, respectivamente, o terceiro e 

quarto lugar. Embora os meios eletrônicos estejam presentes, as reuniões presenciais possuem 

sua representatividade, dadas as circunstâncias em que o trabalho é realizado, neste caso, em 

grupo. Dodig-Crnkovic et al (2016), ao destacarem o papel das tecnologias de comunicação e 

informação em estudos transdisciplinares, realçam que, cada vez mais, as TICs são usadas para 

subsidiar a resolução de problemas complexos, sendo essencial para a realização de trabalhos 

colaborativos. 

Nesse sentido, é notória a preferência dos veículos tecnológicos em relação aos 

presenciais, uma vez que a mensagem chega, instantaneamente, a toda a comunidade de prática, 

sem o investimento temporal necessário, por exemplo, em uma reunião presencial, ou mesmo 

a informação seletiva, o que ocorre nos casos de telefonemas. 

O efeito de ações dessa natureza se realiza no sentimento de pertença ao grupo, na 

facilidade de negociação das tarefas, na tomada de decisões e de corresponsabilidade em relação 

ao trabalho. O Gráfico 25 acima apresenta o grau de importância que os meios de comunicação 

representam para os alunos. A assertiva solicita que o entrevistado considere o meio de 

comunicação mais eficaz/eficiente utilizado na realização desta tarefa interdisciplinar.  

Gráfico 25 – Grau de importância dos meios de comunicação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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Neste caso, a afirmação aclama o manifesto em escalas, sob os três tópicos – Muito 

Importante – Importante – Menos Importante, frente aos tópicos apresentados. As afirmações 

propostas visam não somente identificar os meios utilizados pelos alunos na realização da tarefa 

interdisciplinar, mas mensurar o grau de importância atribuída a cada meio utilizado.  

Lideram a lista dos Muito Importantes: as reuniões presenciais (38,3%) os e-mails 

(31,9%). O WhatsApp (29,8%) é o último colocado. Verifica-se que o comportamento dos 

abordados é diferente no que se refere à efetividade das ações, transparecendo certa incoerência 

em relação aos dados da questão anterior. Entretanto, analisando mais atentamente o contexto 

em que se realiza a aplicação do projeto, verifica-se que as reuniões e o e-mail são expedientes 

que formalizam o processo, conferem maior adesão e compromisso por parte dos envolvidos.  

Encabeçam a lista dos considerados Importantes: os e-mails (40,4%) e o WhatsApp 

(36,2%). Os veículos de comunicação apresentam-se em caráter de formal para informal. O e-

mail é mais consistente, enquanto o WhatsApp representa a troca de informações curtas e 

rápidas que levam uma informação que não demanda muita análise, como por exemplo: 

“Reunião do grupo hoje às 18h30 na biblioteca” e que agiliza as ações e decisões da equipe. 

Para finalizar, lideram a lista de Menos Importante na sua totalidade: contatos telefônicos e 

conferencias telefônicas. 

Os participantes consideraram que esses meios haviam sido importantes para a 

concretização da atividade interdisciplinar. O percentual de 74,5% (Concordam totalmente) e 

17,0% (Concordam em parte), ou seja, na sua soma, representam 91,5%, o que demonstra quase 

unanimidade em relação à afirmação proposta, conforme apresenta o Gráfico 26.  

Gráfico 26 – A importância dos meios tecnológicos na elaboração da atividade 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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modalidade da mensagem depende ou não de onde o indivíduo se encontre. A escolha está 

condicionada ao ambiente que frequenta, uma vez que há regras para o uso de celulares em 

diversos locais, tais como: repartições de trabalho, bancos e escola. Essas orientações também 

se reservam ao professor que, em sua formação continuada deve privilegiar o domínio de certas 

tecnologias, a fim de facilitar os processos de ensino e se atualizar em relação às tecnologias 

utilizadas por seus alunos (OREALC UNESCO, 2013). 

A pesquisa buscou avaliar o grau de importância atribuída pelos entrevistados aos meios 

tecnológicos. A afirmação era: Os meios tecnológicos foram importantes para a elaboração 

desta atividade. 

O uso de aparelhos tecnológicos é visível na vida das pessoas. Esse é um comportamento 

bastante difundido, relacionado à praticidade que o seu uso oferece, não se podendo prever o 

fim deste meio, pois é comprovada a sua utilidade em todos os ambientes.  

Identificada a importância dos meios tecnológicos na elaboração da atividade 

interdisciplinar, averiguou-se o registro do nível de adesão aos meios, utilizados pelos jovens 

entrevistados (Gráfico 27). 

Gráfico 27 – Adesão ao uso de e-mails, SMS e WhatsApp 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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Os Gráficos 28 e 29 demonstram o envolvimento do professor com a utilização da 
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de dúvidas e problemas”. 
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O Gráfico 28 representa a concordância ou discordância com relação ao uso de meios 

tecnológicos, a afirmação foi: “O professor utilizava os meios tecnológicos para se comunicar 

com os alunos”. 

A curva de tendência neste Gráfico mostra que os professores tendem a aderir, em futuro 

próximo, aos meios tecnológicos para se comunicarem com os alunos. O percentual de 23,4% 

- Concordam totalmente – comprova essa afirmação. O percentual de 46,8%, aponta para uma 

concordância parcial dos alunos sobre a afirmação proposta. 

Neste caso, verifica-se que houve uma adesão dos professores ao uso de aparelhos 

tecnológicos para a comunicação com os seus alunos. Considera-se que esta seja uma medida 

positiva, pois aproxima o professor dos alunos. 

Figura 11 – Print da tela “Avisos” – Portal Universitário 

 

Fonte: portal do estudante – plataforma de aprendizagem 

A Figura 11 apresenta a ferramenta tecnológica disponibilizada para essa finalidade. É 

praxe do professor adotar o e-mail como ferramenta de trabalho. Assim como o Portal do Aluno, 

para realizar postagens pertinentes às atividades acadêmicas. Tanto na modalidade “Avisos” 

quanto na modalidade de “Mensagens” a informação chega ao celular do aluno via SMS19 –ou 

via e-mail, com a utilização do wireless (Wi-Fi). 

                                                 
19Short Message Service – Serviço de mensagens curtas (Tradução do autor) 
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Os Avisos e Mensagens disponibilizados no Portal do Aluno chegam aos alunos via 

SMS e no e-mail. Podem ser acessados através de celulares e na caixa postal. Os dois meios de 

comunicação visam à acessibilidade da informação por parte do aluno. Tais recursos estavam 

disponíveis aos professores e aos alunos no decorrer do projeto interdisciplinar vivenciado. 

Gráfico 28 – O professor e as TICs 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

O Gráfico 29 traz a assertiva: “O professor utilizava os meios tecnológicos para a 

solução de dúvidas e problemas”. 

Gráfico 29 – O professor e as TICs na solução de problemas 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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meios tecnológicos” é apresentada no Gráfico 30. 

Gráfico 30 – Realizar a tarefa sem a utilização de meios tecnológicos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Discordam totalmente – 48,9% e discordam em parte – 29,8%, desta afirmação. A soma 

do percentual de discordância é de 78,7%. O dado é expressivo, mas uma boa parcela dos 

abordados, 21,3%, concorda com a afirmação. Neste caso, verifica-se a dependência dos 

abordados, no que se refere ao uso da tecnologia para a realização da tarefa interdisciplinar. 

Neste subtítulo, apresentado pelo Gráfico 31, em que se verifica a Moda Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC), procura identificar o comportamento das respostas 

apresentadas nos gráficos da 6ª Etapa da pesquisa.  

Gráfico 31 – Moda: TIC 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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soma das respostas apontando para a concordância representa 79,3% do total, embora há que 

se considerar que 20,7% (representados pela soma daqueles que discordam totalmente e em 

parte) discordam das afirmações propostas no que se refere à utilização das TICs no processo 

de aprendizagem interdisciplinar. 

Sob este tópico de análise da importância das TICs, buscou-se levantar as informações 

relacionadas aos canais de comunicação utilizados pelos alunos na realização da tarefa 

interdisciplinar. Os percentuais anunciaram o WhatsApp e as mensagens enviadas por e-mail 

como as de maior preferência.  

Resumindo, com o intuito de verificar a efetividade dos canais de comunicação 

utilizados pelos alunos e professores ao longo do semestre letivo, os dados registraram como:  

 Muito importantes: as reuniões presenciais (38,3%) os e-mails (31,9%). 

 Importantes: os e-mails (40,4%) e o WhatsApp (36,2%). 

 Menos importantes na sua totalidade: contatos telefônicos e conferências telefônicas, 

ambos com 100% dos abordados. 

Demonstram, assim, que os professores tenderam a aderir ao meio tecnológico para se 

comunicarem com os alunos, identificando certa dependência, no que se refere ao uso da 

tecnologia para a realização da tarefa interdisciplinar. O uso da tecnologia está intimamente 

ligado ao comportamento contemporâneo. O seu uso para os fins propostos está condicionado 

a diversos fatores, como: comodidade, segurança, agilidade nas informações, acessibilidade, 

dentre outros.  

Kalakota e Whinston (1996) ressaltam as mudanças significativas que o ambiente digital 

vem provocando no processo educacional, apesar disso, considerando a diversidade com que 

são compostas nossas salas de aula, ainda é possível identificar, uma parcela considerável dos 

entrevistados que prefere os contatos pela via “presencial”, representados pelas reuniões, os 

relacionamentos na forma de encontro e outras ações que os conduzem aos contatos diretos, a 

ponto que esta é a modalidade proposta pelo curso, que é presencial e não como Ensino a 

Distância (EAD). 

Em suma, nesta seção foi possível constatar, por meio dos dados qualitativos e 

quantitativos, a perspectiva positiva dos alunos em relação ao processo vivido, ao impacto da 

interdisciplinaridade no processo de aprendizagem, à aplicabilidade do tema à proposta e a 

efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos alunos. Constatou-se também que os 

aspectos relativos à restrição de tempo e à comunicação representaram as principais 

dificuldades vividas por eles, apesar de todos os recursos de tecnologia e comunicação 
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disponíveis para facilitar esses processos. 

Souza e Dourado (2015) enaltecem que a Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP 

é uma proposta de ensino-aprendizagem. As dificuldades relatadas pelos alunos colocam-no 

como protagonista do seu próprio aprendizado. As ações empenhadas não se limitavam ao 

aprendizado acabado, mas sim ao aprendizado constituído por meio vivencia prática, em campo 

na ação das suas atividades. 

Na percepção dos alunos, o projeto interdisciplinar proporcionou resultados que se 

evidenciaram na associação da teoria à prática e na vivencia prática com o uso de ferramentas 

teóricas que permitiriam ao discente a assimilação de conteúdos com maior facilidade. Foi 

permitido ao aluno que promovesse a construção do seu conhecimento em práticas que lhe 

proporcionaram prazer e satisfação. Esse resultado está pautado nos depoimentos apresentados 

e no resultado do projeto interdisciplinar que foi proposto pelos professores ainda no início do 

semestre letivo 

4.3 Resultado da Análise Bivariada do estudo quantitativo – aluno 

A análise exploratória objetivou uma caracterização dos alunos pesquisados. Para as 

variáveis quantitativas foi utilizada a análise descritiva na observação dos fatos e nos 

respectivos apontamentos apresentados pela pesquisa realizada junto aos alunos. Já para as 

variáveis qualitativas lançou-se mão das distribuições de frequências. Os dados apresentados 

nesta seção têm por base a verificação do sexto objetivo específico deste estudo: verificar se 

existe associação entre as variáveis gênero, graduação, faixa etária e canais de comunicação 

com os professores, o tema, a interdisciplinaridade e a Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC). 

O teste qui-quadrado Exato de Fisher testou a significância estatística da associação 

entre tais variáveis. No programa estatístico Predictive Analytics Software (PASW 18), os 

dados da pesquisa foram tratados. Os testes estatísticos utilizados foram observados com um 

nível de significância de 5%, ou seja, foram consideradas associações estatisticamente 

significativas, cujo valor P ficou inferior a 0,05. Nesses casos, verifica-se que a hipótese não é 

nula, assim, devem ser observadas as implicações, ora pertinentes, à variância apontada.  

Considerando que o número de participantes, em cada grupo das variáveis do 

questionário era discrepante, constatou-se uma frequência variada em alguns grupos, tendo sido 

necessário fundir categorias das variáveis para equilibrar o quantitativo dos novos grupos 
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criados; para assim garantir a confiabilidade nos resultados dos testes estatísticos aplicados na 

análise bivariada. 

Para os próximos resultados encontrados nas tabelas de contingência temos, associados 

em cada categoria, o número e o percentual de alunos pesquisados, classificados segundo as 

variáveis apresentadas. Em cada uma das tabelas apresentadas, encontram-se os resultados 

observados na colheita de dados dos entrevistados, cuja associação oferece uma análise das 

relações realizadas, de forma a verificar se há ou não relação entre as variáveis. Foram utilizadas 

tabelas de contingência para associar as variáveis demográficas (gênero, faixa etária e tipo de 

graduação) com determinadas variáveis de interesse do estudo, tais como: questões 

relacionadas ao professor, ao tema proposto, à interdisciplinaridade e às TICs. 

4.3.1 Associação em relação ao gênero  

Ao analisar a associação entre as questões sobre o professor e o gênero dos alunos 

pesquisados, observa-se que essas variáveis são independentes entre si, ou seja, não estão 

relacionadas, pois em âmbito geral, os percentuais das questões sobre o professor no gênero 

masculino e feminino são similares no que diz respeito à concordância (Tabela 06). 

Tabela 06 – Associação entre as afirmações sobre o professor nos alunos pesquisados e o gênero 

Os professores 
Gênero 

valor P 
Masculino Feminino 

Os professores direcionaram as suas ações, em sala de 

aula, para a construção do objetivo proposto no trabalho 

interdisciplinar.  

Concordo 19 95,0% 21 77,8% 

0,213 
Discordo 1 5,0% 6 22,2% 

Eu consigo identificar o tema proposto, abordado pelos 

professores nas disciplinas do período.  

Concordo 18 90,0% 23 85,2% 
1,000 

Discordo 2 10,0% 4 14,8% 

Os encontros realizados pelos professores, ao longo do 

semestre, atenderam as minhas perspectivas no 

desenvolvimento do trabalho interdisciplinar.  

Concordo 17 85,0% 16 59,3% 

0,105 
Discordo 3 15,0% 11 40,7% 

O professor participou e foi importante no processo de 

construção do trabalho interdisciplinar.  

Concordo 17 85,0% 19 70,4% 
0,310 

Discordo 3 15,0% 8 29,6% 

O professor ofereceu as informações necessárias para 

que eu alcançasse meu objetivo.  

Concordo 19 95,0% 23 85,2% 
0,377 

Discordo 1 5,0% 4 14,8% 

Total 20 100% 27 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 
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Para o cruzamento entre os gêneros e as questões sobre a perspectiva do aprendizado na 

escolha do tema proposto e sobre o conteúdo ministrado nas disciplinas, não foi detectada 

diferença estatística entre os percentuais masculino e feminino. (Tabela 07). 

Tabela 07 – Associação entre as afirmações sobre o tema proposto para a realização do trabalho interdisciplinar 

nos alunos pesquisados e o gênero 

O Tema 
Gênero  

Masculino Feminino valor P 

A escolha do tema proposto atendeu às perspectivas 

do meu aprendizado. 

Concordo 19 95,0% 24 88,9% 
0,626 

Discordo 1 5,0% 3 11,1% 

O conteúdo ministrado nas disciplinas relacionou-

se ao tema proposto no projeto interdisciplinar.  

Concordo 19 95,0% 24 88,9% 
0,626 

Discordo 1 5,0% 3 11,1% 

Total  20 100% 27 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 

Em relação às sete afirmações sobre a Interdisciplinaridade, não há diferença de opinião 

entre os grupos, tanto em relação aos homens e quanto às mulheres. O valor P do teste estatístico 

foi superior a 5%, indicando igualdade de percentuais entre os gêneros (Tabela 08). 

Tabela 08 – Associação entre as afirmações sobre a interdisciplinaridade nos alunos pesquisados e o gênero 

Interdisciplinaridade 
Gênero 

valor P 
Masculino Feminino 

É possível identificar a interdisciplinaridade nas ações 

que pratico na faculdade.  

Concordo 18 90,0% 22 81,5% 

0,682 

Discordo 2 10,0% 5 18,5% 

A interdisciplinaridade proporcionou-me assimilar, 

relacionar, inter-relacionar e transrelacionar os 

conteúdos diversos das disciplinas ofertadas no 

semestre.  

Concordo 18 90,0% 24 88,9% 

1,000 

Discordo 2 10,0% 3 11,1% 

Os diversos conteúdos (inter-relacionados) ofereceram-

me a possibilidade de desenvolver o trabalho escolar 

com tranquilidade.  

Concordo 18 90,0% 20 74,1% 

0,266 

Discordo 2 10,0% 7 25,9% 

O desenvolvimento do trabalho possibilitou-me um 

melhor rendimento escolar ao longo do semestre letivo.  

Concordo 16 80,0% 23 85,2% 

0,707 

Discordo 4 20,0% 4 14,8% 

A interdisciplinaridade é uma abordagem de ensino 

efetiva na minha formação.  

Concordo 19 95,0% 24 88,9% 

0,626 

Discordo 1 5,0% 3 11,1% 
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A soma do que aprendi na teoria e realizei na prática 

aumentou o meu conhecimento e proporcionou-me 

uma visão diferente do aprendizado.  

Concordo 19 95,0% 24 88,9% 

0,626 

Discordo 1 5,0% 3 11,1% 

Eu consigo identificar o tema proposto ao que é 

abordado nas disciplinas do período.  

Concordo 18 90,0% 22 81,5% 

0,682 

Discordo 2 10,0% 5 18,5% 

Total 20 100% 27 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 

Verifica-se, na Tabela 09, em relação à associação entre os gêneros e as afirmações 

sobre a Tecnologia da Informação e Comunicação, que não se pode rejeitar a hipótese de que 

os percentuais dos dois grupos de gêneros são iguais. A tabela apresentou um valor P superior 

a 5% em cinco das afirmações, pelo que não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre as opiniões de homens e mulheres pesquisados.  

Tabela 09 – Associação entre as questões sobre a Tecnologia da Informação e Comunicação nos alunos 

pesquisados e o gênero 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

Gênero 

valor P 

Masculino Feminino 

Os meios tecnológicos foram importantes para a 

elaboração desta atividade.  

Concordo 19 95,0% 24 88,9% 
0,626 

Discordo 1 5,0% 3 11,1% 

O meu grupo utilizava e-mails, SMS e 

WhatsApp.  

Concordo 20 100,0% 22 81,5% 
0,063 

Discordo 0 0 5 18,5% 

O professor utilizava os meios tecnológicos para se 

comunicar com os alunos.  

Concordo 16 80,0% 17 63,0% 
0,334 

Discordo 4 20,0% 10 37,0% 

O professor utilizava os meios tecnológicos para a 

solução de dúvidas e problemas.  

Concordo 16 80,0% 15 55,6% 
0,121 

Discordo 4 20,0% 12 44,4% 

Facilmente, eu conseguiria realizar essa tarefa sem 

a utilização de meios tecnológicos.  

Concordo 4 20,0% 6 22,2% 
1,000 

Discordo 16 80,0% 21 77,8% 

Total 20 100% 27 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 

Em termos práticos, verifica-se que a afirmação relacionada: O meu grupo utilizava e-

mails, SMS e WhatsApp apresentou um valor P próximo do nível de significância (5%), ou seja, 

existe uma probabilidade, praticamente significativa de diferença entre os gêneros, uma vez que 
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a totalidade dos entrevistados do gênero masculino utilizam os meios disponíveis na tecnologia 

para se comunicarem enquanto as mulheres que os utilizam são 81,5%. No caso, o 

comportamento feminino pode ser casual e não tem significância para o objeto da pesquisa. 

Nas associações propostas nesse subtítulo, sumariamente, não foi encontrada nenhuma 

relação significativa em consideração ao Gênero, no que se refere aos Professores, ao Tema, à 

Interdisciplinaridade e à Tecnologia da Informação e Comunicação. 

4.3.2 Associação em relação à graduação 

Ao analisar a associação entre as afirmações sobre o professor e o tipo de graduação dos 

alunos pesquisados, observa-se que estas variáveis são independentes entre si, ou seja, não estão 

relacionadas, pois em âmbito geral, os percentuais das questões sobre o professor no grupo dos 

tecnólogos são similares aos percentuais no grupo de alunos do bacharelado com respeito à 

concordância (Tabela 10). 

Tabela 10 – Associação entre as afirmações sobre o professor nos alunos pesquisados e a graduação 

Os professores 

Graduação 

valor P 
Tecnólogo Bacharelado 

Os professores direcionaram as suas ações em 

sala de aula, para a construção do objetivo 

proposto no trabalho interdisciplinar.  

Concordo 20 83,3% 20 87,0% 
1,000 

Discordo 4 16,7% 3 13,0% 

Eu consigo identificar o tema proposto, abordado 

pelos professores nas disciplinas do período.  

Concordo 21 87,5% 20 87,0% 
1,000 

Discordo 3 12,5% 3 13,0% 

Os encontros realizados pelos professores, ao 

longo do semestre, atenderam às minhas 

expectativas no desenvolvimento do trabalho 

interdisciplinar.  

Concordo 15 62,5% 18 78,3% 

0,341 

Discordo 9 37,5% 5 21,7% 

O professor participou e foi importante no 

processo de construção do trabalho 

interdisciplinar.  

Concordo 16 66,7% 20 87,0% 
0,168 

Discordo 8 33,3% 3 13,0% 

O professor ofereceu as informações necessárias 

para que eu alcançasse meu objetivo.  

Concordo 21 87,5% 21 91,3% 
1,000 

Discordo 3 12,5% 2 8,7% 

Total 24 100% 23 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 
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Para o cruzamento entre o tipo de graduação e as afirmações sobre a perspectiva do 

aprendizado na escolha do tema proposto e sobre o conteúdo ministrado nas disciplinas não foi 

detectada diferença estatística entre os percentuais referentes aos cursos de tecnólogo e 

bacharelado (Tabela 11). 

Tabela 11 – Associação entre as afirmações sobre o tema proposto para realização do trabalho interdisciplinar 

nos alunos pesquisados e a graduação 

O Tema 

Graduação 

valor P 

Tecnólogo Bacharelado 

A escolha do tema proposto atendeu as 

perspectivas do meu aprendizado. 

Concordo 22 91,7% 21 91,3% 
1,000 

Discordo 2 8,3% 2 8,7% 

O conteúdo ministrado nas disciplinas relacionou-

se ao tema proposto no projeto interdisciplinar. 

Concordo 22 91,7% 21 91,3% 
1,000 

Discordo 2 8,3% 2 8,7% 

Total 24 100% 23 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 

A Tabela 11 apresenta a percepção dos alunos dos cursos de tecnólogo e bacharelado, 

as afirmações relativas à escolha do tema e o conteúdo das disciplinas lecionadas atenderam às 

expectativas do aprendizado e à demanda relacionada à elaboração do projeto interdisciplinar. 

Esse comparativo entre os tipos de graduação é uma informação relevante, pois aponta 

regularidade nas ações praticadas pelos professores em sala de aula, no que tange ao 

aprendizado interdisciplinar. 

Verifica-se um valor P = 1.000. Neste caso, as proporções de concordância entre os 

grupos de tecnólogos e bacharelandos são estatisticamente iguais às afirmações propostas.  

Em relação às sete afirmações abaixo sobre a Interdisciplinaridade, não foi observada 

diferença de opinião entre os grupos de Graduação, tanto em relação aos tecnólogos, quanto 

aos bacharelandos. Visto que o valor P do teste estatístico foi superior a 5%, indicando 

igualdade de percentuais entre os tipos de Graduação (Tabela 12). 

Tabela 12 – Associação entre as afirmações sobre a interdisciplinaridade nos alunos pesquisados e a Graduação 

Interdisciplinaridade 
Graduação 

valor P 
Tecnólogo Bacharelado 

É possível identificar a interdisciplinaridade nas 

ações que pratico na faculdade.  

Concordo 21 87,5% 19 82,6% 
0,701 

Discordo 3 12,5% 4 17,4% 



163 

 

A interdisciplinaridade proporcionou-me 

assimilar, relacionar, inter-relacionar e 

transrelacionar os conteúdos diversos das 

disciplinas ofertadas no semestre.  

Concordo 21 87,5% 21 91,3% 

1,000 

Discordo 3 12,5% 2 8,7% 

Os diversos conteúdos (inter-relacionados) 

ofereceram-me a possibilidade de desenvolver o 

trabalho escolar com tranquilidade.  

Concordo 21 87,5% 17 73,9% 
0,286 

Discordo 3 12,5% 6 26,1% 

O desenvolvimento do trabalho possibilitou-me 

um melhor rendimento escolar ao longo do 

semestre letivo.  

Concordo 21 87,5% 18 78,3% 
0,461 

Discordo 3 12,5% 5 21,7% 

A interdisciplinaridade é uma abordagem de 

ensino efetiva na minha formação.  

Concordo 22 91,7% 21 91,3% 
1,000 

Discordo 2 8,3% 2 8,7% 

A soma do que aprendi na teoria e realizei na 

prática aumentou o meu conhecimento e 

proporcionou-me uma visão diferente do 

aprendizado.  

Concordo 22 91,7% 21 91,3% 

1,000 

Discordo 2 8,3% 2 8,7% 

Eu consigo identificar o tema proposto ao que é 

abordado nas disciplinas do período.  

Concordo 22 91,7% 18 78,3% 
0,245 

Discordo 2 8,3% 5 21,7% 

Total 24 100% 23 23%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 

Como se pode verificar na Tabela 13, em relação à associação entre os Tipos de 

Graduação e as questões sobre a Tecnologia da Informação e Comunicação, não se pode rejeitar 

a hipótese de que os percentuais dos dois grupos de Graduação sejam iguais (a tabela apresentou 

um valor P superior a 5% nas cinco questões), não apresentando diferenças estatisticamente 

significativas entre as opiniões de tecnólogos e bacharelandos pesquisados.  

A afirmativa: A interdisciplinaridade proporcionou-me assimilar, relacionar, inter-

relacionar e transrelacionar os conteúdos diversos das disciplinas ofertadas no semestre, 

apresenta similaridade com um dos tópicos da pesquisa20 realizada por Silva e Torres (2014, p. 

08): “Você acha importante que a interdisciplinaridade seja utilizada nos métodos de ensino?”. 

Em ambos os semestres do curso de Ciências Biológicas, 2ºe 6º, 82% e 86%, respectivamente, 

disseram que “Sim”. Os autores observam: 

 

Os gráficos [...] representam o grau de importância, de acordo com os alunos, da 

utilização da interdisciplinaridade nos métodos de ensino.  

Visivelmente a maioria dos alunos acredita que a interdisciplinaridade seja um aspecto 

positivo e deve estar presente nos métodos de ensino utilizados pelos professores, 

desta forma influenciando significativamente na construção de seu conhecimento 

                                                 
20 SILVA M. d.; TORRES, A. A. S. Revista FAP Ciência, Apucarana-PR, ISSN 1984-2333, v.10, n. 1, p. 01 – 

11, 2014. 
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através das instituições de ensino (SILVA e TORRES, 2014, p. 08). 

 

Nessa pesquisa, 91,3% dos entrevistados percebem que as estratégias utilizadas pelos 

professores são eficientes. A particularidade com os dados da pesquisa apresentada, confirmam 

a importância desse estudo no ensino superior. 

Tabela 13 – Associação entre as questões sobre as TICs nos alunos pesquisados e a graduação 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

Graduação 

valor P 
Tecnólogo Bacharelado 

Os meios tecnológicos foram importantes para 

a elaboração desta atividade.  

Concordo 22 91,7% 21 91,3% 
1,000 

Discordo 2 8,3% 2 8,7% 

O meu grupo utilizava e-mails, SMS e 

WhatsApp.  

Concordo 22 91,7% 20 87,0% 
0,666 

Discordo 2 8,3% 3 13,0% 

O professor utilizava os meios tecnológicos 

para se comunicar com os alunos.  

Concordo 19 79,2% 14 60,9% 
0,212 

Discordo 5 20,8% 9 39,1% 

O professor utilizava os meios tecnológicos 

para a solução de dúvidas e problemas.  

Concordo 17 70,8% 14 60,9% 
0,547 

Discordo 7 29,2% 9 39,1% 

Facilmente, eu conseguiria realizar essa tarefa 

sem a utilização de meios tecnológicos.  

Concordo 6 25,0% 4 17,4% 
0,724 

Discordo 18 75,0% 19 82,6% 

Total 24 100% 23 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 

Nas associações propostas no subtítulo Associação em relação à graduação, não se 

apresentam relações que sejam preponderantes quando considerada a Graduação, mas é 

possível observar que tecnólogos e graduandos concordam integralmente em alguns tópicos 

considerados, nos quais o valor P é igual a 1,000. Isso pode ser constatado nos itens abaixo: 

- Professores: 

- Os professores direcionaram as suas ações em sala de aula, para a construção do 

objetivo proposto no trabalho interdisciplinar. 

- Eu consigo identificar o tema proposto, abordado pelos professores nas 

disciplinas do período. 

- O professor ofereceu as informações necessárias para que eu alcançasse meu 

objetivo. 

- Tema: 

- A escolha do tema proposto atendeu as perspectivas do meu aprendizado. 
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- O conteúdo ministrado nas disciplinas relacionou-se ao tema proposto no projeto 

interdisciplinar. 

- Interdisciplinaridade: 

- A interdisciplinaridade proporcionou-me assimilar, relacionar, inter-relacionar e 

transrelacionar os conteúdos diversos das disciplinas ofertadas no semestre. 

- A interdisciplinaridade é uma abordagem de ensino efetiva na minha formação. 

- A soma do que aprendi na teoria e realizei na prática aumentou o meu 

conhecimento e proporcionou-me uma visão diferente do aprendizado. 

- Tecnologia da Informação e Comunicação: 

- Os meios tecnológicos foram importantes para a elaboração desta atividade. 

A concordância estatística oferece à pesquisa um resultado satisfatório, no que se refere 

ao comportamento da resposta. O fato de as respostas serem semelhantes conduz-nos ao 

entendimento de que os pontos apresentados acima em suas associações são iguais, tanto para 

tecnólogos quanto para bacharéis. Destaque-se a associação entre Graduação e Tema, por ter 

atendido na sua totalidade todos os pontos em seus respectivos apontamentos. 

4.3.3 Associação em relação à faixa etária 

A Tabela 14, a seguir, apresenta uma comparação entre os grupos de faixa etária quanto 

à questão sobre o professor, contida na afirmação: “Os encontros realizados pelos professores, 

ao longo do semestre, atenderam às minhas perspectivas no desenvolvimento do trabalho 

interdisciplinar. Nesta questão, constatou-se diferença significativa de percentuais, pois o 

grupo de estudantes com idade acima de 25 anos mostrou um maior percentual de concordância 

(86,4%) em relação aos alunos de 18 a 25 anos de idade (56%); o valor P encontrado foi inferior 

a 5%. 

A faixa etária de 18 a 25 anos acredita que os professores deveriam oferecer um suporte 

mais efetivo quanto à realização do trabalho interdisciplinar. Dos 25 entrevistados nesta faixa 

etária, 11 deles (44,0%) concordam com a ideia de que o professor se manteve menos 

cooperativo diante às suas necessidades de solucionar dúvidas e responder questionamentos 

pertinentes à realização da tarefa interdisciplinar. Neste caso, a mediação didática praticada 

pelo professor frente aos conteúdos de ensino seria realizada no ato ou processo de aquisição 

do conhecimento, na mediação cognitiva, ou seja, através da percepção, da atenção, associação, 

memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem (VYGOTSKY 1991).  
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Tabela 14 – Associação entre as afirmações sobre o professor nos alunos pesquisados e a faixa etária 

Os professores 
Faixa etária 

valor P 
De 18 a 25 anos Acima de 25 anos 

Os professores direcionaram as suas ações, 

em sala de aula, para a construção do 

objetivo proposto no trabalho 

interdisciplinar.  

Concordo 22 88,0% 18 81,8% 

0,690 

Discordo 3 12,0% 4 18,2% 

Eu consigo identificar o tema proposto, 

abordado pelos professores nas disciplinas 

do período.  

Concordo 21 84,0% 20 90,9% 
0,670 

Discordo 4 16,0% 2 9,1% 

Os encontros realizados pelos 

professores, ao longo do semestre, 

atenderam as minhas perspectivas no 

desenvolvimento do trabalho 

interdisciplinar.  

Concordo 14 56,0% 19 86,4% 

0,029 

Discordo 11 44,0% 3 13,6% 

O professor participou e foi importante no 

processo de construção do trabalho 

interdisciplinar.  

Concordo 19 76,0% 17 77,3% 
1,000 

Discordo 6 24,0% 5 22,7% 

O professor ofereceu as informações 

necessárias para que eu alcançasse meu 

objetivo.  

Concordo 22 88,0% 20 90,9% 
1,000 

Discordo 3 12,0% 2 9,1% 

Total 25 100% 22 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 

Neste caso, deve-se considerar que os indivíduos na faixa etária acima de 25 anos 

possuem uma estrutura de conhecimento mais consistente dentro do ambiente universitário. 

Assim, as informações recebidas do ambiente são moldadas na experiência pessoal de vida e 

na troca de experiências com outras pessoas. Niemann e Brandoli (2012) reforçam que esse 

processo construtivo do conhecimento revela o funcionamento da mente. Para Becker (1994), 

o construtivismo não é uma prática nem um método, mas sim uma teoria que permite conceber 

o conhecimento como algo que não é dado e sim aprimorado pelo sujeito através das suas ações 

e interações com o meio. 

Vygotsky (1991), por outro lado, defendia que a aprendizagem possui duas naturezas 

(conceitos) distintas: Zona de Desenvolvimento Real compreendendo as funções psíquicas já 

consolidadas pelo indivíduo e a Zona de Desenvolvimento Proximal, que indica o conjunto de 

habilidades em construção, as quais o indivíduo pode alcançar quando assessorado por alguém 

mais experiente. Diante dos relatos, verifica-se que os entrevistados mais experientes, possuem 

uma bagagem de vida mais considerável, fato que lhes proporciona maior tranquilidade perante 

a solução do problema. 

Quanto ao relacionamento entre a faixa etária e as questões sobre a perspectiva do 
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aprendizado na escolha do tema proposto e sobre o conteúdo ministrado nas disciplinas, não foi 

detectada diferença estatística entre os percentuais referentes aos entrevistados do curso de 

tecnólogo e do bacharelado (Tabela 15). 

O equilíbrio estatístico apresentado pelo valor P demonstra que as categorias possuem 

uma percepção equiparada, no que se refere à escolha do tema e ao conteúdo ministrado. O 

valor P = 0,611 está acima de 0,05. Neste caso, o teste de significância considera a hipótese 

nula de igualdade entre os grupos de faixa etária, uma vez que os percentuais encontrados são 

próximos e não há uma discrepância relevante.  

Tabela 15 – Associação entre as afirmações sobre o tema proposto para realização do trabalho interdisciplinar 

nos alunos pesquisados e a faixa etária 

O Tema 
Faixa etária 

valor P 
De 18 a 25 anos Acima de 25 anos 

A escolha do tema proposto atendeu as 

perspectivas do meu aprendizado.  

Concordo 22 88,0% 21 95,5% 

0,611 

Discordo 3 12,0% 1 4,5% 

O conteúdo ministrado nas disciplinas 

relacionou-se ao tema proposto no projeto 

interdisciplinar.  

Concordo 22 88,0% 21 95,5% 

0,611 

Discordo 3 12,0% 1 4,5% 

Total 25 100% 22 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 

No que se refere à associação entre os grupos de faixa etária e as afirmações sobre a 

Interdisciplinaridade, conforme se observa na Tabela 16, os estudantes com mais de 25 anos 

apresentaram maior percentual de concordância (95,5%) em comparação com estudantes com 

faixa etária de 18 a 25 anos (68%).  

De acordo com os dados apresentados na Tabela 16, acima, a afirmativa: Os diversos 

conteúdos (inter-relacionados) ofereceram-me a possibilidade de desenvolver o trabalho 

escolar com tranquilidade demonstra o valor P = 0,025, ou seja, abaixo de 5,0%. É importante 

considerar que na categoria Acima de 25 anos, os entrevistados possuem maior experiência de 

vida acadêmica em relação à outra faixa etária. 

Verifica-se que a prática da pesquisa interdisciplinar é uma atenuante, uma vez que os 

alunos que possuem experiência na abordagem têm maior facilidade para discorrer sobre o 

assunto. Tais alunos conseguem ser mais autônomos (FREIRE, 2001) em seu processo de 

construção do conhecimento, em virtude, também, do conhecimento prévio que possuem e da 
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maturidade em aspectos psicossociais.  

Tabela 16 – Associação entre as afirmações sobre a interdisciplinaridade nos alunos pesquisados e a faixa etária 

Interdisciplinaridade 

Faixa etária 

valor P 
De 18 a 25 anos Acima de 25 anos 

É possível identificar a 

interdisciplinaridade nas ações que pratico 

na faculdade. 

Concordo 20 80,0% 20 90,9% 
0,423 

Discordo 5 20,0% 2 9,1% 

A interdisciplinaridade proporcionou-me 

assimilar, relacionar, inter-relacionar e 

transrelacionar os conteúdos diversos das 

disciplinas ofertadas no semestre. 

Concordo 22 88,0% 20 90,9% 

1,000 

Discordo 3 12,0% 2 9,1% 

Os diversos conteúdos (inter-

relacionados) ofereceu-me a 

possibilidade de desenvolver o trabalho 

escolar com tranquilidade. 

Concordo 17 68,0% 21 95,5% 

0,025 

Discordo 8 32,0% 1 4,5% 

O desenvolvimento do trabalho 

possibilitou-me um melhor rendimento 

escolar ao longo do semestre letivo. 

Concordo 20 80,0% 19 86,4% 

0,706 
Discordo 5 20,0% 3 13,6% 

A interdisciplinaridade é uma abordagem 

de ensino efetiva na minha formação. 

Concordo 22 88,0% 21 95,5% 
0,611 

Discordo 3 12,0% 1 4,5% 

A soma do que aprendi na teoria e realizei 

na prática aumentou o meu conhecimento 

e proporcionou-me uma visão diferente do 

aprendizado. 

Concordo 22 88,0% 21 95,5% 

0,611 

Discordo 3 12,0% 1 4,5% 

Eu consigo identificar o tema proposto ao 

que é abordado nas disciplinas do período. 

Concordo 20 80,0% 20 90,9% 
0,423 

Discordo 5 20,0% 2 9,1% 

Total 25 100% 22 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 

Deve-se considerar que a pesquisa admite a presença de inúmeras teorizações, o que 

inviabiliza a construção de uma única, absoluta e geral teoria da interdisciplinaridade. Neste 

sentido, a interdisciplinaridade não é uma categoria de conhecimento, mas de ação dos 

participantes envolvidos. 

A interdisciplinaridade é uma abordagem de aprendizagem ou, simplesmente, um 

mecanismo de evolução, no qual se instiga o aluno a investigar e a pesquisar novas alternativas 

e soluções para os problemas da vida, tanto pessoal, como acadêmica e profissional. Fazenda 

(2012) reflete, no sentido de tornar as salas de aula de graduação em ambiente de ensino e 

pesquisa. Envolver o aluno nesta área de atuação é proporcionar ao jovem a possibilidade de 

investigar, procurar soluções e alternativas que sejam viáveis à sua condição de vida. 
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A interdisciplinaridade é proposta desde a Educação Infantil, com o intuito de formação 

da autonomia pessoal e, principalmente, intelectual, com competência para refletir criticamente, 

tomar decisões e resolver problemas. A resolução de um problema percorre uma série de etapas, 

cuja dinâmica permite modificar procedimentos, ajusta-los e, se necessário, modifica-los para 

atender os objetivos de um trabalho de projeto. 

Leite, Malpique e Santos (2001) consideram que o trabalho de projeto é um processo 

dinâmico que não se finda em uma ação isolada e única. O conhecimento constrói no coletivo 

na associação de ideias, ou seja, na colaboração e cooperação dos envolvidos. A resolução de 

problemas com a performance de projetos é uma ação que exige das participantes atitudes 

proativas que pode se iniciar na infância. 

Fazenda (2012) não propõe essa ação como uma estratégia de ensino superior, mas 

como uma forma de abordagem ao conhecimento como um todo, ou seja, inicia-se na infância 

até a vida adulta do jovem. Essa é uma prática, cuja atividade de ensino incorre em reflexos na 

vida laboral intercorre com e entre pessoas diferentes, com níveis de conhecimentos distintos.  

Rebouças (2013) corrobora provocando o entendimento de que, em um projeto, a 

Equipe Multidisciplinar “[...] é um conjunto de profissionais com diferentes conhecimento e 

habilidades, que realizam trabalhos coordenados e programados [...]”. O autor acrescenta que a 

interdisciplinaridade acontece “[...] mediante debate organizado, sugestões a respeito de 

assuntos previamente estabelecidos e que, nascidas dos debates, sejam as mais adequadas à 

realidade de às necessidades do projeto. (REBOUÇAS, 2013, p.76). 

Neste contexto, a interdisciplinaridade na graduação proporcionará a formação de 

jovens conscientes da realidade em que está inserido. Familiarizará o aluno com no processo 

de investigação, no qual a pesquisa se tornará o instrumento que conduzirá à interpretação dos 

fatos da sua realidade. 

A metodologia interdisciplinar parte de uma liberdade científica, alicerçada no diálogo 

e na colaboração das partes envolvidas. Fundamenta-se no desejo de inovar, criar, de ir além, e 

exercita-se na arte de pesquisar – não objetivando apenas uma valorização técnico-produtiva 

ou material, mas, sobretudo, possibilitando uma ascese do conhecimento humano, no qual se 

desenvolva “a capacidade criativa de transformar a concreta realidade mundana e histórica 

numa aquisição maior de educação em seu sentido lato, humanizante e libertador do próprio 

sentido de ser no mundo” (FAZENDA, 2012, p. 69). 

No decorrer do projeto proposto, todos esses fatores foram observados (descrever as 

situações de acompanhamento do processo - Destaque a ocorrência do diálogo, do desejo de 
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inovação, da necessidade de pesquisa sobre o tema, dos objetivos que as equipes tinham, do 

surgimento de lideranças, etc.). 

Os métodos de ensino precisam ser remodelados para promover o conhecimento, na 

prática da pesquisa. Este comportamento possibilitará o desenvolvimento conceitual, assim 

como o aprimoramento das habilidades dos alunos. Neste caso, o ambiente da sala de aula é um 

laboratório de aprendizado de temas que sejam práticos à realidade educacional, onde o aluno 

tem a possibilidade de construir suas relações e adotar ações que lhe sejam favoráveis à sua 

vida pessoal e profissional. 

Menezes (2009) compreende que os relacionamentos provocam mudanças, invocam 

processos de transformação que culminam em meios de aprendizagens cooperativas e 

colaborativas; aqueles que não dominam o conhecimento auxiliam no desenvolvimento pessoal 

de outrem diretamente ou indiretamente. Em trabalhos cuja metodologia é projetos, em todas 

as fases há pessoas com conhecimentos distintos, com habilidades e competências diferenciadas 

(VARGAS, 2009; MAXIMIANO, 2014). 

Na afirmação: O professor utilizava os meios tecnológicos para se comunicar com os 

alunos verifica-se um valor P = 0,07 (Tabela 17). A solução de dúvidas e problemas possui 

uma relação de dependência entre as linhas e as colunas.  

Tabela 17 – Associação entre as afirmações sobre: As TICs entre os alunos pesquisados e a graduação 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

Faixa etária 

valor P 
De 18 a 25 anos Acima de 25 anos 

Os meios tecnológicos foram 

importantes para a elaboração desta 

atividade. 

Concordo 22 88,0% 21 95,5% 

0,611 
Discordo 3 12,0% 1 4,5% 

O meu grupo utilizava e-mails, SMS e 

WhatsApp. 

Concordo 21 84,0% 21 95,5% 
0,352 

Discordo 4 16,0% 1 4,5% 

O professor utilizava os meios 

tecnológicos para se comunicar com os 

alunos. 

Concordo 15 60,0% 18 81,8% 
0,123 

Discordo 10 40,0% 4 18,2% 

O professor utilizava os meios 

tecnológicos para a solução de 

dúvidas e problemas. 

Concordo 12 48,0% 19 86,4% 
0,007 

Discordo 13 52,0% 3 13,6% 

Facilmente, eu conseguiria realizar essa 

tarefa sem a utilização de meios 

tecnológicos. 

Concordo 5 20,0% 5 22,7% 
1,000 

Discordo 20 80,0% 17 77,3% 

Total 25 100% 22 100%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao teste de Qui-Quadrado Exato de Fisher. 
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Verifica-se que o índice de discordantes da faixa etária de 18 a 25 anos é relativamente 

alto (52,0%) em relação àqueles acima de 25 anos (13,6%). Nesse caso, essa categoria não 

identifica ações do professor que estejam voltadas à utilização dos meios tecnológicos. Pode-

se relacionar essa demanda à própria condição do indivíduo na escola. A informação auxilia no 

processo de tomada de decisão e colabora no sentido de obter resultados que sejam efetivos à 

realização da tarefa interdisciplinar. 

Esse achado, considerado relevante para a pesquisa, demonstra, de um lado, a busca 

pelo desenvolvimento da autonomia do sujeito aprendiz, a que se refere Freire (2002). O autor 

considera essa ação como um imperativo ético e não como um favor a ser concedido aos alunos. 

Por outro lado, os alunos mais jovens, tanto na idade quanto no tempo de permanência em um 

ambiente universitário, parecem se ressentir pelo pressuposto tomado pela aprendizagem 

colaborativa, uma vez que nessa perspectiva, segundo Torres e Irala (2014), as competências 

sociais são tomadas para pré-requisitos para o trabalho em equipe. Porque se percebe é que tais 

competências ainda não estão plenamente desenvolvidas nesse público. 

4.3.4 Associação em relação aos canais de comunicação 

Com a análise das informações, verificou-se que as TICs foram pontuadas em itens 

específicos: e-mail, reuniões presenciais e WhatsApp. Conforme é possível constatar na Tabela 

18, a qual dá importância à efetividade do canal utilizado pelo aluno, os itens relacionados, em 

grau de importância foram: reuniões presenciais, e-mail, WhatsApp e contatos telefônicos. 

Tabela 18 – Canais de comunicação por gênero 

Canais de comunicação por gênero 

Gênero 

valor P 
Masculino Feminino 

N.º Frequência N.º Frequência 

E-mail 4 10,3% 6 15,4% 

0,257 

Reuniões presenciais 12 30,8% 6 15,4% 

WhatsApp 5 12,8% 3 7,7% 

Contatos telefônicos 3 7,7% 0 0,0% 

Total 12 61,5% 6 38,5%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao Teste Qui-quadrado Exato de Fisher. 
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Os Canais de comunicação por gênero demonstram uma preferência comum: reuniões 

presenciais, todos (homens e mulheres) apontaram esse item como eficiente no processo de 

aprendizagem interdisciplinar.  

O valor P = 0,257 encontrado está abaixo do teste de significância (5,0%); logo, a 

hipótese de independência é nula, ou seja, não há relação. 

O Gráfico 32 – Canais de comunicação, a seguir, apresenta a preferência do público-

alvo. Apresentam-se os dados com referência aos meios de comunicação mais acessíveis e 

utilizados com maior frequência. Verifica-se que as Reuniões Presencias possuem a preferência 

de todos os entrevistados (100,0%). Seguem-se a troca de e-mails (55,6%), o WhatsApp (44,4%) 

e os contatos telefônicos (16,7%). 

Gráfico 32 – Canais de comunicação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

A Tabela 19 – Eficácia dos canais de comunicação por gênero demonstra a 

concordância ou não dos entrevistados em relação aos meios utilizados, ou seja, se são ou não 

eficazes no processo de comunicação. Observa-se que os entrevistados do gênero feminino 

optaram por Reuniões Presenciais, e-mails e WhatsApp; enquanto o gênero masculino 

acrescentou Contatos Telefônicos. 

Entre os entrevistados do gênero feminino, o e-mail (54,5%) e as WhatsApp (37,5%) 

são considerados os mais eficazes. Entre os entrevistados do gênero masculino, são eficazes as 

mensagens por WhatsApp (62,5%) e as Reuniões Presenciais (55,6%). Verifica-se que 100,0% 

dos participantes de ambos os géneros, não optam por realizar contatos telefônicos. 

Os valores P encontrados são 1,000, ou seja, 100,0%. Não há significância, não há 

apontamentos na hipótese de independência. 
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Tabela 19 – Eficácia dos canais de comunicação por gênero 

Eficácia dos canais de comunicação 

Gênero 

Valor p Masculino Feminino 

N.º Frequência N.º Frequência 

E-mail 
Sim 4 36,4% 6 54,5% 

1,000 
Não 0 0,0% 1 9,1% 

Reuniões presenciais 
Sim 10 55,6% 5 27,8% 

1,000 
Não 2 11,1% 1 5,7% 

WhatsApp 
Sim 5 62,5% 3 37,5% 

1,000 
Não 0 0,0% 0 0,0% 

Contatos telefônicos 
Sim 0 0,0% 0 0,0% 

1,000 
Não 3 100,0% 0 0,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao Teste Qui-quadrado Exato de Fisher. 

Os valores P encontrados são 1,000, ou seja, 100,0%. Não há significância, não há 

apontamentos na hipótese de independência. 

A Tabela 20 (abaixo) – Moda: Eficácia dos canais de comunicação - demonstra que as 

reuniões presenciais possuem uma preferência junto aos entrevistados (83,3%), seguidas pelo 

e-mail (55,6%). O WhatsApp aparece em terceiro lugar, com 44,4% das escolhas dos 

respondentes. 

Tabela 20 – Moda: Eficácia dos canais de comunicação 

Descrição Categorias Opções Quantidades Frequência 

TIC 

E-mails 
Sim 10,0 30,3% 

Não 1,0 14,3% 

Reuniões presenciais 
Sim 15,0 45,5% 

Não 3,0 42,9% 

WhatsApp 
Sim 8,0 24,2% 

Não - 0,0% 

Contatos telefônicos 
Sim - 0,0% 

Não 3,0 42,9% 

Total de preferências 
Sim 33,0 100,0% 

Não 7,0 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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Em síntese da análise bivariada do estudo quantitativo – aluno, verificou-se, que nas 

associações propostas no subtítulo Faixa Etária em relação aos professores e à 

interdisciplinaridade, apontam-se as hipóteses que não são nulas, com nível de significância 

valor P inferior a 0,05 no teste qui-quadrado Exato de Fisher nos tópicos que se relacionam a: 

- Professores: Os encontros realizados pelos professores, ao longo do semestre, 

atenderam às minhas perspectivas no desenvolvimento do trabalho interdisciplinar, 

com valor P igual 0,029. 

- Interdisciplinaridade: Os diversos conteúdos (inter-relacionados) ofereceu-nos a 

possibilidade de desenvolver o trabalho escolar com tranquilidade, com valor P igual 

0,025. 

Nos itens acima, a faixa etária de 18 a 25 anos apresentou variações no valor P com 

indicadores inferiores a 5,0%, que se justificam pela idade, cujo percentual de participantes é 

de 53,2%. Muitos destes jovens, principalmente os alunos dos cursos de tecnólogos, 

representam na pesquisa 51,1%. 

São jovens que estão iniciando suas ações práticas na academia universitária e ainda 

irão desenvolver competências cognitivas e sociais no decorrer das suas atividades acadêmicas 

e, futuramente, profissionais. 

4.4 Avaliação do trabalho interdisciplinar pelos alunos – pesquisa de métodos mistos 

Essa ação metodológica foi encaminhada por meio de um inquérito por questionário, 

composto por questões fechadas e abertas, cujos resultados foram interpretados com base em 

análise de conteúdo. As perguntas tiveram, também, o intuito de fomentar os objetivos de 

identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na abordagem interdisciplinar, 

bem com, examinar o impacto da didática utilizado pelo professor no processo de aprendizagem 

interdisciplinar junto a público alvo identificado. 

Os objetivos específicos apresentados referem-se aos dois e cinco, respectivamente. 

Ambos possuem particularidades, uma vez que as dificuldades apresentadas pelos alunos 

podem ser superadas ou minimizadas pela didática utilizada pelo professor no processo de 

apresentação da abordagem interdisciplinar. 

Além das perguntas de base, foram apresentados como tópicos: experiências com 

projeto interdisciplinar, dificuldades para promover a interdisciplinaridade, meios de 

comunicação envolvidos, assim como a efetividade da metodologia e a presença de soluções 
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eficazes para a realização da tarefa. Como foi explicado no Capítulo 3, os entrevistados foram 

escolhidos de forma aleatória. Dentre os convidados a participar, que se apresentaram 

voluntariamente, a maioria foi do sexo masculino (66,7%). 

4.4.1 Experiência com atividades interdisciplinares 

Neste tópico foi considerada a experiência dos entrevistados com atividades 

interdisciplinares (Apêndice H). Pretendeu-se identificar a experiência, assim como o tempo 

que os participantes possuíam com a prática da abordagem.  

Gráfico 33 – Experiência com atividades interdisciplinares 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Conforme pode ser visualizado no Gráfico 33, verifica-se que 55,6% dos participantes 

não possuíam qualquer experiência com atividade interdisciplinar. 

Isto já era um dado esperado para aquela fase acadêmica, em razão de a maioria dos 

envolvidos na pesquisa estarem iniciando seu curso superior naquele semestre, em que a 

pesquisa foi realizada. Entretanto, causa estranheza pelo fato de a proposta interdisciplinar ser 

mais frequente como estratégia didática da educação básica. 

A Tabela 21, abaixo, mostra de forma analítica os dados que culminaram na compilação 

dos dados do Gráfico 33. No primeiro momento, apresenta-se por gênero nas proposições: 

Masculino - Sim e Não e Feminino – Sim e Não. 

O valor P = 0,321 encontrado na Tabela 21, está abaixo do teste de significância (5,0%); 

logo, a hipótese de independência é nula, ou seja, não há relação. 

44,4%

55,6%

Sim Não
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Tabela 21 – Experiência com trabalhos interdisciplinares – Por Gênero 

Experiência com o 

interdisciplinar 

Gênero 

valor P Masculino Feminino 

Semestres Frequência Semestres Frequência 

Sim 4 22,2% 4 22,2% 

0,321 Não 8 44,4% 2 11,2% 

Total 12 66,6% 6 33,4% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao Teste Qui-quadrado Exato de Fisher. 

É possível verificar que há uma igualdade com relação ao número dos envolvidos. No 

tocante à experiência com trabalhos interdisciplinares: 04 homens e 04 mulheres, o que 

perfazem 44,4% dos entrevistados. Com relação àqueles que não possuíam experiência com a 

abordagem, verificou-se que o número de homens foi três vezes maior. Neste caso, considera-

se que a intervenção feminina nos resultados será, de certa forma, mais efetiva. 

 

Tabela 22 – Tempo de experiência com trabalhos interdisciplinares 

Gênero Tempo de experiência em interdisciplinar Semestres Frequência 

Masculino Sim 7 38,9 

Feminino Sim 5 27,8 

Não responderam 6 33,3 

Total 18 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

A experiência pregressa é um ponto relevante. Neste caso, a Tabela 22 busca identificar 

se dentre os participantes há alunos com experiência prévia em trabalhos interdisciplinares. 

Sobre esse quesito, perguntou-se aos entrevistados: o tempo de experiência, em meses, 

com atividades interdisciplinares. Os meses informados pelos respondentes foram convertidos 

em semestres e somados, em função do gênero. 
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Observa-se que os alunos envolvidos possuem, em média, 7 meses de experiência e 

representam 38,9% dos entrevistados, enquanto as alunas têm, em média, 5 meses de 

experiência e representam 27,8% dos entrevistados. Mesmo assim, 33,3% dos respondentes não 

se manifestaram, logo, somente deve-se considerar 66,7% dos envolvidos na pesquisa, que 

possuem, em média, 6 meses de experiência em atividades consideradas interdisciplinares. 

As Tabelas 21 e 22 demonstram que o gênero masculino possui maior tempo de 

experiência. Há um certo equilíbrio proporcionado em razão do número de semestre letivos, 

nos quais os gêneros participam com 04 semestres cada um, em relação ao tempo de 

experiência. Isto é um fato positivo, pois demonstra uma equivalência nas ações, no que tange 

aos envolvidos. 

Esses dados apontam para o fato de que, mesmo na Educação Básica, que dura, no 

mínimo, 12 anos, e onde normalmente ocorrem mais proposições de trabalhos 

interdisciplinares, essa prática ainda não tem sido adotada com frequência, já que os 

respondentes afirmaram ter entre 6 ou 7 meses de experiência interdisciplinar, em média, 

atingindo menos de 40% dos envolvidos. 

4.4.2 Dificuldades no processo da abordagem interdisciplinar e seu impacto para os alunos 

Com referência à participação dos envolvidos neste projeto, foram apresentadas 

algumas dificuldades. No caso proposto, a pesquisa identificou as subcategorias e assinalou 

todas aquelas que se apresentaram com maior frequência entre os entrevistados. 

As dificuldades apresentadas na realização da tarefa interdisciplinar, demonstrada na 

Tabela 20, abaixo, apresenta-se em três categorias: Relacionamento Interpessoal dos Alunos 

(I), Docência (II) e Aprendizado (III), conforme informações apresentadas no Apêndice I. 

Em quantidades, encontram-se os alunos que optaram pela escolha do SIM. Como 

exemplo temos 8 alunos (44,4%), do Total de 18 participantes, acreditando que a “Falta de 

Comunicação” é uma dificuldade na abordagem interdisciplinar. As demais opções seguem a 

mesma análise. 

As categorias foram criadas mediante as entrevistadas realizadas – Relação de respostas 

da pesquisa qualitativa – Alunos. Buscou-se identificar as respostas semelhantes e, assim, 

quantificar as informações que se repetiam. 
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Tabela 2321 – Dificuldades apresentadas na abordagem interdisciplinar - Sintético 

Categoria Subcategorias Quantidades Frequência 

Relacionamento 

interpessoal - alunos 

Falta de comunicação 8,0 44,4% 

Conhecer os alunos envolvidos 2,0 11,1% 

Relacionamento 5,0 27,8% 

Divergência de ideias 4,0 22,2% 

Falta de tempo 1,0 5,6% 

Subtotal Analítico I N.º total de optantes pelo SIM 20,0 52,6% 

Docência 

Falta de comunicação 3,0 16,7% 

Entendimento da tarefa 3,0 16,7% 

Apresentação do Projeto 1,0 5,6% 

Custeio envolvido 1,0 5,6% 

Apoio dos docentes 2,0 11,1% 

Subtotal Analítico II N.º total de optantes pelo SIM 10,0 26,3% 

Aprendizado 

Estrutura do projeto 2,0 11,1% 

Colocar em prática a teoria 3,0 16,7% 

Relacionar matérias 1,0 5,6% 

Projeto adequado ao aprendizado 2,0 11,1% 

Subtotal Analítico III N.º total de optantes pelo SIM 8,0 21,1% 

Total de Participantes 18,0 

Total = I + II + III 38,0 100,% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Essas categorias são apontadas no Gráfico 34, a seguir, relacionando-se:  

I. Relacionamento Interpessoal –20 escolhas (52,6%) 

II. Docência – 10 escolhas (26,3%) 

III. Aprendizado – 8 escolhas (21,1%) 

                                                 
21Ver Apêndice I – Analítico da Tabela 20. 
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Gráfico 34 – Dificuldades no processo de abordagem interdisciplinar 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

É possível constatar que a maior dificuldade se agrupa na categoria Relacionamento 

Interpessoal - Alunos (52,6%), seguida das deficiências apresentadas pelos Docentes (26,3%). 

Em ambos a Falta de Comunicação foi um item que se apresentou: 30,0% entre os alunos e 

40,0% entre os Docentes. Seguidos de Colocar em prática a teoria, na categoria Aprendizado, 

com 37,5%, conforme dados da Tabela 20. 

A dificuldade referente ao relacionamento interpessoal vincula-se a uma das 

características a aprendizagem colaborativa e cooperativa: a interação estimuladora. Vale 

lembrar que Derry, Schunn e Gernsbacher (2005) colocam a interação e o desenvolvimento na 

base dessas duas práticas de ensino. Para eles, é necessário que os membros de uma equipe 

compartilhem informações para que consigam alcançar os objetivos propostos. Apesar de, em 

uma postura colaborativa, essa característica ser considerada como pré-requisito, sabe-se que 

conviver é um exercício constante, diário e interminável. 

As dificuldades com o aprendizado (21,1%) são, de certa forma, esperadas. Para muitos 

destes alunos, essa é uma nova forma de aprender que envolve não somente as suas ações, mas 

as atitudes de pessoas com as quais eles ainda não tinham se relacionado. 

Em razão desses dados quantitativos, verifica-se que a abordagem interdisciplinar 

promoveu impacto positivo na formação do aluno. Os índices percentuais referentes às 

dificuldades com estrutura do projeto (11,1%), colocar em prática a teoria (16,7%), relacionar 

matérias (5,6%) e adequação do projeto ao aprendizado (11,1%) foram relativamente baixos e 

aceitáveis em um processo de ensino aprendizagem. 

Longe de desconsiderar essa evidência percentual, uma vez que se trata da formação de 

pessoas, é necessário ponderar as orientações de Moran (2000) referentes aos desafios da 
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educação de qualidade que integre todas as dimensões do ser humano. O autor orienta que, a 

partir da compreensão das potencialidades e fragilidades do indivíduo e da equipe, é possível 

construir um trabalho do profissional mais rico. Dessa forma, evidenciam-se que as formações 

de bases diferentes ocasionarão, para o processo de aprendizagem, diferentes dificuldades.  

A última pergunta do questionário qualitativo indagou ao grupo de alunos se eles 

apresentavam soluções eficazes para a realização da tarefa interdisciplinar. A Tabela 24 

demonstra que as mulheres apresentaram maior efetividade em suas ações (100,0%), enquanto 

que entre os homens esse percentual foi de apenas 66,7%. 

Tabela 24 – Soluções eficazes por gênero 

Soluções eficazes 

Gênero 

valor p Masculino Feminino 

N.º Frequência N.º Frequência 

Sim 8 66,7% 6 100,0% 

0,276 Não 1 8,3% 0 0,0% 

Na maioria 3 25,0% 0 0,0% 

Total 12 100,0% 6 100,0%  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Nota: As probabilidades de significância (valor P) referem-se ao Teste Qui-quadrado Exato de Fisher. 

A Tabela 25 copila os dados de ambos os sexos. Verifica-se que 77,8% dos entrevistados 

apresentam-se envolvidos com os resultados a serem alcançados. Sendo que 16,7% apresentam 

soluções eficazes na maioria das vezes, quando lhe são solicitadas. E, apenas 5,6% não se 

colocam à disposição para atuar junto aos resultados pretendidos pela equipe de trabalho. 

Tabela 25 – Soluções eficazes 

Gênero Opções Quantidades Frequência 

Soluções eficazes 

Sim 14,0 77,8% 

Não 1,0 5,6% 

Na maioria 3,0 16,7% 

Total 18,0 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Esse é um dado relativamente pequeno, apenas um aluno considera que o aluno não está 

envolvido com a tarefa. Os dados da Tabela 25 demonstram o engajamento do aluno ao 

participar da realização da tarefa. Considera-se relevante, pois, o envolvimento denota 

compromisso com a ação e o projeto proposto. Afinal, na ausência de hierarquia, cada membro 
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deve assumir suas tarefas, a fim de que o grupo alcance os objetivos. 

Considerados os dezoito alunos respondentes, verificou-se nesta 3ª fase da pesquisa, a 

qual se vincula à avaliação do processo vivido, que mais da metade (66,7%) eram do sexo 

masculino. Há de se observar que as mulheres envolvidas possuíam maior experiência na 

atividade interdisciplinar, embora os homens tivessem maior tempo de prática com trabalhos 

interdisciplinares. 

Em síntese da pesquisa de métodos mistos – Alunos, no que se refere às dificuldades da 

abordagem interdisciplinar, verificou-se que o relacionamento interpessoal, acentuado pela 

falta de comunicação e o simples fato de se relacionarem, pesa negativamente para os 

entrevistados, pois esse é, aparentemente, um problema para os jovens. Ainda neste tópico, 

evidenciaram-se algumas reclamações em relação à comunicação dos professores para 

promoverem um melhor entendimento do processo de abordagem junto aos alunos. Neste caso, 

o suporte dado aos alunos é uma demanda necessária para que eles alcancem os objetivos 

propostos.  

Com relação ao objetivo de examinar o impacto da didática utilizado pelo professor no 

processo de aprendizagem interdisciplinar junto a público-alvo identificado, os dados 

apresentaram resultados positivos. A esse respeito, destacou-se pequena dificuldade na 

estruturação do projeto, na colocação da teoria em prática, no relacionamento entre as matérias 

e na adequação do projeto ao aprendizado. Tais dificuldades foram justificadas pela própria 

diversidade do grupo. 

4.5 Resultado do estudo qualitativo – Professor 

Participaram desta pesquisa, nas duas etapas, cinco professores dos cursos de 

bacharelado e tecnólogo, comuns a ambos os cursos de graduação. A primeira entrevista foi 

aplicada no início do semestre letivo e a segunda no final do semestre.   

A primeira parte do instrumento foi apresentado aos professores, em subtítulos: 

perguntas de base demográfica, experiência na docência e prática em projetos interdisciplinares. 

Quanto aos critérios, pesquisaram-se aqueles utilizados para a construção do trabalho 

interdisciplinar, como a definição do trabalho acadêmico, a definição para a apresentação do 

tema e os critérios utilizados para a elaboração do plano de ensino. Todas essas questões 

comprometiam-se com o objetivo específico de levantar o método utilizado pelos professores 

relativo à abordagem interdisciplinar.  
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Na segunda fase da pesquisa, foi solicitado aos professores relacionarem as dificuldades 

apresentadas na abordagem interdisciplinar e os meios de comunicação e informação 

envolvidos, assim como avaliar a eficiência dos meios selecionados. Na última etapa da 

pesquisa qualitativa junto aos professores, pretendeu-se identificar as principais dificuldades 

apresentadas pelos professores relativas à interpretação da abordagem interdisciplinar. 

Para isso, as questões buscaram focalizar o envolvimento dos professores com o projeto 

interdisciplinar, além da análise dos resultados alcançados com a realização do trabalho, ao 

longo do semestre letivo. Especificamente, eles foram questionados sobre a efetividade da 

abordagem de ensino interdisciplinar junto à formação dos alunos, as contribuições que essa 

abordagem poderia oferecer ao discente na solução de problemas e, finalizando esta etapa, se a 

abordagem possibilitaria um melhor rendimento educacional. 

A participação de professores de áreas distintas possibilita enriquecer os resultados que 

serão apresentados por cada trabalho interdisciplinar. Appleby (2015) considera que são 

maximizadas as ações “[...] when professionals from different disciplines work together to serve 

a common purpose and to help students make the connections between different disciplines or 

subject areas22”. A associação de professores, visando um propósito comum, presenteia os 

alunos com uma abordagem mais efetiva do estudo interdisciplinar, dada a possibilidade de 

estabelecer conexões que, até então não haviam sido realizadas.  

Trata-se de reunir saberes diferentes em razão de alcançar um objetivo comum. Neste 

caso, a troca de experiências e o compartilhamento de informações amplia a possibilidade de 

aprendizado. 

Sacristán (1998) ressalta que a bagagem cognitiva acerca do fazer (conhecimento sobre) 

associa-se à orientação. Condiciona o estudante o querer aprender, não somente nos 

conhecimentos que busca, mas nos que podem ser compartilhados com os outros. Neste caso, 

o compartilhamento de conhecimentos entre professores e alunos torna-se mais proeminente. 

4.5.1 Critérios para a construção do trabalho interdisciplinar 

Nesta etapa da pesquisa, verificaram-se os critérios utilizados pelo professor para 

promover a construção do trabalho interdisciplinar junto aos alunos. Embora as respostas não 

tenham criado categorias específicas, é possível verificar, no Gráfico 35, que se alinham em 

                                                 
22 APPLEBY, Michelle (2015). Interdisciplinary study: disciples of disciplines? 
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prol de um resultado. 

Diante das respostas obtidas, verifica-se que a identificação da disciplina eixo (30,0%) 

é a ação precursora no processo, segundo os professores participantes, pois somente a partir 

dessa definição é que se podem iniciar as atividades. Hernández (1998), a esse respeito, orienta 

que, para se modificar a abordagem fragmentada do currículo, para uma mais interdisciplinar 

ou transdisciplinar, é necessário planejamento consistente. 

Gráfico 35 – Construção do trabalho interdisciplinar 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

O Tema da Atualidade, Trabalho Teórico Prático e a Proximidade com o Mercado de 

Trabalho perfazem o percentual de 20,0%. Por outro lado, a oportunidade de expansão do 

projeto para as turmas envolvidas ficou na ordem de 10,0%. 

Leite (2012) pondera sobre as perspectivas que se apresentam na construção do trabalho 

interdisciplinar. Ressalva que: “[...] a aprendizagem é favorecida quando existe uma relação 

entre conteúdos que promove uma leitura das situações reais [...]” (p. 88). A proximidade do 

conteúdo com a realidade do aluno permite que o aprendizado seja mais proeminente. Reforça: 

“[...] os projetos curriculares devem ter como ponto de partida o que é próximo e familiar aos 

alunos a quem se destinam, e isto pelas condições de base que criam para que cada aluno faça 

novas aprendizagens socialmente reconhecidas como relevantes [...]” (p. 91). 

A teoria é conduzida pelo professor em conformidade com o seu conhecimento e 

experiência. É a exposição da sua percepção em relação ao conteúdo ministrado. Esse mesmo 

conhecimento é tratado como “novo” na percepção do aluno (o conhecimento a adquirir), que 

associado à prática, será permitido “um conflito sociocognitivo” (PIAGET, 1977; SISTO, 1997; 

LEITE, 2012). 
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Gráfico 36 – Definições do trabalho interdisciplinar 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Essa é uma prática na qual se configura a interdisciplinaridade: “[...] valorização de um 

grupo de disciplinas que se inter-relacionam e cujo [...] integração de conteúdos e conceitos 

fundamentais que proporcionem uma visão global das situações (influenciada pelos “olhares” 

das diferentes disciplinas de base) ” (LEITE, 2012, p. 88). 

As respostas dos professores destacam: elaboração do projeto com a participação dos 

professores envolvidos; reunião entre os docentes; alcance de objetivos diversos; e seleção de 

conteúdos. Todas estas opções obtiveram percentual de 15,4% (Gráfico 36). Os resultados 

demonstram que os professores atuam em diversas frentes de trabalho, alguns com um pouco 

mais de intensidade (15,4%) e outros com menos (7,7%). Isto demonstra que a 

interdisciplinaridade envolve critérios e ações específicas para o grupo proposto. 

De acordo com o Gráfico 37, verifica-se que as aulas expositivas foi o método mais 

utilizado pelos professores (54,5%) e que, associadas às diretrizes previamente estabelecidas 

(36,4%) formalizam a ação dos professores no que se considera como apresentação do tema aos 

alunos. Pouca ênfase é dada à dinâmica utilizada para essa apresentação. Somente 9,1% dos 

respondentes mencionaram a dinâmica como um dado relevante. 
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Gráfico 37 – Apresentação do tema para os alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

A adoção da disciplina eixo também foi importante para a dinâmica interdisciplinar, ou 

seja, as demais disciplinas do período inter-relacionam-se, com o intuito de promover a 

interdisciplinaridade. Esse procedimento é necessário, pois os pontos de contato existente entre 

as partes identificam o (a): disciplina, professor e tema; e, assim, oferece ao aluno um 

referencial. Saviani (2003) ressalta que a existência de um eixo integrador promove a atenção 

de outros olhares do conhecimento, fugindo da perspectiva unicamente disciplinar e facilita a 

comunicação.  

Os professores também falaram sobre critérios para elaboração do Plano de Ensino, 

incluindo o projeto interdisciplinar. Os dados foram apresentados no Gráfico 38. 

Gráfico 38 – Critérios para elaboração do plano de ensino 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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Com 28,6%, destacam-se: o alinhamento das disciplinas ao tema e às regras para a 

composição do trabalho interdisciplinar. Há de se considerar que a metodologia de ensino 

empregada junto aos alunos é um ponto crucial para se alcançar o objetivo principal do projeto 

interdisciplinar: promover a interdisciplinaridade de conteúdos e construir conhecimento. 

Nesse caso, a experiência dos docentes é um ponto a ressaltar, pois sua experiência em sala de 

aula é considerável: nove anos, na média, dos participantes. A dinâmica da abordagem requer 

uma ação diretiva, na qual os professores conduzem os alunos aos resultados que se pretende 

alcançar com o projeto proposto.   

Sintetizando, na averiguação qualitativa do objetivo específico de levantar o método 

utilizado pelos professores relativo à abordagem interdisciplinar, mereceu maior destaque 

entre os professores participantes a existência de uma disciplina eixo. Na sequência, 

sobressaíram-se a escolha de um tema atual, a possibilidade de se associar teoria e prática em 

um trabalho acadêmico e a proximidade do desafio proposto aos existentes no mercado de 

trabalho. 

4.6 Percepções dos professores sobre o trabalho interdisciplinar 

Na questão em que se busca identificar as percepções que os professores tinham do 

trabalho realizado, verificou-se que o trabalho interdisciplinar perpassa por etapas que 

culminam em um processo, cujo propósito é o alcance do aprendizado. 

Nesse processo, inicialmente, os dados ressaltaram a importância: da participação dos 

professores envolvidos na elaboração do projeto; das reuniões entre os docentes; da seleção de 

conteúdos; e, das possibilidades de alcance de objetivos diversos. Por fim, os professores 

também realçaram ao alinhamento das disciplinas ao tema e às regras como critérios 

importantes para elaboração do plano de ensino. 

Voltando o olhar para as dificuldades apresentadas pelos professores na condução do 

trabalho interdisciplinar, foi possível chegar às constatações representadas nas tabelas 26 e 27.  

A Tabela 26 demonstra as dificuldades observadas pelos professores na realização da 

tarefa interdisciplinar. Foram criadas três categorias, nas quais se observaram os critérios 

utilizados para a realização da tarefa, assim como as diretrizes. A terceira categoria foi dos 

alunos23. Aponta-se como falta de critérios: formar as equipes de alunos, administração das 

                                                 
23Ver em Apêndice I – Desdobramento dos Dados da Tabela 26. 
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exceções (critérios de distribuição de pontos), alunos irregulares e falta de comunicação entre 

os professores (38,9%).  

Torres e Irala (2014) esclarecem que, nessa perspectiva, a avaliação é negociada e ocorre 

ao fim de cada encontro. Assim sendo, aos professores caberiam a tarefa de orientar os alunos 

sobre critérios a observar e, pelo que apontaram, esses critérios não ficaram muito bem 

definidos.   

Tabela 26 – Dificuldades apresentadas na abordagem interdisciplinar 

Dificuldade apresentadas na abordagem interdisciplinar – categorias Quantitativo Frequência 

Critérios do trabalho interdisciplinar 7,0 38,9% 

Diretrizes do trabalho interdisciplinar 7,0 38,9% 

Aluno 4,0 22,2% 

Total 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Necessário observar que, por se tratar de uma experiência nova para os professores, eles 

se ressentiram da ausência de critérios para avaliação dos alunos, a despeito de que, numa 

abordagem colaborativa, o exercício da auto avaliação é contínuo e sistemático. 

Apontam-se como falta de diretrizes: o trabalho em equipe dos professores, 

incompatibilidade de horários dos professores, alinhamento das ações e falta de Planejamento 

(38,9%). E como dificuldades na categoria aluno, apontam-se: a participação e a resistência 

percebida em relação a alguns alunos na realização da tarefa (22,2%). 

Nesse caso, verifica-se que a falta de critérios e diretrizes pode ser minimizada no 

decorrer de outros projetos, uma vez que os professores podem alinhar suas ações antes do 

início do semestre letivo. É preciso estabelecer regras que possam facilitar as ações no início 

do semestre, assim como determinar ações no sentido de administrar as exceções que ocorrem 

no início de cada semestre letivo. 

Os problemas administrativos podem ser antecipados à chegada do aluno em sala de 

aula. Esse é um espaço que se destina ao aprendizado. Saviani (2003) defende a perspectiva de 

que a sala de aula está voltada à interação das disciplinas. Fazenda (2015) entende que esse 

ambiente é um espaço que se destina à pesquisa, um lócus por excelência interdisciplinar, cujas 

características são de um laboratório de aprendizado, nos quais os temas são práticos à realidade 

educacional do aluno. 

No tocante à participação e resistência, deve-se considerar que novas ações podem gerar 

um desconforto inicial. Neste caso, é necessário administrar as ações junto aos alunos, tais 
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como: motivar, solucionar dúvidas, propor desafios, dentre outros tópicos que podem ser 

pontuais, no sentido de minimizar esses problemas. 

Na Tabela 27 abaixo, verifica-se que os meios mais utilizados pelos professores para 

suas comunicações foram os e-mails e as reuniões presenciais. Neste caso, todos os professores 

acreditam que estes são mais efetivos no processo de troca de dados e informações. Os meios 

tecnológicos, como o WhatsApp e os Contatos Telefônicos foram os menos utilizados. Talvez, 

por representarem a instituição, os professores precisem de formalizar suas decisões, o que não 

é possível por meio telefônico ou WhatsApp.  

Tabela 27 – Meios de comunicação utilizados pelos professores 

Categoria Subcategorias Quantidades Frequência 

TIC 

E-mails 5,0 33,3% 

Reuniões presenciais 5,0 33,3% 

WhatsApp 2,0 13,3% 

Contatos telefônicos 3,0 20,0% 

Total - Preferencias 15,0 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

Pretendeu-se verificar se os meios utilizados pelos professores no decorrer do semestre 

haviam sido eficazes. A Tabela 27 demonstra que os e-mails são uma preferência entre os 

professores, seguidos pelas reuniões presenciais e, em seguida, dos contatos telefônicos. O 

WhatsApp ficou na última colocação, visto que determinados assuntos merecem a devida 

formalidade entre os envolvidos. Esse meio de comunicação, na percepção dos professores, não 

se adequa no caso apresentado. 

Tabela 28– Eficiência dos meios de comunicação 

Categoria Subcategorias Opções Quantidades Frequência 

TIC 

E-mails 
Sim 5,0 35,7% 

Não - 0,0% 

Reuniões presenciais 
Sim 4,0 28,6% 

Não 1,0 16,7% 

WhatsApp 
Sim 2,0 14,3% 

Não 3,0 50,0% 

Contatos telefônicos 
Sim 3,0 21,4% 

Não 2,0 33,3% 

Total – preferências 
Sim 14,0 100,0% 

Não 6,0 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 
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Nas Tabelas 27 e 28, os professores puderam indicar mais de uma opção de escolha. A 

Tabela 27 (que identifica os meios de comunicação mais utilizados pelos docentes) e a 28 (que 

avalia a eficiência das escolhas realizadas) se complementam. A primeira determina os meios 

mais frequentemente utilizados e a segunda avalia sua eficiência para alcançar os objetivos 

propostos. Dessa forma, acredita-se que, conforme os dados obtidos, os e-mails e as reuniões 

presenciais devem ser priorizadas, uma vez que foram a preferência e se mostraram mais 

eficazes. 

Associadas a esses dados, foram registradas anotações no Diário de Bordo, acerca dos 

comentários dos professores sobre a experiência vivida. Suas avaliações informais diziam 

respeito ao aprendizado que também tiveram durante todo o percurso, inferindo à participação 

nos grupos, ao exercício de dar autonomia e confiar nos alunos, a compreender que, naquele 

contexto de sala de aula, também são aprendizes. Paulo Freire (1997, 2001) constrói incisivas 

reflexões acerca desses dois aspectos: o compromisso do professor com a sua formação 

continuada, entendendo que ele não detém todos os saberes; e a construção da autonomia dos 

alunos, como sujeitos capazes de construir sua própria história.  

Em suma, ao verificar as principais dificuldades apresentadas pelos professores 

relativas à interpretação da abordagem interdisciplinar, os dados apontaram os critérios 

avaliativos, a conciliação de horários dos professores e de alinhamento das ações. Quanto aos 

meios tecnológicos, estes não foram apresentados como dificuldade, mas houve tendência pela 

preferência dos professores pelo uso de dispositivos mais formais, como os e-mails, já que 

necessitavam de formalizar as decisões tomadas. Ressaltaram, também, a importância das 

reuniões presenciais, por se mostrarem, segundo eles, mais eficazes. 

Em síntese da pesquisa qualitativa realizada com o professor, nesta etapa da pesquisa, 

estiveram envolvidos quatro professores e uma professora, das seguintes áreas de estudo: 

Jornalismo, Educação, Projetos, Administração, Administração com Ênfase em Marketing e 

Administração com ênfase em Recursos Humanos, sendo que um dos professores possui dupla 

formação.  

A pesquisa foi realizada em duas etapas, uma no início e outra no término do semestre 

letivo. Na primeira fase da pesquisa, foram verificados os métodos utilizados pelos professores 

para a construção do trabalho interdisciplinar. Envolveu a definição do trabalho acadêmico, a 

apresentação do tema e os critérios utilizados para a elaboração do plano de ensino.  

Na segunda fase, os professores relataram as dificuldades apresentadas no decorrer do 

semestre em relação à abordagem interdisciplinar, que foram os critérios para o 
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encaminhamento e avaliação do trabalho. Informaram, também, que utilizaram e-mails, 

reuniões pessoais, WhatsApp e contatos telefônicos como meios de comunicação no decorrer 

do processo, mas dentre esses, destacaram-se as reuniões e os e-mails, estratégias mais formais 

que asseguram as decisões dos professores de maneira institucional. 

Na fase inicial, buscou-se apurar os critérios utilizados para a construção do trabalho 

interdisciplinar. Nessa etapa, as respostas não formaram categorias específicas, mas é possível 

verificar que se alinham em função de um resultado. Verificou-se que a identificação da 

disciplina eixo é a ação comum entre os envolvidos. Esta ação é pertinente ao início das 

atividades, pois a definição do tema cria as devidas assimilações com a disciplina. Além disso, 

oferece aos alunos uma direção a seguir no desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos. 

Definido o tema e, em seguida, a disciplina, as ações direcionaram-se no sentido de 

formalizar o processo, sendo estabelecidos os critérios utilizados para definir o trabalho 

interdisciplinar, os passos para a elaboração do projeto (com a supervisão dos professores 

envolvidos); as reuniões entre os docentes; os objetivos a serem alcançados; e a 

identificação/seleção do conteúdo. 

Finalizadas essas ações, verificaram-se os critérios utilizados para a apresentação do 

tema aos alunos, destacando-se as aulas expositivas e a formalização do documento, assim 

como o esclarecimento das condições sob as quais o trabalho deveria ser realizado. 

A etapa final foi a elaboração do plano de ensino e o registro de todas as ações no 

referido documento acadêmico. Destacaram-se: o alinhamento das disciplinas ao tema e as 

regras para a composição do trabalho interdisciplinar. O alinhamento das ações pelos 

professores oferece segurança no processo, uma vez que há um planejamento a ser seguido 

visando a um determinado resultado. 

Vencer a aprendizagem tradicional, didática, passiva e controlada requer, por parte dos 

professores criatividade. Ao longo do processo, no qual se caracterizou pela abordagem 

interdisciplinar, verificou-se que os professores fizeram adaptações em razão dos 

acontecimentos. A construção coletiva do conhecimento culminou no desenvolvimento 

compreensivo e coletivo das partes envolvidas; tanto alunos quanto professores, tiveram a 

oportunidade de aplicar e desenvolver a aprendizagem coletiva. 

Macuch & Leite (2017) observam que a circulação de informações favorece ao 

desenvolvimento do conhecimento coletivo, torna compreensível os fatos, uma vez que 

processos mais abertos de educação, pesquisa e comunicação “[...] exigem maior flexibilidade 

espaço-temporal, pessoal e de grupo, bem como os procedimentos que visem efetivamente a 
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promoção da aprendizagem experiencial [...]” (p. 02). 

A promoção dessa aprendizagem experiencial possibilitou-lhes agir de forma inovadora. 

Empreender ações e tomar decisões que não estavam previstas foi uma realidade vivenciadas 

pelos atores. Nesse sentido, “[...] se queremos desenvolver pessoas criadoras e criativas, temos 

que investir no desenvolvimento de comportamentos e atitudes que promovam e libertem a 

espontaneidade para enfrentar o “novo” [...] (MACUCH & LEITE, 2017, p. 3). 

No processo de ensinar, o projeto possibilitou aos professores uma dinâmica reflexiva 

do campo de ensino, no qual a disciplina que leciona possui inter-relações com as demais 

disciplinas ocasionadas, em relato um fragmento da conversa mantida entre dois professores 

sobre uma pauta interdisciplinar do projeto: 

 

“[...] o viés que relaciona a disciplina que leciono à sua disciplina cria particularidades 

nesses conteúdos, é preciso que o aluno entenda: determinado tema não está 

desamparado de suporte se consideramos que esse assunto é de interesse comum de 

ambas as disciplinas”. (Excerto do Diário de Bordo, 17/04/15). 

 

A análise das disciplinas que se convergem em um objetivo, são premissas 

construtivistas e sociointeracionistas que se interagem com o propósito do conhecimento mais 

significativo.  

Wilson e Cole (1991), na incorporação de conceitos construtivistas, compreendem que 

o ambiente se adéqua às necessidades dos envolvidos, pois a estrutura de aprendizagem visa 

controlar as percepções do aluno no processo de desenvolvimento. Os autores, nessa sequência 

de ações, apregoam que cabe ao professor lhe oferecer o feedback dos seus resultados, sejam 

positivos ou negativos, demonstrando-lhes o caminho seguido que o levou ao resultado. 

Vygotsky (1991), em uma perspectiva sociointeracionista, reflete a ideia de que a 

construção do conhecimento ocorre em naturezas distintas: a primeira, Zona de 

Desenvolvimento Real, a qual é dominada pelo indivíduo em razão das suas funções psíquicas; 

e a segunda, Zona de Desenvolvimento Proximal, cujo somatório de habilidades adquiridas pelo 

indivíduo torna-se mais efetiva em função do assessoramento do professor, detentor da 

expertise e do conhecimento pleno de um determinado assunto. 

No que se refere à abordagem qualitativa, no processo de observação desenvolvido e 

vivenciado pelo professor e pesquisador, verificou-se que na percepção dos professores 

participantes as ações cooperativas e colaborativas com os colegas de profissão culminaram em 

práticas que possibilitaram um melhor relacionamento e uma melhor contextualização das 

informações que tramitavam durante a elaboração dos projetos.  

As ações construtivistas e sociointeracionistas desencadearam um relacionamento 
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efetivo entre os envolvidos, visto que o alinhamento das informações ocorria de forma natural 

entre os professores e alunos. Essa segurança advinda dos professores proporcionou aos alunos 

um melhor entendimento do objetivo a ser alcançado e dos resultados esperados pelos líderes 

dos seus grupos interdisciplinares (BOYER e BISHOP, 2004; DERRY, SCHUNN e 

GERNSBACHER, 2005; JONES, 2010). 

Dessa forma, observou-se que o trabalho interdisciplinar envolveu áreas de 

conhecimento distintas que, diante de um objetivo comum, se associaram em práticas 

cooperativas e colaborativas visando o objetivo proposto ao projeto interdisciplinar. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E SUGESTÕES 

No intuito de conhecer as percepções de professores e de alunos do ensino superior 

sobre estratégias que seguem características da interdisciplinaridade, foi trilhado um percurso 

o qual perpassou: a resposta à situação problema, o alcance dos objetivos gerais e específicos; 

a formulação de uma hipótese de trabalho. 

Este capítulo final tem a função de apresentar as principais observações a que se chegou, 

as implicações do estudo e os aconselhamentos que se pode deixar como contribuição para a 

melhoria da compreensão e da ação docente na condução dos processos de ensino e 

aprendizagem e da continuidade dos estudos nesse campo de conhecimento. 

5.1 Retomando os objetivos do estudo  

Antes de trazer à tona os resultados relativos à delimitação desta pesquisa, é necessário 

retomar, criticamente, a metodologia vivenciada, bem como os sete objetivos específicos 

definidos para o estudo e, então, a partir dessas constatações particulares, chegar ao objetivo 

geral.  

Para construir esta pesquisa, foram estabelecidos os critérios metodológicos para a 

aplicação dos projetos interdisciplinares. Dentre eles, a decisão de segmentar o processo em 

três etapas: planejamento, execução e avaliação, adotando uma abordagem metodológica mista 

na observação e análise dos dados. Ao final do percurso, foi possível avaliar tais aspectos como 

fatores positivos para a pesquisa, visto que se auxiliaram produtivamente na organização do 

raciocínio, além de ter sido possível cruzar os dados quantitativos com os qualitativos, o que 

coadunou para a construção de significados, em uma situação de complementaridade.  

Ainda do ponto de vista metodológico, a pesquisa aplicada foi de extrema importância 

para se chegar a um resultado consistente, visto que, por meio dela, foi possível analisar todo o 

percurso e o produto final apresentado, sendo subsidiada pelos vários instrumentos utilizados 

no trabalho.  

Quanto aos sete objetivos específicos definidos no início do trabalho, cabe uma tratativa 

para cada um deles: 

 O primeiro objetivo específico foi levantar o método utilizado pelos professores relativo 

à abordagem interdisciplinar. Foi possível constatar, em razão de todo o processo 
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vivido e documentado, bem como dos eventos realizados, que houve sucesso nas ações 

metodológicas. Verificou-se que a construção do conhecimento ocorreu, 

processualmente, a teoria alinhou-se à prática na efetivação da interdisciplinaridade. 

Isso se evidenciou, desde o início, na etapa planejamento, quando ocorreram as 

principais definições e a motivação da equipe de professores. Os alunos tiveram de se 

mobilizar e de vivenciar uma interação estimuladora para vencer os desafios propostos 

e aqueles emergentes ocasionados pelo surgimento do relacionamento entre os pares: 

alunos e professores. Com essa abordagem, os alunos tiveram a possibilidade de 

aprender, de aplicar e vivenciar a realidade dos fatos. Nos dois eventos realizados Feira 

Empreendedora e Food Trucks, foi observado êxito com relação aos objetivos 

pedagógicos definidos. 

O planejamento das ações a serem praticadas em sala de aula inicia-se com análise da 

interatividade das disciplinas e converge para um único objetivo, o que torna as ações 

didáticas mais efetivas. São premissas construtivistas e sociointeracionistas que 

interagem, tornam a aprendizagem significativa e, assim, valoriza o conhecimento. As 

múltiplas ações dos alunos nos projetos construídos confirmaram sobremaneira os 

estudos sobre conhecimento significativo, de Hernández (1998); a construção do 

conhecimento processual e na interação, de Piaget (1982) e Vygotsky (1991); a 

aprendizagem colaborativa, de Pinho, Ferreira e Lopes (2013), além de outros estudos 

detalhados ao longo desta tese. Ainda com relação à boa avaliação do método, vale 

ressaltar que foram decisivos fatores como a escolha de um tema atual, a possibilidade 

de se associar teoria e prática, assim como o alinhamento e a efetiva participação de 

todos os professores envolvidos. 

 

 Quanto ao objetivo de examinar o impacto da didática utilizada pelo professor no 

processo de aprendizagem interdisciplinar junto ao público-alvo identificado, os dados 

coletados e analisados comprovaram que houve um impacto positivo, o que se deveu, 

principalmente, à escolha dos temas e às constantes relações que cada disciplina 

conseguiu realizar com o projeto, fortalecendo a construção do conhecimento. Essas 

constatações vão ao encontro de estudos como os de Piaget (1964, 1982), Vygotsky 

(1987, 1991), Demo (1994), Delors (1999) e Tardif (2002) os quais defendem que a 

construção do conhecimento é processual e, ao mesmo tempo, individual e social, sendo 

que cada indivíduo possui a sua própria interpretação do fato, em conformidade com as 
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experiências vividas, assim como as informações obtidas ao longo do processo, sejam 

elas da sua vida pessoal ou profissional.  

Os professores são parceiros, visto que mediam o aluno e o objeto de conhecimento. 

Professores e alunos se alinham em ações que visam não somente o aprendizado, mas, 

também a troca de conhecimento. Freire (1981), Saviani (1984), Bordenave (1984), 

Nunes (2002), Santos (2005), Farias (2009), Feldmann (2009) e Fazenda (2012) 

defendem esse papel fundamental do professor na tarefa didática, posto que lhe cabe a 

tarefa de apresentar, esclarecer e fornecer as informações que culminam no alcance do 

objetivo. 

Na interpretação das respostas obtidas na pesquisa com relação à construção do objetivo 

proposto no trabalho interdisciplinar e a identificação do tema em relação às disciplinas 

do período, verificou-se uma convergência positiva das respostas dos alunos em 

concordar com a didática apresentada pelos professores ao longo do trabalho 

interdisciplinar. 

 

 Para se verificar a efetividade das ações dos alunos no processo de aprendizagem 

(terceiro objetivo específico), foi constatado que os resultados relativos a este objetivo 

demonstraram que os diversos conteúdos (inter-relacionados) ofereceram aos discentes 

a possibilidade de desenvolverem o trabalho com tranquilidade, melhorando o seu 

rendimento no decorrer do semestre letivo e propiciando condições para a construção 

de relações entre a teoria estudada e o que realizaram na prática, direcionando-os à 

construção de senso crítico e de uma visão mais profunda do conteúdo. Isso se evidencia 

com a concordância de 86,6% dos alunos, dizendo que conseguiram identificar os 

conteúdos de aprendizagem dos temas propostos e, a partir daí, solucionar a 

problemática dos projetos. 

Nesse tópico, os autores Piaget (1982), Wilson e Cole (1991), Vygotsky (1991), Cavaco 

(1995), Moran (2000), Pombo (2004) e Fazenda (2012) partilham que é preciso 

despertar no aluno a vontade de aprender. 

No propósito, o simples fato do aluno querer aprender é importante, mas estar apto a 

aprender requer preparação e dedicação do professor no processo de aprendizagem. Essa 

é uma condição que envolve um nível de maturação, de motivação e de exercício das 

competências desenvolvidas. Para que todas condições sejam asseguradas e deem certo, 

entretanto, é necessário o investimento na formação do professor, como constata Pombo 
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(2004) em seus estudos. O feedback das ações realizadas proporciona ao aluno a 

consciência do que realizou e como irá se tornar melhor em um próximo desafio. Essa 

prática dilata o campo de visão do aluno ao aprimoramento educacional e ao seu 

desenvolvimento no âmbito profissional.  

 

 Visando identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na abordagem 

interdisciplinar, quarto objetivo específico desta pesquisa, os resultados obtidos 

permitem destacar três: o processo de comunicação estabelecida (entre os alunos e entre 

alunos e professores), o tempo para a realização da tarefa interdisciplinar e a ausência de 

alunos nas reuniões destinadas à realização da tarefa. 

Na situação do aluno, observam-se como dificuldades a participação e a resistência 

imposta na realização da tarefa. A participação possui relativa intimidade com a 

motivação. Caso haja motivação entre os envolvidos (alunos e professores), é possível 

vencer as resistências que surgem no decorrer do processo. Maximiano (2014) pondera 

que a motivação é um item que compõe um dos fatores críticos de desempenho de um 

projeto, relacionam-se os outros: a coesão, a organização e a comunicação. 

Os quatro fatores apresentam-se nos projetos interdisciplinares. Principalmente, entre as 

equipes que melhor planejaram as suas ações, organizou seus recursos e mostraram-se 

coesos e motivados com as tarefas propostas. Os grupos atuaram prontamente frente aos 

problemas, visando não somente a busca de soluções apropriadas para cada caso, mas 

também em promover um melhor entendimento sobre o que se propunha. Essas situações 

geraram confiança e tranquilidade em todos aqueles que se dedicaram à realização da 

Feira de Empreendedores e o Plano de Negócios do segmento de Food Trucks. 

O simples fato de conhecer o objeto, aprender sobre ele e ensinar o que se aprendeu 

requer do indivíduo características que envolvem: conhecimento, habilidade, atitude e 

a entrega na realização da tarefa-trabalho. O simples ato de consumir ideias, na proposta 

de aprender a conhecer sobre o objeto, envolve uma integração do conhecimento do 

agente destinado a realizar essa ação. Autores como Freire (1982; 1996; 2001), Parry 

(1996), Nonaka e Takeushi (1997), Delors (1998), Moran (2000), Domingues (2004) e 

Rabaglio (2004) sustentam esses raciocínios. 

Diante dos pontos analisados na pesquisa, conclui-se que toda atividade em grupo é 

passível de ações intempestivas por parte dos seus membros. A comunicação em grupo 

é um desafio, posto que a divergência de ideias dos membros pode acarretar alguns 
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conflitos entre as partes envolvidas. Por outro lado, embora a interação entre gerações 

diferentes seja positiva para o ambiente de Ensino Superior, como defendem Derry, 

Schunn e Gernsbacher (2005), conflitos de interesses e perspectivas sempre surgirão. 

Configura-se, portanto, o trabalho interdisciplinar como uma oportunidade de 

experimentar tais dificuldades, próprias do mundo do trabalho, ainda em momentos de 

formação acadêmica, especialmente, os relativos à questão da comunicação. 

 

 Quanto ao quinto objetivo específico, que foi verificar a efetividade dos canais de 

comunicação utilizados pelos alunos e professores ao longo do semestre letivo, 

constatou-se que a utilização das ferramentas da Tecnologia de Comunicação e 

Informação (TIC) foi importante para a condução das atividades. Não se pode afirmar, 

entretanto, que os agentes envolvidos (professores e alunos) apontem as TICs como 

instrumento de trabalho efetivo. Os dados evidenciaram uma preferência dos 

professores para as reuniões presenciais e os e-mails, pela possibilidade de formalização 

das decisões. Já os alunos demonstraram preferência pela troca de mensagens via 

WhatsApp e e-mails, visto que, na sua opinião, são expedientes que atingem a todos os 

componentes do grupo, agilizando os processos. A efetiva aplicação das ferramentas da 

tecnologia em contextos de aprendizagem foi defendida em estudos com os de Kalakota 

e Whinston (1996); e Dodig-Crnkovic et al (2016), que atestam a relevância de tais 

instrumentos em situações de aprendizagem. 

 

 O sexto objetivo específico buscou verificar se existe associação entre as variáveis 

gênero, graduação, faixa etária e canais de comunicação com os professores, o tema, 

a interdisciplinaridade e a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Diante da 

análise bivariada do estudo quantitativo, os apontamentos dignos de destaque nesta 

conclusão, ocorreram em duas associações propostas no subtítulo: Faixa Etária em 

relação aos professores e à interdisciplinaridade. Sendo que a faixa etária de 18 a 25 

anos apresentou variações no valor P com indicadores inferiores a 5,0%, o que se 

justifica por serem jovens em início das atividades acadêmicas em projeção para a vida 

profissional. São jovens que estão iniciando uma interpretação cognitiva com a prática 

de uma proposta interdisciplinar.  

Os estudos de Vygotsky (1991), Becker (1993/4), Freire (2001), Niemann e Brandoli 

(2012) e Fazenda (2012) auxiliaram na interpretação destes dados e no atingimento do 



198 

 

objetivo proposto. Foi possível, assim, interpretar que o cenário do novo desperta a 

insegurança e gera a necessidade do amparo, perante o erro e a dúvida, o que em alguns 

casos não é suprida dentro das suas expectativas.  

 

 Ao identificar, a partir dos resultados obtidos as principais dificuldades apresentadas 

pelos professores relativamente à interpretação da abordagem interdisciplinar, foi 

possível caracterizá-las em três categorias: definição de critérios para gerir as 

especificidades do processo; diretrizes para determinação do trabalho interdisciplinar; e 

assuntos pertinentes à situação do aluno. Pombo (2004); Magela (2008) e Domingues 

(2004), ao descreverem sobre trabalho interdisciplinar, mencionam os desafios 

submetidos no processo de construção do conhecimento. Dentre a falta de critérios, 

apontam-se: a formação das equipes de alunos, a administração das exceções (critérios 

de distribuição de pontos), alunos irregulares e falta de comunicação entre os 

professores para julgar estes casos. Diante dos apontamentos, é importante estabelecer 

parâmetros que sejam seguidos por todos os professores envolvidos na realização da 

tarefa interdisciplinar. Este alinhamento de ações visa à padronização no processo de 

tomada de decisão frente ao problema identificado. Tal alinhamento, contudo, deveria 

estar em consonância com o melhor processo de aprendizagem. Foi possível identificar, 

no percurso vivido, momentos em que os professores adotavam postura mais 

cooperativa, o que aconteceu mais no início do projeto, na parte instrucional, e outras 

em que era mais colaborativo, deixando o aluno autônomo em suas tarefas. 

Na pesquisa foram apontadas a falta de diretrizes: o trabalho em equipe dos professores, 

a incompatibilidade de horários dos professores, o alinhamento das ações e falhas no 

planejamento, as quais foram sendo percebidas e sanadas ao longo do processo. 

Foi nesse caminho que os professores se deram por conta das relações e inter-relações 

que as disciplinas ministradas se associavam formando um conhecimento único em 

virtude de um problema que se apresentava.  

As reuniões realizadas nas salas dos professores foram o laboratório de construção que 

fortaleceu o alcance cooperativo e colaborativo entre participantes. Nesse cenário, foi 

permitido ao professor alinhar ações entre seus pares que beneficiariam o entendimento 

do tema como um todo. Essas ações, mais tarde em momento oportuno, culminariam na 

ampliação do conhecimento não somente entre os alunos, mas, principalmente entre os 

professores que passaram a entender o alcance da disciplina que leciona com as demais 
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disciplinas apresentadas no curso. 

Assim como para os alunos, verifica-se que a participação efetiva dos professores se 

alinha à motivação. As lições de aprendizado de Maximiano (2014) ponderam no 

mesmo sentido, conforme foi relatado acima: motivação, coesão, organização e 

comunicação. 

Os quatro elementos surgem em projetos interdisciplinares como itens que, quando 

associados, promovem resultados representativos, pois levam os participantes à 

satisfação pessoal e o reconhecimento daqueles que não participaram diretamente, mas 

que presenciaram o resultado final com a entrega dos produtos: Feira de 

Empreendedores e o Plano de Negócios do segmento de Food Trucks. 

Realizadas as considerações a respeito de cada um dos objetivos específicos, é 

necessário retomar o objetivo geral: conhecer as percepções de professores e de alunos do 

ensino superior sobre estratégias relacionadas às características da interdisciplinaridade.  

Esse estudo foi realizado a partir dos dados coletados na aplicação de dois projetos 

interdisciplinares, envolvendo três turmas de três diferentes cursos de uma Instituição de Ensino 

Superior brasileira. Participaram dessa pesquisa: 05 professores e 47 alunos. Estavam 

envolvidas onze disciplinas de diferentes áreas do conhecimento. 

O alcance do objetivo geral desse estudo conduz à resposta da pergunta problema: quais 

as percepções de professores e alunos do ensino superior sobre estratégias que seguem as 

características da interdisciplinaridade? 

Em relação à percepção dos professores observou-se que as ações cooperativas e 

colaborativas predominaram entre os envolvidos, visto que essas práticas possibilitaram o 

relacionamento mais efetivo na equipe de docentes, assim como os benefícios desses ganhos a 

serem projetados nos alunos participantes do projeto. 

Foi possível identificar que as ações construtivistas propostas por Piaget (1982), Wilson 

e Cole (1991), Jonassen (1994), Becker (1994), e Niemann e Brandoli (2012) se concretizaram 

com a construção do conhecimento na representatividade vivida em sua realidade. Essas ações 

possibilitaram aos professores um conhecimento mais proeminente, visto que as relações com 

fatos passados e as experiências pregressas criaram-lhes diferenciais no campo do ensino e da 

aprendizagem. 

Os pressupostos interacionistas, por Piaget (1982), Vygotsky (1991), Pombo (2004) e 

Repko (2007), ofereceram-lhes uma dinâmica proeminente em relação ao campo de ensino cuja 

atuação da disciplina lecionada estava envolvida, assim como nas inter-relações ocasionadas, 
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com as demais disciplinas que compõem o curso. 

Visando conhecer a percepção dos alunos sobre estratégias relacionadas às 

características da interdisciplinaridade, buscou-se a identificação das dificuldades relacionadas 

à abordagem interdisciplinar e a verificação do método utilizado pelos professores para o 

tratamento desse tema. 

Quanto às dificuldades percebidas, por parte dos alunos, foram destacadas a dificuldade 

de comunicação, o tempo para a realização das tarefas, a ausência de alguns alunos às reuniões. 

Por parte dos professores, realçaram-se diretrizes e critérios para a gestão das especificidades 

do projeto, assim como o encaminhamento dado a alunos irregulares. 

Diante das dificuldades apresentadas, verificou-se que os apontamentos de Souza e 

Dourado (2015) no tocante à Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP é uma prática 

metodológica cuja estratégia estimula o pensamento analítico do aluno. Os ensinamentos de 

Rodrigues et al (2014) se fazem presentes a partir do momento em que o grupo de alunos foca 

as suas atenções no problema apresentado. A tática de ensino é autodirigida e, assim, estimula 

o pensamento crítico, desenvolve habilidades, estimula a investigação e promove o trabalho 

cooperativo.  

As exposições de Silva e Torres (2014) são enaltecidas quando se torna visível a eficácia 

da abordagem interdisciplinar no processo ensino aprendizagem com o uso de metodologias 

que assessoram na solução de um problema. O professor, enquanto tutor desse processo, 

utilizou a ABP para alcançar não somente o objetivo, mas ele delineou juntamente com o grupo 

tutorial o processo que culminou no resultado e, dessa forma, conduziu o aluno ao aprendizado. 

Tornou-se evidente, em razão dos depoimentos apresentados pelos excertos do Diário 

de Bordo do pesquisador, a percepção do aluno em razão à aprendizagem evidenciada pela 

associação da teoria à prática e, também, na vivencia prática com o uso dessas ferramentas 

teóricas em situações reais de ensino-aprendizagem.  

Foi possível verificar que o contexto propiciado pelos projetos interdisciplinares 

aplicados favoreceu a aprendizagem significativa, a possibilidade de observar um mesmo 

conteúdo sob diversos aspectos, a oportunidade de desenvolvimento de habilidades individuais 

e grupais, se considerada apenas da parte cognitiva (aprender a aprender e aprender a fazer).  

A positividade da resposta em razão das apresentações realizadas classifica o objetivo 

proposto e, dessa forma, confirma a hipótese inicial de que abordagem interdisciplinar, na 

percepção discente, tornaria o processo de aprendizagem do aluno de Ensino Superior mais 

efetivo, pois ele teria a oportunidade de estudar um mesmo assunto sob perspectivas diferentes, 
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foi sustentada na averiguação de que, de fato, ocorreu o alinhamento da teoria à efetividade de 

uma prática, cuja efetivação da interdisciplinaridade sucedeu-se frente a resolução dos desafios 

propostos, em situações problemas que podem ser vivenciadas no seu dia-a-dia pessoal e/ou 

profissional. 

E, por outro lado, no que se conjectura a percepção do professor que se relacionou à 

importância da realização da prática interdisciplinar no processo de ensino e aprendizagem do 

aluno do ensino superior tornou-se efetiva, em razão dos depoimentos dos alunos oferecidos 

aos professores que participaram da Feira de Empreendedores e dos professores e convidados 

que compuseram a banca de avaliação dos Planos de Negócios do evento Food Trucks.  

A pesquisa demonstrou que a abordagem interdisciplinar se tornou efetiva na formação 

do aluno (Gráf. 19, p. 142); sendo possível verificar que a associação da teoria à prática 

culminou nesse mesmo resultado na perspectiva do aluno (Gráf. 20, p. 144). Em ambos os 

gráficos, mais de 90,0% dos alunos concordam com as afirmações propostas. 

Os benefícios do trabalho interdisciplinar ultrapassam a construção de conhecimentos 

explícitos, apresentando seus maiores ganhos na interação dos agentes envolvidos. Isso se 

evidencia, a partir do momento em que se promove a interação sob a perspectiva de outros 

olhares nos quais se tem a oportunidade de confrontar a nossa realidade com a de outrem, como 

se constatou nas percepções que alunos e professores tiveram a respeito da experiência 

interdisciplinar. Esse exercício permite o desenvolvimento contínuo do aprender a ser e a 

conviver (DELORS, 1998), habilidades essenciais para o êxito de qualquer trabalho, seja no 

âmbito pessoal, acadêmico ou profissional.  

Os dados obtidos nas pesquisas qualitativas – aluno e professor – permitem, ainda, 

verificar a prática de ações colaborativas entre os professores, visando implementar grupos de 

estudos interdisciplinares. Foi possível constatar que, naturalmente, surgiram trabalhos 

colaborativos ao longo do processo entre os participantes da pesquisa. Esses grupos 

compartilhavam informações, decisões e sugestões, presencialmente ou por meio das TICs, 

evidenciando e fortalecendo os objetivos comuns. Lesser e Everest (2001); Terra (2005), 

Andreu-Andrés (2016), acrescentam que tais práticas contribuíram para o aprimoramento 

coletivo e a aplicabilidade dos saberes de cada um. 

5.2 Limitações do estudo 

Durante o processo investigativo, foi possível constatar nos relatos do Diário de Bordo 
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fatores intrínsecos e/ou extrínsecos ao investigador que, ocasionalmente, demandaram por 

ações pontuais e determinantes para o desenvolvimento do trabalho. Desta forma, neste estudo, 

enfatizou-se principais limitações: 

 o estudo limitou-se à realização de apenas um evento aplicado nos alunos do 

bacharelado e tecnólogo no primeiro semestre de 2015; 

 o fato de o pesquisador também ser um dos professores envolvidos configura uma 

pesquisa de observação participante e demanda maior habilidade deste para se distanciar 

do objeto pesquisado e realizar uma análise, de fato, objetiva; e, 

 a complexidade do tema, frente à sua grandiosidade e importância para a academia. 

5.3 Implicações do trabalho e recomendações para trabalhos futuros 

O percurso vivido permitiu-nos perceber que o processo de aprendizagem se aplica tanto 

aos alunos como aos professores. Nas diversas relações existentes, a partilha de informações e 

experiências possibilita a reflexão e provoca novas atitudes, no sentido de aprimorar ações em 

busca de soluções que sejam aplicáveis à realidade da vida. 

A abordagem interdisciplinar inicia-se, em sala de aula, com a apresentação do tema. A 

utilização de dinâmicas que transcendem o espaço físico da sala de aula é uma estratégia 

interessante e que se torna produtiva, pois tendem a receber maior empenho e dedicação do 

aluno em função das atividades envolvidas. A abordagem pode conduzir o aluno a um universo 

repleto de novidades, seduzi-lo a realizar práticas de estudo que serão fundamentais para a sua 

formação pessoal, profissional e acadêmica. 

É preciso instigar o aluno a pesquisar, relacionar, inter-relacionar e transrelacionar os 

conteúdos adestrados nas salas de aula, desafiando-se a aprender a aprender, já que, se mudam 

os contextos, teremos de adequar os modos de fazer. 

Mediante a escolha de um tema corrente, é preciso criar paralelismos que identifiquem 

a disciplina que melhor se adéqua aos estudos que serão realizados. Torna-se significativa a 

realização de um trabalho teórico-prático, que vislumbre a expansão do aprendizado com 

acontecimentos do cotidiano. Em casos como esse, a assimilação tornar-se-á mais proeminente, 

mais prazerosa (VYGOTSKY, 1987). 

Haynes (2002) e Godoy (2011) concordam em que a abordagem interdisciplinar evita a 

visão reducionista das Ciências. Permite ao professor a utilização de assuntos do momento para 

contextualizar as aulas; possibilita aos alunos a exposição da complexidade, a favor do processo 
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de geração do conhecimento. 

Ainda nas definições preliminares do trabalho interdisciplinar, é imprescindível 

envolver os professores na elaboração do projeto, compor ideias que se relacionam ao tema, 

definir os objetivos a serem alcançados, estabelecer diretrizes e critérios para se tomar decisões. 

É essencial que todos conheçam bem a proposta e estejam dispostos a trabalhar como 

mediadores, abstendo-se de ser o centro do processo.  

O trabalho interdisciplinar possibilita que as aprendizagens cooperativas e colaborativas 

se associem. São nessas associações que o aprendizado se torna mais efetivo, pois se viabiliza 

o trabalho em equipe o aprendizado coletivo e individual. É uma chance de trabalhar em um 

sistema em plena atividade e operante na troca de dados e informações que levam o sujeito à 

ação e à reflexão. “O aluno é quem verdadeiramente conduz o processo de conhecimento. Ao 

professor cabe a atitude da espera – a lição do silêncio” (FAZENDA, 2012, p. 40). 

A abordagem interdisciplinar é uma prática de estudo diária. Manter os estudos e 

incentivar novas abordagens de ensino são atividades precípuas dos professores. Tornar a 

aprendizagem mais motivadora com o uso da tecnologia é uma aliança capital. Essencial para 

promover agilidade e resultados mais efetivos. Mas, para esse fim, é preciso edificar três 

tópicos: o processo de comunicação, o tempo para a realização da tarefa interdisciplinar e a 

assiduidade dos alunos em sala de aula. 

Duas ações podem contribuir para a evolução deste trabalho. A primeira é estimular a 

criação de uma comunidade de prática de ensino que possibilite a troca de ideias e informações 

entre os professores e os alunos, o relato de experiências positivas, as reflexões sobre as 

vivências de processos de aprendizagem; a segunda, incentivar ações colaborativas entre os 

professores para implementar os estudos interdisciplinares. O tema tem uma necessidade latente 

pela atualização. Acompanha a diária evolução do homem nos seus diversos campos de atuação. 

A interdisciplinaridade é uma abordagem que instiga a investigação em busca do conhecimento, 

fomenta o aprendizado e motiva o aprimoramento. 

É importante que o incentivo em ações colaborativas entre os professores e alunos 

ocorra no Ensino Superior, sendo o respaldo da instituição fundamental nesse processo. Nesse 

caso, o envolvimento da coordenação de curso, coordenação acadêmica e diretoria são 

essenciais, pois outorgam a importância do assunto em função da formação do discente. 

Em um exercício de prospecção sobre o objeto desta pesquisa, recomenda-se a sua 

continuidade, procurando: 

 acompanhar as turmas, nos seus respectivos cursos, até a sua formação (graduação), em 
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outras atividades interdisciplinares; visando à colheita de novos dados e informações 

que sejam pertinentes ao processo investigativo; 

 realizar novas intervenções, sejam elas em novas turmas e/ou em novos cursos e aplicar 

novos testes com o objetivo de aprofundar as análises quanto à investigação proposta 

neste trabalho; 

 promover a comparação dos resultados e ponderar sobre as respostas obtidas neste 

estudo inicial; 

 verificar a efetividade das comunidades de prática de ensino, assim como a criação de 

um canal de comunicação entre professores e alunos que conduzam ao registro das 

melhores práticas realizadas em trabalhos interdisciplinares. 

Obter outras pesquisas que envolvam interdisciplinaridade, com certeza, são de grande 

relevância para esclarecer a ocorrência do fenômeno na sala de aula e, além disso, estimular a 

adoção de propostas dessa natureza, visto que, como os próprios dados mostraram, a 

experiências tanto dos professores quanto dos alunos nesse campo, ainda é muito incipiente.   

No Brasil, os estudos relacionados à interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

caminham no sentido da implantação da didática nas escolas e universidades. Nesse sentido, 

este trabalho une-se aos esforços de pesquisadores de muitos tempos e lugares, desde Piaget 

(1970), Vygotsky (1987) e Freire (1981), passando por Klein e Newell (1997), Hernández 

(1998), Pombo (2004), Domingues (2004), Magela (2008) e Fazenda (2012), no firme propósito 

de apresentar propostas consistentes que contribuam para a construção de conhecimentos 

significativos em todos os níveis de ensino.  
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APÊNDICE A - 1ª Etapa - Guião da Entrevista Qualitativa - Professor 

Guião da entrevista aos membros da Comunidade de Aprendizagem 

Tema:  

A formação acadêmica com abordagem interdisciplinar: uma pesquisa de aplicação no ensino 

superior 

Objetivo geral:  

Conhecer as percepções de professores e de alunos do ensino superior sobre estratégias 

relacionadas às características da interdisciplinaridade. 

 

1ª Parte - Objetivo específico: 

 Identificar o público alvo participante. 

2ª Parte - Objetivo específico: 

 Identificar os critérios utilizados para a construção do trabalho interdisciplinar. 
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1ª PARTE: Legitimação da pesquisa 

Elementos de Identificação:  

Categoria Profissional: Professor (a) _____________________________________________ 

Experiência Docente: _________________________________________________________ 

Teve alguma formação no âmbito da aprendizagem interdisciplinar?     Sim ____   Não ____ 

Se sim, especifique: __________________________________________________________ 

Entrevista: 

 Possui alguma formação/experiência em aprendizagem interdisciplinar? 

Ο Sim Ο Não 

 Se SIM, quanto tempo possui de experiência em trabalhos interdisciplinares? 

 Tempo de experiência: _____ ano (s) _______ mês (es) 

 O professor já produziu algum trabalho interdisciplinar (artigo e/ou trabalho acadêmico 

relacionado) no curso superior que foi publicado? 

Ο Sim Ο Não 

 Se SIM, qual o nome do trabalho (artigo e/ou trabalho acadêmico)? Indique o lugar que foi 

publicado. 

 Nome do trabalho: _____________________________________________________ 

 Publicado em: _________________________________________________________ 

 Ano: _________ 

2ª PARTE: Relaciona-se aos critérios praticados pelos professores na abordagem 

Relação entre professor, o projeto interdisciplinar e a disciplina:  

Entrevista: 

1- Qual (is) é (são) o (s) critério (s) empregado (s) para construir o tema eixo que será 

desenvolvido pelos alunos e trabalhado pelos professores no decorrer do semestre? 

2- Como é definido o produto (trabalho acadêmico) que será elaborado pelos alunos para 

apresentação no final do semestre? 

3- Existe algum critério ou método que utilizam para apresentar o tema, eixo da pesquisa 

interdisciplinar, aos alunos? 

4- Quais os critérios adotados para a elaboração do Plano de Ensino? 
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APÊNDICE B - Diário de Bordo 

Tema:  

A formação acadêmica com abordagem interdisciplinar: uma pesquisa de aplicação no ensino 

superior 

Objetivo geral: 

Conhecer as percepções de professores e de alunos do ensino superior sobre estratégias 

relacionadas às características da interdisciplinaridade. 

1ª Parte - Objetivo específico: 

Registrar o processo vivido tendo em vista os procedimentos adotados, o engajamento dos 

alunos e professores, os instrumentos de comunicação, as reações dos participantes. 
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Diário de bordo – Planejamento Inicial dos Trabalhos 

Ainda no início do semestre letivo, no mês de fevereiro, em reunião na Sala dos 

Professores, os docentes iniciaram suas ações acadêmicas, colocando em pauta as possíveis 

produções acadêmicas que iriam apresentar aos alunos, como atividades a serem realizadas no 

semestre letivo. 

A primeira fase, constituída do planejamento acadêmico, propôs a elaboração de uma 

atividade interdisciplinar. A proposta foi discutida e sondou-se a possibilidade de os professores 

participarem do trabalho. Definido o foco do projeto e sanada as dúvidas dos demais presentes, 

deram-se início às propostas. 

Nesse momento, acordou-se entre os participantes a ajuda mutua nas dificuldades que 

fossem aparecendo e o alinhamento das ações em razão de possíveis problemas que fossem 

surgindo com o avançado das atividades. A diferença nas experiências dos professores foi 

constatada no momento em que as dúvidas surgiram. Aqueles com maior experiência em 

interdisciplinaridade, expunham as ideias de forma clara e objetiva aos demais presentes. 

Assim surgiram as duas propostas: a Feira Empreendedora e o Plano de Negócios, cuja 

culminância seria a realização do evento Food Truck. Definiu-se que os alunos do curso de 

Publicidade e Propaganda seriam contratados pelos alunos do curso de Administração para a 

parte de marketing e divulgação do evento Feira Empreendedora.  

O professor do curso de Administração que leciona a disciplina de Negociação sugeriu: 

 

“[...] a proposta é fazer uma feira, na qual os alunos criaram um produto e iriam 

comercializar esse produto na faculdade para os outros alunos. Seria uma boa ideia 

para que eles criassem todas as peças de publicidade, faríamos um convite ao curso 

de Publicidade & Propaganda para elaborar os materiais de publicidade. Podemos 

colocar em prática boa parte do conteúdo para que os alunos ficassem mais motivados 

[...]” (Excerto do Diário de Bordo, 2/3/15). 

 

O professor do curso de Tecnólogos que leciona a disciplina de Empreendedorismo, 

motivado pela ideia, disse que poderíamos colocar em prática os ensinamentos da disciplina e 

relatou: 

 

“[...] podemos criar um plano de negócios para pequenos empreendedores. É bastante 

comum vermos as pessoas sem tempo para fazer uma refeição adequada e, diante deste 

comportamento, o segmento de alimentação no ramo de fast food vem crescendo no 

Brasil. Um dado interessante é como cresceu esse negócio utilizando o food trucks. 

Podemos fazer um plano de negócios abordando essa ideia. Convidamos a Cia 

Mineira de Food Trucks para vir à faculdade e no dia do evento, podemos fazer as 

apresentações dos trabalhos. Os demais alunos veem como funciona o caso real a 

apresentamos a prática do caso. ”  (Excerto do Diário de Bordo, 2/3/15). 
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Foi possível perceber, na equipe, uma energia positiva para a realização do trabalho. 

Diante da escolha dos temas, os professores presentes definiram as disciplinas eixo do projeto; 

na Feira Empreendedora foram Negociação, no curso de Administração, e Marketing I, no curso 

de Publicidade e Propaganda. No Plano de Negócios, a disciplina escolhida foi 

Empreendedorismo. 

Curso Administração e Propaganda e Publicidade 

No dia 02 de março, segunda fase que culminou na apresentação dos projetos, cada 

professor no seu respectivo curso realizou a apresentação da proposta de trabalho. Os alunos 

formaram os seus grupos. A constituição das equipes é uma proposta livre. Os alunos se 

agruparam por afinidade ou por se conhecerem. 

Nesse momento, algumas dúvidas surgiram e foram devidamente ponderadas pelos 

professores. Relataram um ponto relevante na formação da equipe é: os alunos que estavam 

cursando a disciplina na modalidade “isolada”, encontrou dificuldades para se interagir com os 

alunos da classe em curso. Os alunos que cursam a disciplina na modalidade isolada, não são 

da mesma classe, uma vez que foram reprovados ou são alunos irregulares. Relatam os 

professores: 

 

“[...] tem um aluno que está matriculado somente na disciplina que leciono, disse ele 

que faz essa disciplina na modalidade isolada porque foi reprovado no passado e 

precisa cursa-la para formar. Como devemos proceder com relação à distribuição de 

pontos? ”  (Excerto do Diário de Bordo, 30/3/15). 

 

Para cada um dos problemas apresentados, foi oferecida uma solução diferente ao 

professor. No primeiro caso, o aluno teria duas opções: trabalhar no projeto e colaborar com a 

equipe no propósito de alcançar o objetivo proposto ou fazer uma atividade individual da 

disciplina que estava cursando e, assim, seria avaliado pelo seu próprio empenho. 

Em outra situação:  

 

“[...] tem um aluno que faz essa disciplina isolada e não está vindo às aulas, o grupo 

que está inserido disse que pretende tirá-lo da equipe, porque todas as atividades que 

lhe foram solicitadas não foram realizadas. Como devemos fazer para resolver esse 

caso? ”  (Excerto do Diário de Bordo, 27/4/15). 

 

O professor foi orientado a passar um e-mail para o aluno solicitando que se 

manifestasse sobre o incidente. Caso não se manifestasse, poderia ter problemas para ser 

aprovado na disciplina.  
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Constituídas as equipes, os professores demandaram aos alunos a leitura e discussão da 

proposta de trabalho. Depois, reuniram-se às equipes para ouvi-los e tirar as dúvidas que 

surgiram com a leitura. Essa foi uma ação simultânea em ambos os cursos, uma vez que os 

professores das disciplinas de Negociação e Marketing I trabalhariam em conjunto, em razão 

da proximidade dos seus objetivos24. 

No dia 23 de março, os grupos do curso de Administração apresentaram ao professor da 

disciplina de Negociação o produto que pretendiam apresentar na feira. Alguns grupos estavam 

em dúvida e não conseguiram desenvolver nenhuma proposta de trabalho e outros 

apresentaram-se bem desenvolvidos. 

Os alunos do curso de Propaganda & Publicidade realizaram pesquisa sobre as 

características dos produtos artesanais e os pontos importantes que levam os consumidores a 

comprarem esses produtos. 

No término da aula, os professores relataram a junção das duas turmas no próximo 

encontro, ressaltaram a importância da presença de todos, uma vez que o encontro atendias as 

expectativas do projeto interdisciplinar. 

No dia 13 de abril de 2015, os professores dos cursos convidaram-me para presenciar 

um encontro dos alunos de ambos os cursos, Administração (Adm.) e Propaganda & 

Publicidade (PP). No local, deparei com os grupos formados, onde ocorreu a minha 

apresentação aos alunos. 

Esclareci o motivo da minha visita e os objetivos que pretendia alcançar o encontro. 

Estavam formados sete grupos com uma mescla de alunos dos cursos de Administração (Adm.) 

e Propaganda & Publicidade (PP). Reuni-me com cada grupo e ouvi a apresentações das 

propostas de trabalho, suas aflições e expectativas da tarefa a ser desenvolvida.  

Relataram: 

 

“Professor, estamos um pouco confusas com esse trabalho. Não sabemos ao certo o 

que fazer. Os alunos do curso de Administração não demandaram o que precisam e 

não nos explicaram o que precisam [...]” (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

[...] 

“Esse trabalho é muito interessante. Estamos pensando em colocar uma música com 

som e luzes de boate para chamar a atenção do nosso público. O nosso produto é muito 

bom e vamos vender muito”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

[...] 

“O professor não explicou direito o que é para fazer. Precisamos de orientações para 

fazer esse trabalho. ”  (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

                                                 
24 Capítulo III – Metodologia. 
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Conforme exposições apresentadas na proposta de trabalho dos professores25, juntei-me 

aos alunos e presenciei, o trabalho realizado. Como ouvinte e colaborador, relacionei os pontos 

apresentados pelos membros da equipe nos seus respectivos grupos:  

Grupo 01 

O Grupo 1 tinha somente alunos do curso de Publicidade & Propaganda presentes. 

Relataram: 

 

“[...] professor, até agora não tivemos notícias e nem sequer uma informação do 

produto. Não sabemos o que fazer e os alunos do curso de Administração são ausentes. 

Estamos achando que nada disto vai dar certo. Precisamos de informações para fazer 

as nossas peças de publicidade e ainda não fomos acionados”. (Excerto do Diário de 

Bordo, 13/4/15). 

 

O grupo estava desmotivado, sem perspectivas do que fazer. O grupo dos alunos de 

Administração ainda não sabia ao certo, o produto que seria comercializado na feira. Estavam 

em processo de escolha da melhor estratégia para o evento para a divulgação do produto. Os 

alunos de PP sugeriram: banner, flyers, panfletos, brindes e quais ofertas que poderiam praticar. 

Não houve uma comunicação adequada entre a contratante (Adm.) e a contratada (PP). 

Os alunos de Administração demonstraram a falta de foco na definição do produto e esse 

comportamento deixou os alunos de curso de PP perdidos. 

Houve uma nova exposição dos objetivos e da proposta da tarefa aos alunos; conforme 

a abordagem foi sendo esclarecida, houve um entendimento da dinâmica da atividade. Ainda 

no encontro, os alunos de Adm. e PP definiram o produto. 

Os alunos questionaram-me se essa prática estava correta, uma vez que estavam 

“perdidos” em relação ao projeto. Demonstrei ao grupo que aquela situação era normal, uma 

vez que o decorrer das atividades cada aluno tomaria ciência do que seria necessário para 

alcançar o objetivo final da atividade. 

Alguns alunos relataram que os professores das outras disciplinas ainda não haviam se 

encontrado com eles para expor e alinhar as práticas necessárias para atender as expectativas 

da disciplina que lecionam. Disse-lhes que seria necessário solicitar ao professor uma posição 

para que não ficasse comprometido o trabalho que estava sendo desenvolvido. 

Os alunos ficaram um pouco constrangidos com a minha presença, mas os tranquilizei 

logo de início. Verifiquei que a afinidade do grupo era ruim e as práticas desenvolvidas estavam 

                                                 
25 Apêndice F – Projeto Interdisciplinar do Curso de Bacharelado. 
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desconectadas. No relato de uma das alunas do curso de PP, ela disse que os alunos não se 

mostravam parceiros e que suas preocupações relacionavam à entrega da atividade proposta. 

Disse-lhe que deveria expor suas preocupações aos integrantes do grupo, caso estivesse difícil, 

que solicitasse a intervenção do professor. 

Grupo 02 

O Grupo 2 idealizou o produto doce lembrança. O grupo ressentiu-se da presença mais 

incisiva do professor. Diante do relato dos alunos, fiz algumas intervenções, ora colocando-me 

à disposição para ajudá-los, ora, orientando-os a respeito do próprio processo vivenciado: 

 

“[...] antes de qualquer ação. É preciso conhecer o produto que pretende comercializar. 

Vamos pensar, se estivesse como vontade de lanchar, qual produto você iria procurar 

para se alimentar? Claro, nesse momento, passa um monte de coisas pela cabeça e até 

aguça a fome. É isto que precisa fazer. Conhecer um pouco mais do cliente e busca 

satisfazer a necessidade dele”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

[...] 

“Veja bem, em projetos, no início das atividades, todas as pessoas ficam com esse 

sentimento. O entendimento ocorre com o decorrer das ações, sejam elas em sala de 

aula, em reuniões com os membros da equipe ou em campo. Você vai perceber que, 

aproximadamente, no meio do semestre ou no meio do tempo do projeto as pessoas 

estarão mais envolvidas e as atividades irão fluir de forma natural”. (Excerto do Diário 

de Bordo, 13/4/15).  

 

Esse grupo apresentou uma melhor interação entre os membros da equipe. Na atividade 

prática: 

 o grupo apresentou a definição do cliente, 

 verificaram as possibilidades de agregar valor ao produto. Apresentaram ações escritas, 

em forma de esboços realizados pelos membros da equipe, 

 formularam algumas práticas de direcionamento das ações que seriam realizadas, em 

função de atender às expectativas do seu público. 

O grupo definiu as funções de cada equipe (Administração e Propaganda & Publicidade) 

ainda na fase inicial do projeto. Dentre as estratégias de conquistar o cliente, criaram um brinde 

para quem efetivasse a compra do produto. 

Os alunos estavam relativamente animados com a prática. Foi possível verificar que os 

alunos de PP tentavam se aproximar dos alunos de Adm., mas verifiquei uma resistência 

aparente nos alunos. No reservado, os alunos de PP disseram-me que estavam chateados com 

os alunos de Adm., sentiram-se desprezados, uma vez que suas ideias não eram muito bem 

avaliadas. 
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Grupo 03 

Fui recebido muito bem, foram receptivos e calorosos. Disseram-me que o produto era 

Docinho na Caneca. A escolha ocorreu pelo fato de um aluno do grupo trabalhar em uma 

empresa que estava lançando um produto novo no mercado. Esse foi um ponto valorizado, uma 

vez que auxiliaria na divulgação do produto, dando um apoio ao aluno para promover a marca. 

Com esses benefícios, a empresa decidiu oferecer gratuitamente as amostras do produto. 

Os alunos estavam muito motivados. Decidiram criar uma barraquinha com música 

eletrônica, com luzes pisca/pisca, globo giratório e outros adornos que fossem atrativos para 

promoverem as vendas do produto que pretendiam comercializar. 

Nas propostas apresentadas pelos alunos, eles tentavam praticar ações no sentido de 

agregar valor ao produto adequando-o às necessidades do cliente, dentre as apresentadas, 

pretendiam colocar na barriquinha um micro-ondas para realizar o cozimento do produto no ato 

da venda. Essa prática seria importante no entendimento do grupo, porque o item a ser 

comercializado estava direcionado à época. No mês de junho, no Brasil, estamos no término da 

primavera e início da estação do inverno. 

A equipe contratada (PP) foi orientada pelos alunos de Adm., quanto as suas 

expectativas e necessidades de divulgação do produto, assim como todas as informações que 

seriam pertinentes e relevantes à divulgação do produto junto aos alunos da faculdade. O grupo 

havia criado uma logo para o projeto e alguns slogans já estavam em fase de aprovação. 

Grupo 04 

Durante os encontros realizados nas aulas passadas, os alunos trocaram experiências 

entre eles e informações que seriam pertinentes à realização do projeto. O relacionamento dos 

grupos (Administração e Propaganda & Publicidade) ocorreu de forma prática e direcionada as 

expectativas do trabalho interdisciplinar proposto. 

Os alunos do curso de Administração atribuíram responsabilidades aos membros da 

equipe, embora não tivessem um processo bem definido, a prática de algumas ações a serem 

realizadas estavam direcionadas. 

O produto seria o fornecimento de Caldos de Feijão e de mandioca. Os alunos do curso 

de PP definiram o produto, enquanto que os alunos do curso de Adm. Articulavam a compra da 

matéria prima necessária à elaboração. 
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Os alunos de Adm. realizaram a devida apropriação dos custos e despesas inerentes à 

composição do produto. O grupo apresentou um briefing do projeto, mas reclamaram da 

ausência e da falta de suporte do professor. 

Os alunos estavam motivados e entendiam que o produto deveria se adequar à época do 

ano. Essa prática era forma de despertar no cliente o desejo pelo consumo. Ressalto que no 

período do ano, estava frio. E essa é uma condição natural para que as pessoas se alimentem 

mais vezes, principalmente na compra de um alimento que possa oferecer a sensação de calor.  

Grupo 05 

O Grupo 5 estava relativamente tranquilo, embora suas tarefas estivessem atrasadas, 

estavam confiantes no resultado final. Demonstraram confiança no líder: 

 

“[...] o líder da equipe está empenhado em escolher um produto. Ele disse que na 

próxima semana irá dizer o que precisa em termos de publicidade e como vamos fazer 

a tarefa. Vamos fazer um bom trabalho, sabemos que estamos um pouco atrasados, 

mas vamos conseguir”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15).  

 

Nesse grupo, os alunos de Administração não foram à aula. Todos faltaram. Encontrei-

me apenas com os alunos do curso de PP. Eles me disseram que ausência dos alunos era 

esperada, uma vez que eles foram em busca de um fornecedor dos produtos que pretendiam 

comercializar. 

O grupo estava muito atrasado com as suas ações. Os alunos de PP não sabiam ao certo 

que poderiam fazer pela conclusão da atividade. Estavam relativamente desmotivados, mas com 

a esperança de fazer um bom trabalho. Disseram que dois integrantes da equipe de Adm. 

trabalhavam com vendas no interior do Estado e não frequentavam com assiduidade as aulas. 

Achavam que essa situação deixava a desejar e que poderia comprometer o resultado da tarefa. 

Grupo 06 

A proposta deste grupo de alunos era a produção de sucos naturais. A oferta de um 

produto natural era, na percepção dos alunos, uma estratégia que poderia oferecer o sucesso que 

desejam. 

Os alunos estavam em processo de elaboração do material de publicidade. O portfólio 

de sucos estava pré-aprovado e todos sabiam ao certo que fazer. Durante a exposição de suas 

ideias, realizei algumas sugestões como professor. Disse que a divulgação antecipada era uma 

estratégia positiva para o negócio. 



229 

 

Sugeri aos alunos que, no dia do evento, visitassem as salas de aula e distribuíssem o 

flyer do produto. Disse-lhes que a propaganda é a “alma do negócio”. O conhecimento 

antecipado do produto gera no cliente uma expectativa. Essa expectativa desperta no cliente um 

desejo. O grupo presente ficou muito satisfeito com as sugestões e aceito prontamente as ideias 

oferecidas. 

Grupo 07 

O grupo apresentou todas as práticas do grupo em relatório impresso. A prontidão dos 

alunos foi impressionante. Disseram que o relatório foi elaborado em conjunto e que havia 

passado pela a revisão e conhecimento de todos os integrantes da equipe. 

Durante a minha leitura do relatório, relataram: 

 

“[...] vamos servir espetinhos de diversos sabores e todo aluno que comprar um 

espetinho vai ganhar um copo de 200 ml de refrigerante. Vamos criar um combo. 

Alguns da equipe ficaram no caixa, outros ficaram captando clientes durante o 

intervalo e outros irão assar o churrasquinho”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

 

O grupo pretendia comercializar espetinho de carne. O produto seria assado na hora 

dentro da faculdade por uma churrasqueira de carvão. Eles disseram que o nome seria uma 

combinação do produto com o nome da faculdade: Espeto + Pitágoras = Espetágoras. 

Segue o trabalho entregue para a minha leitura: 

Espetágoras 

 Planejamento da empresa 

Nome da Empresa: Espetágoras 

Ainda que improvisado, os alunos tinham uma noção clara do que fazer e como fazer. 

Estavam motivados e interagidos com a tarefa. Consideraram: 

 

“[...] o espetinho do outro lado da rua vende o seu produto por R$5,00, vamos vender 

pelo mesmo preço com um copo de refrigerante de 200ml. Outra coisa, o aluno não 

precisa sair da faculdade para comprar. Aqui mesmo, podemos atender o pedido e ele 

vê como fazemos o produto”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15).  

[...] 

“[...] Tem um vendedor de “macarrão na chapa” que pode ser nosso outro concorrente, 

mas a fila lá é enorme e demora muito para ficar pronto a refeição. Vamos atender 

rapinho e o nosso produto é melhor”. (Excerto do Diário de Bordo, 13/4/15). 

 

A energia dos integrantes era visível e a motivação dos alunos era cativante. Em relato, 

diziam que sabia exatamente onde comprar o produto. Tinham feito uma pesquisa e em contato 

com um amigo, indicou o fabricante e já estavam em negociação.  
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Produto oferecido: Espetinhos, assados em churrasqueira a carvão. 

 Produtos (espetinhos de carne): 

o Boi 

o Porco 

o Frango 

o Kafta 

o Medalhão de frango 

o Almôndega recheada 

 Preços praticados – R$4,50 

o Almôndega recheada 

 Preços praticados – R$4,00 

o Boi 

o Porco 

o Kafta 

o Medalhão de frango 

 Preços praticados – R$3,50 

o Frango 

Obs.: Na compra de um espetinho, o cliente ganha um copo de refrigerante de 200 ml. 

 Posicionamento: buscaremos nos destacar dos demais, enfatizando o nosso diferencial, 

a excelência no sabor, utilizando temperos diferenciados. 

 Frases criadas dentro do posicionamento, podem ser possíveis slogans: 

o O nível superior do sabor! 

o O nível superior da carne! 

o Espetágoras, aqui o tempero tem nível superior! 

 No dia 18 de maio, recebi dos professores um flyers de cada grupo participante: 
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Flyer do Grupo 1 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos de Administração e Propaganda & Publicidade 
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Flyer do Grupo 2 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos de Administração e Propaganda & Publicidade 
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Flyer do Grupo 3 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos de Administração e Propaganda & Publicidade 
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Flyer do Grupo 4 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos de Administração e Propaganda & Publicidade 
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Flyer do Grupo 5 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos de Administração e Propaganda & Publicidade 
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Flyer do Grupo 6 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos de Administração e Propaganda & Publicidade 
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Flyer do Grupo 7 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos de Administração e Propaganda & Publicidade 
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o Espetágoras, aqui o sabor tem nível superior! 

 Segmentação: traçaremos abaixo a segmentação da empresa para que tenhamos maior 

conhecimento e proximidade do nosso consumidor, para que possamos nos capacitar 

melhor para atendê-los prontamente. 

 Nosso público: professores, alunos e funcionários, sendo os alunos o cliente referência. 

 Pesquisa de mercado: 

Entre os dias 11 a 15 de maio, realizaremos uma pesquisa de mercado durante o 

intervalo das aulas, para que seja possível um planejamento de marketing eficaz. 

Nessa pesquisa, entrevistamos 84 pessoas, sendo 60 alunos, 15 professores e 9 

funcionários. Ao abordarmos o participante, fazíamos a seguinte pergunta: 

 Caso houvesse oportunidade, você compraria um espetinho de churrasco no intervalo 

da aula? 

 Nas respostas positivas, ofertaríamos as opções: Boi, Porco, Frango, Kafta, Medalhão 

de frango e Almôndega recheada. 

O objetivo desta pergunta era para direcionar as ações no sentido de qual produto 

deveria ter mais estoque, em razão das repostas obtidas na entrevista realizada. 

A amostra de 84 participantes ofereceu-nos a possibilidade de tomar uma decisão mais 

assertiva. Os resultados foram: 

 Caso houvesse oportunidade, você compraria um espetinho de churrasco no intervalo 

da aula? 

Gráfico 01 – Participantes da pesquisa26 

 

Fonte: Alunos do curso de Adm. e PP 

                                                 
26 Dados da pesquisa realizada pelos alunos do curso. 

0% 20% 40% 60% 80%

Sim

Não

Não souberam responder

Sim Não Não souberam responder

Série1 70% 14% 16%

Participantes - Intensão de Compra
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 Nas respostas positivas, ofertaríamos as opções: Boi, Porco, Frango, Kafta, Medalhão 

de frango e Almôndega recheada. 

 

 

 

 

Gráfico 02 – Modalidades de espetos27 

 

Fonte: Alunos do curso de Adm. e PP 

Durante o encontro com os alunos desse grupo, percebi que o comprometimento dos 

integrantes era totalmente favorável ao resultado. Isto porque o planejamento preliminar 

passava segurança aos integrantes da equipe. A interação e integração dos membros 

demonstrava que todos sabiam exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. 

Essa ação tornar-se-ia positiva, uma vez que o planejamento e o conhecimento do 

produto de determinam o sucesso de um projeto. 

Durante a visita, em cada grupo, realizei o convite para que participassem da pesquisa 

qualitativa. Os interessados deram-me seus nomes, e-mails e telefones para que, no futuro 

entrasse em contato, caso houvesse a necessidade. 

Finalizados os encontros, agradeci a todos! 

  

                                                 
27 Dados da pesquisa realizada pelos alunos do curso. 

Boi; 22%

Kafta; 12%

Almôndega 
recheada; 9%

Medalhão de 
frango; 8%

Porco; 6%
Frango; 2%
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No dia 01 de junho de 2015, os alunos do bacharelado visitaram toda as salas de aula. 

O objetivo era a divulgação do projeto e, na oportunidade, promover o produto que pretendiam 

comercializar. 

No dia 08 de junho, primeiro dia da feira. Os preparativos para a realização do evento 

ocorriam de forma intensa e festiva. Todos estavam ansiosos e motivados. O clima modificou 

o ânimo dos alunos, embora alguns estavam apreensivos com o sucesso. 

O primeiro dia (08/06/15) do evento foi relativamente moderado. Mas destacam-se as 

vendas do Grupo 7 – Espetágoras. A fila de espera pelo cozimento dos espetinhos era enorme. 

Antes do término do intervalo das aulas. O produto acabou. Foram comercializados 100 espetos. 

No segundo dia (09/06/15) de evento, o grupo vendeu 180 espetos. No terceiro dia (10/06/15) 

de evento, o grupo entendeu que apenas uma churrasqueira era insuficiente para atender a 

demanda, colocaram mais um equipamento e venderam 250 espetos. No quarto dia (11/06/15) 

de evento, o quantitativo de espetos vendidos se manteve na mesma ordem. No último dia de 

evento (12/06/15), os alunos diminuíram a quantidade de produtos vendidos, em razão do 

número de alunos na faculdade. 

O Grupo 4 – Caldos do Seu Jão conseguiu uma clientela interessante. O primeiro 

produto que acabou foi o Caldo de Feijão. Os alunos venderam 100 caldos no total no primeiro 

dia do evento. No segundo dia, o grupo vendeu 135 caldos. No terceiro dia, o grupo vendeu 

147 caldos. No quarto dia (11/06/15) de evento, o quantitativo de caldos vendidos se manteve. 

No último, a quantidade de produtos vendidos caiu. 

Os outros grupos realizaram as vendas de seus produtos ao longo dos dias na feira. Elas 

tornaram-se expressiva depois que os produtos mais procurados acabavam. Mas a livre 

concorrência no mercado proposto, conduziu os alunos a criarem estratégias que promovesse a 

venda de seus produtos. Reduziram os preços, promoveram o sorteio de brindes no último dia 

do evento para clientes fidelizados ao produto, colocaram vendedores em pontos estratégicos 

do pátio onde o evento ocorreu; enfim, suas ações ocorriam no sentido de aumentarem as 

vendas. 

Pode-se dizer que essas ações tiveram sucesso, mas o mercado de vendas ficou na 

disputa acirrada dos produtos do Espetágoras e do Caldos do Seu Jão. Os dois produtos 

aproximaram-se dos hábitos de consumo dos alunos, professores e funcionários. O combo: um 

espeto e um copo de refrigerante foi um sucesso. 

Não diferentemente, o grupo que ofertava caldos ofereceu um copo de refrigerante para 

os seus consumidores. O intuito era não perder vendas para o principal concorrente e, assim, 
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conduzir a decisão dos consumidores para a escolha do produto e pelo atendimento ao cliente. 

Um ponto a favor desta equipe foi que o produto (Caldos) já estava pronto. Não havia a 

necessidade de espera pelo cozimento, bastava apenas colocá-lo no copo e servir. 
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Diário de bordo – Graduação de Tecnólogos 

Os relatos que aqui apresento iniciaram-se no dia 01 de março de 2015. Essa data 

representa o registro das atividades que desenvolvi em campo, ou seja, em sala de aula junto 

com os alunos. Aqui descrevo todas as informações relevantes que compuseram os estudos que 

apresento nessa pesquisa. 

Na época, no primeiro semestre de 2015, lecionava a disciplina de Economia para os 

alunos dos cursos de tecnólogos. Os pontos relevantes ao conteúdo dessa disciplina e das outras 

disciplinas propostas no período seriam pertinentes à constituição/elaboração do Plano de 

Negócios28, tema do Projeto Interdisciplinar ofertado aos alunos desta graduação. 

As disciplinas do período e as suas respectivas ementas eram: 

 Economia: Introdução às ciências econômicas. Microeconomia. Macroeconomia. 

Economia do Setor Público. Crescimento Econômico e Tópicos de Economia Brasileira. 

 Empreendedorismo: Conceitos de empreendedorismo. Empreendedorismo 

corporativo e inovação. Perfil do empreendedor. Competências técnicas e 

comportamentais do empreendedor. Desenvolvimento de plano de negócio, visão de 

mercado e tendências. Viabilidade de novos negócios. Plano de Negócios: estrutura e 

elementos do plano. Criação, gestão e sobrevivência de novos empreendimentos. 

 Ética, Política e Sociedade: Formação da moral ocidental. Formação da política 

ocidental. A explicação sociológica da vida coletiva. A construção da sociedade global. 

As relações étnico-raciais e a luta antirracista do movimento negro do Brasil, 

Conhecimento e a valorização da história dos povos indígenas e de sua cultura a na 

construção histórica e cultural brasileira. 

 Modelos de Gestão: A concepção do homem nas organizações. Conceitos básicos dos 

fenômenos administrativos e organizacionais. Evolução do pensamento administrativo. 

Modelos e técnicas de gestão. 

 Sistemas de Informações: Fundamentos de Tecnologia da Informação. Componentes, 

evolução e tipos de Sistema de Informação. Administração e gerenciamento de 

informação nas empresas. Tecnologias atuais. 

Em reunião promovida no mês de fevereiro, os professores encontram-se com a 

proposta de definir o tema do projeto interdisciplinar. A escolha circundou as bases da proposta 

                                                 
28 Apêndice G – Projeto Interdisciplinar do Curso de Tecnólogos. 
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da disciplina Empreendedorismo. Como Disciplina Eixo do Projeto Interdisciplinar, os 

conteúdos apresentados exigiram do aluno o entendimento do que seria um Plano de Negócios, 

documento preliminar para a abertura de um empreendimento. 

Como proposta para abrilhantar o projeto dos alunos do 1º período, os professores 

decidiram pela participação dos Food Trucks. A decisão ocorreu em razão do processo de 

observação do comportamento dos investidores informais para o momento do mercado 

nacional. Verificou-se que a prática de analisar o comportamento dos consumidores em razão 

dos afazeres da vida cotidiana seria providencial.  

O segmento de Fast Food foi identificado como uma modalidade de investimento que 

gera boas possibilidades de empreender ideias que oferecessem à população um produto que 

atendesse suas necessidades práticas e emergenciais de alimentação. Esse era um segmento 

promissor e dinâmico, uma vez que o comportamento da população demandava por produtos 

que atendessem suas exigências em razão do comportamento da população no mercado. 

A constituição dos grupos ocorreu mediante a proposta de 05 alunos por equipe, sendo 

livre a escolha dos seus membros. 

Para coordenar as minhas ações, elaborei um plano de aula. Agendei todas as datas que 

irei atender aos alunos com o objetivo de tirar as dúvidas pertinentes à elaboração do Projeto 

Interdisciplinar, no que tange a participação da disciplina no Plano de Negócios. 

O primeiro encontro ocorreu no dia 01 de abril de 2015. Essa data foi escolhida em 

razão do adianto do conteúdo ministrado na disciplina e em razão do tempo necessário do 

professor da disciplina eixo para apresentar o tema aos alunos. Essa era uma forma do aluno 

entender como a disciplina de Economia poderia contribuir para a elaboração da atividade 

interdisciplinar. 

Repassei aos alunos as informações preliminares para a elaboração do projeto, tais 

como: o negócio era constituir um empreendimento com a oferta de lanches rápidos sobre rodas, 

ou seja, o Food Truck; os alunos deveriam identificar um tipo de alimento a ser ofertado no 

plano de negócios e esboçar o tipo de público que pretendiam alcançar. 

Depois destas ações identificadas, promovi o atendimento aos grupos, demarquei o 

tempo de 15 minutos por grupo, sendo realizado os atendimentos por sorteio, evitando assim 

confronto de interesses. Em contato com os alunos, ouvi quais as ideias que estavam pairando 

nos pensamentos de cada grupo, promovi intervenções na escolha dos produtos e delineie, junto 

aos alunos, as características do público alvo identificado. 
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Depois desta exposição, expus aos alunos as particularidades da disciplina com o 

negócio que estavam propondo. Esse primeiro contato visou apenas oferecer uma exposição do 

que o seria o trabalho, retirar as dúvidas e expor quais seriam as próximas práticas/atividades 

dos alunos. Agendamos o próximo atendimento para o dia 15 de abril de 2015. Demandei aos 

alunos a pesquisa sobre o tema Food Truck, as particularidades do empreendimento, suas 

características e detalhes do produto e público identificado. 

Em 15 de abril de 2015, os alunos apresentaram a pesquisa que fizeram. Alguns grupos 

mudaram de produto e outros trouxeram novas dúvidas. Naquele momento, ouvi todos os 

grupos no mesmo intervalo de tempo predeterminado. Alguns grupos passaram do tempo 

estipulado, mas todos os grupos foram atendidos prontamente em suas dúvidas e 

questionamentos. 

Para o próximo encontro, demandei aos alunos que realizassem uma pesquisa, em busca 

de informações que fossem pertinentes à disciplina de Economia e o negócio que pretendiam 

empreender. Ressaltei aos alunos que fosse pertinente levantar todos os detalhes, no qual o país 

se encontrava e como esse negócio poderia ser promissor para realizar/receber investimento no 

futuro. 

Depois dos atendimentos aos grupos, agendamos as ações a serem realizadas para o 

próximo encontro que ocorreria no dia 20 de maio de 2015. Solicitei que realizassem a pesquisa 

relacionando os agentes do micro e macro ambiente. 

Em 20 de maio de 2015, promovi novos sorteios de atendimento. Demarquei o tempo 

de cada grupo e solicitei que os próprios alunos marcassem o tempo para não extrapolar o 

horário de cada grupo de alunos. Esse era uma atribuição do grupo seguinte, pois caberia a ele 

marcar o tempo para que eu não me perdesse no horário de atendimento. 

Os grupos apresentaram os tópicos pertinentes ao microambiente: o perfil do cliente (em 

razão do comportamento destas pessoas em relação ao consumo de produtos Fast Food), os 

fornecedores e estudo dos concorrentes; depois, apresentaram reportagens dos aspectos do 

macro ambiente, em forma de notícias que poderiam oferecer informações que seriam 

relevantes ao empreendimento e como aquelas notícias impactariam no empreendimento que 

estavam propondo. Os alunos trouxeram informações da economia brasileira, da tecnologia no 

segmento proposto, do governo, das leis que regulamentam o negócio e outras informações 

importantes. 

Ouvi as exposições dos grupos, realizei minhas inserções e fiz ponderações sobre a 

pesquisa. Como a pesquisa era do mesmo tipo de negócio, todos apresentaram suas observações 
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aos demais colegas dos outros grupos como o intuito de enriquecer a pesquisa dos demais e, 

assim, esgotar todas as possibilidades de falhas na elaboração do plano econômico de 

empreendimento. 

Essa foi uma prática positiva, pois ofereceu aos grupos a possibilidade de expor suas 

observações e trocar ideias com os demais grupos presentes. A prática for interessante e os 

grupos deram o feedback positivo para a ação. 

Nesse encontro, tentei demonstrar aos alunos as particularidades da disciplina Economia 

com as demais disciplinas do período. Como a disciplina que lecionada poderia contribuir para 

a constituição do negócio, assim como as particularidades do empreendimento a ser proposto. 

Agendamos o próximo encontro para o dia 03/06/2016. 

Ficou demandado aos grupos que procedessem com a elaboração do texto pertinente ao 

capítulo a ser constituído no Plano de Negócios. Ofereci o suporte aos alunos por e-mail, sem 

proceder com avaliações, apenas auxilia-los na elaboração do texto. Agendamos a entrega final 

do trabalho para o próximo encontro, uma vez que no dia 12 de junho o projeto seria 

apresentado para a banca de professores. 

No dia 03 de junho de 2016, recebi os trabalhos e os levei para realizar as observações 

finais. Avaliei os textos, fiz minhas considerações e atribui as notas os grupos. Aqueles que 

apresentaram problemas mais acentuados, chamei em reservado e solicitei que enviassem a 

atividade por e-mail para que fosse possível praticar um atendimento mais exclusivo em razão 

das particularidades do investimento.   

No dia 12 de junho, dia da apresentação dos trabalhos, os alunos apresentaram seus 

Planos de Negócios para a banca de professores. A banca era composta por dois professores e 

um empresário convidado. Os alunos apresentaram seus trabalhos no pátio da faculdade, tendo 

como plano de fundo os Food Trucks. A infraestrutura da faculdade ofereceu todos o suporte 

necessário ao projeto, disponibilizando aos alunos e professores o espaço adequado para que as 

apresentações. 

Como professor verifiquei que o projeto foi proveitoso. Os resultados foram 

satisfatórios e a satisfação dos alunos foi visível. Até hoje, os alunos comentam sobre o projeto 

e acham que a prática foi muito interessante. Nesse segundo semestre de 2016, os alunos que 

realizaram a atividade estão finalizando o curso de tecnólogo que possui a duração de dois anos. 

Todos comentam: “O projeto foi muito legal! ”. Acreditam que a prática foi importante e que 

seria um momento que ficaria registrado em suas memórias para todo o sempre.  
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Folder do Evento Food Truck  

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Marketing 
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APÊNDICE C - 2ª Etapa -  Guião da Entrevista Qualitativa - Professor 

Guião da entrevista aos membros da Comunidade de Aprendizagem 

Tema:  

A formação acadêmica com abordagem interdisciplinar: uma pesquisa de aplicação no ensino 

superior 

Objetivo geral: 

Conhecer as percepções de professores e de alunos do ensino superior sobre estratégias 

relacionadas às características da interdisciplinaridade. 

Objetivos específicos:  

 identificar as principais dificuldades apresentadas pelos professores relativas à 

interpretação da abordagem interdisciplinar; 

 verificar a efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos alunos e professores 

ao longo do semestre letivo. 
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1ª PARTE 

Objetivos específicos: 

 identificar as principais dificuldades apresentadas pelos professores relativas à 

interpretação da abordagem interdisciplinar; 

Entrevista: 

1. Quais foram as dificuldades enfrentadas pelos professores na realização da tarefa 

interdisciplinar? 

2ª PARTE: Relaciona-se aos meios de comunicação 

Objetivos específicos: 

 verificar a efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos alunos e professores 

ao longo do semestre letivo. 

Entrevista: 

1- Qual (is) é (são) o (s) meio (s) de comunicação utilizado (s) pelo professor no decorrer da 

realização da tarefa? 

2- O (s) meio (s) identificado (s) foi (foram) eficiente (s) e alcançaram os objetivos propostos? 

Entrevista: 

 Quais são os canais de comunicação utilizados pelos professores para trocarem ideias, 

informações e discutirem ações que sejam uteis ao desenvolvimento da atividade no 

decorrer do semestre? 

Ο E-mails 

Ο Contatos telefônicos 

Ο WhatsApp 

Ο Reuniões presenciais 

Ο Conferências telefônicas 

Ο Outros: _____________________ 

 O veículo de comunicação utilizado é eficaz/eficiente? 

Responda: SIM ou NÃO, de acordo com o item selecionado na resposta anterior. 

 E-mails 

Ο Sim Ο Não 

 Contatos telefônicos 

Ο Sim Ο Não 

 WhatsApp 

Ο Sim Ο Não 
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 Reuniões presenciais 

Ο Sim Ο Não 

 Conferências telefônicas 

Ο Sim Ο Não 

 Outro: _______________________________________________________________ 

Ο Sim Ο Não 

 Todos os professores mostram-se presentes neste processo de construção do trabalho 

interdisciplinar? 

Ο Sim Ο Não 
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APÊNDICE D -  Guião da Pesquisa Quantitativa - Aluno 

Guião do Inquérito por Questionário dos Alunos 

Tema:  

A formação acadêmica com abordagem interdisciplinar: uma pesquisa de aplicação no ensino 

superior 

Objetivo geral:  

Conhecer as percepções de professores e de alunos do ensino superior sobre estratégias 

relacionadas às características da interdisciplinaridade. 

Objetivos específicos: 

 Definir parâmetros biográficos. 

Dados do (a) Entrevistado (a): 

Informe seu CPF: (Para autenticidade dos dados pedimos que informe seu CPF, ele não será 

divulgado). 
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1ª PARTE 

Perguntas de Base 

Nesta fase da pesquisa, você irá responder perguntas relacionadas a você. Elas ajudam na 

identificação do perfil do entrevistado. 

Gênero: 

Masculino  Feminino 

Faixa etária: 

De 18 a 25 anos De 26 a 34 anos  Acima de 35 anos 

Estado Civil: 

Solteiro (a)  Casado (a)   Outro: 

Graduação: 

Bacharelado  Tecnólogo 

Período em curso 

Indique o período do curso em que se encontra. Em casos de alunos irregulares, assinale o 

período que possui um maior número de disciplinas em curso. Escolha apenas uma opção. 

Períodos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Opção         
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2ª PARTE 

Objetivo Específico: examinar o impacto da didática utilizada pelo professor no processo de 

aprendizagem interdisciplinar junto ao público-alvo identificado; 

Os professores 

Nesta fase da pesquisa, você irá verificar as afirmações (concordando ou discordando) 

relacionadas ao método utilizado (o caminho percorrido) pelo professor para apresentar a tarefa 

interdisciplinar. Nas opções abaixo, você poderá marcar apenas uma da alternativa 

 Os professores direcionaram as suas ações, em sala de aula, para a construção do 

objetivo proposto no trabalho interdisciplinar. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 Eu consigo identificar o tema proposto, abordado pelos professores nas disciplinas 

do período. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 Os encontros realizados pelos professores, ao longo do semestre, atenderam as 

minhas perspectivas no desenvolvimento do trabalho interdisciplinar. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 O professor participou e foi importante no processo de construção do trabalho 

interdisciplinar. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 Os professores direcionaram as ações do aluno, em sala de aula, para a construção 

do objetivo proposto. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 
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3ª PARTE 

Objetivo Específico: analisar a percepção dos alunos sobre a didática do professor na 

implementação dos projetos interdisciplinares; 

O tema 

Nesta fase da pesquisa, você irá verificar as afirmações (concordando ou discordando) 

relacionadas ao tema proposto para realização do trabalho interdisciplinar. 

 A escolha do tema proposto atendeu as perspectivas do meu aprendizado. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 O conteúdo ministrado nas disciplinas relacionou-se ao tema proposto no projeto 

interdisciplinar. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 
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4ª PARTE 

Objetivo Específico: verificar a efetividade das ações dos alunos no processo de 

aprendizagem; 

Interdisciplinaridade: Nesta fase da pesquisa, você irá verificar as afirmações (concordando 

ou discordando) relacionadas à disciplina interdisciplinar. 

 É possível identificar a interdisciplinaridade nas ações que pratico na faculdade. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 A interdisciplinaridade proporcionou-me assimilar, relacionar, inter-relacionar e 

transrelacionar os conteúdos diversos das disciplinas ofertadas no semestre. 

Explicação: Considere que: ASSIMILAR: apreender. RELACIONAR: conectar. INTER-

RELACIONAR: relação mútua entre dois ou mais elementos. TRANSRELACIONAR: junção 

entre o conhecimento que possui e o conhecimento adquirido/aprendido em sala de aula. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 Os diversos conteúdos (inter-relacionados) ofereceu-me a possibilidade de 

desenvolver o trabalho escolar com tranquilidade. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 O desenvolvimento do trabalho possibilitou-me um melhor rendimento escolar ao 

longo do semestre letivo. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 A interdisciplinaridade é uma abordagem de ensino efetiva na minha formação. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 A soma do que aprendi na teoria e realizei na prática aumentaram o meu 

conhecimento e proporcionou-me uma visão diferente do aprendizado. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 Eu consigo identificar o tema proposto ao que é abordado nas disciplinas do 

período. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 
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5ª PARTE 

Objetivo Específico: identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na 

abordagem interdisciplinar; 

Dificuldades na abordagem interdisciplinar 

Nesta etapa, você irá marcar o (s) tópico (s) que demonstra (m) a (s) dificuldade (s) que você 

identificou ao realizar o trabalho interdisciplinar. Identifique as dificuldades apresentadas para 

realizar o projeto interdisciplinar. 

Você pode marcar mais de uma opção. 

Marque Opções 

 Cursos diferentes 

 Comunicação entre os alunos 

 Comunicação entre os professores 

 Entendimento da proposta interdisciplinar 

 Tempo para a realização da tarefa interdisciplinar 

 Imposição de ideias por parte da liderança do grupo 

 Comprometimento dos professores com a tarefa interdisciplinar 

 Definição de parâmetros para a realização da tarefa interdisciplinar 

 Número de aulas destinadas ao desenvolvimento do projeto interdisciplinar 

 Informações fornecidas pelos professores pertinentes à realização do projeto 

 Ausência de alunos nas reuniões destinadas à realização da tarefa interdisciplinar 

 Falta de um canal de comunicação (professores e alunos) para a solução de dúvidas 

 Outro: 
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6ª PARTE 

Objetivos Específicos: verificar a efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos 

alunos e professores ao longo do semestre letivo; 

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação 

As TICs são consideradas como sinônimo das tecnologias da informação (TI). Consistem de 

todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui 

o hardware de computadores, rede, celulares e outros itens. Podem ser entendidas como um 

conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções 

de hardware, software e telecomunicações, a automação e comunicação dos processos de 

negócios, da pesquisa científica e de ensino e aprendizagem. 

Nesta fase da pesquisa, após as duas próximas perguntas de "identificar" e "considerar", você 

irá verificar as afirmações (concordando ou discordando) apresentadas sobre os canais de 

comunicação utilizados para a realização do Projeto Interdisciplinar. 

 Identifique os canais de comunicação utilizados pelos alunos para trocarem ideias, 

informações e discutirem ações que fossem pertinentes à realização da tarefa 

interdisciplinar. 

Você pode marcar mais de uma opção. Caso não encontre a opção desejada, favor relacionar 

em outros (Outros). 

Marque Opções 

 E-mails 

 Contatos telefônicos 

 WhatsApp 

 Reuniões presenciais 

 Conferências telefônicas 

 Outro: 

 Considere o meio de comunicação mais eficaz/eficiente utilizado na realização 

desta tarefa interdisciplinar. 

Dentre as opções abaixo, escolha três, sendo: 
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 E-mails WhatsApp Contatos 

Telefônicos 

Reuniões 

Presenciais 

Contatos 

Telefônicos 

Muito importante      

Importante      

Menos importante      

 Os meios tecnológicos foram importantes para a elaboração desta atividade. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 O meu grupo utilizava e-mails, SMS e WhatsApp. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 O professor utilizava os meios tecnológicos para a solução de dúvidas e problemas. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 Consigo identificar a importância das minhas ações para o processo. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 

 Facilmente, eu conseguiria realizar essa tarefa sem a utilização de meios 

tecnológicos. 

    

Discordo totalmente Discordo em parte Concordo em parte Concordo Totalmente 
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APÊNDICE E29 - Guião da Entrevista Qualitativa - Aluno 

Guião da Entrevista Quantitativa dos Alunos 

Tema:  

A formação acadêmica com abordagem interdisciplinar: uma pesquisa de aplicação no ensino 

superior 

Objetivo geral:  

Conhecer as percepções de professores e de alunos do ensino superior sobre estratégias 

relacionadas às características da interdisciplinaridade. 

Objetivos específicos:  

 Identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na abordagem 

interdisciplinar; 

 verificar a efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos alunos e professores 

ao longo do semestre letivo. 

 

                                                 
29 As respostas obtidas com cada aluno na pesquisa qualitativa encontram em forma de texto no Apêndice I. 
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1ª PARTE: Elementos de identificação 

Categoria: Aluno (a)  

Sexo: 

Ο Masculino Ο Feminino 

Possui experiência com o aprendizado interdisciplinar? 

Ο Sim Ο Não 

Se SIM, relate o tempo de experiência: ______ semestre (s) 

2ª PARTE: Relação entre o aluno e a abordagem interdisciplinar 

Objetivos específicos: Identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na 

abordagem interdisciplinar; 

Entrevista: 

1. Quais foram as dificuldades observadas no processo de apresentação da abordagem 

interdisciplinar? Descreva-as:  

___________________________________________________________________________ 

3ª PARTE: Canal de Comunicação 

Objetivos específicos: verificar a efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos 

alunos e professores ao longo do semestre letivo. 

Entrevista: 

1. Quais são os canais de comunicação utilizados pelos alunos para trocarem ideias, 

informações e discutirem ações que sejam uteis ao desenvolvimento da atividade no 

decorrer do semestre? 

Ο E-mails 

Ο Contatos telefônicos 

Ο WhatsApp 

Ο Reuniões presenciais 

Ο Conferências telefônicas 

Ο Outros: _____________________ 

2. O veículo de comunicação utilizado é eficaz/eficiente? 

Responda: SIM ou NÃO, de acordo com o item selecionado na resposta anterior. 

 E-mails 

Ο Sim Ο Não 

 Contatos telefônicos 

Ο Sim Ο Não 

 WhatsApp 
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Ο Sim Ο Não 

 Reuniões presenciais 

Ο Sim Ο Não 

 Conferências telefônicas 

Ο Sim Ο Não 

 Outro: _______________________________________________________________ 

Ο Sim 

Ο Não 

 

3. Durante o processo de construção do projeto interdisciplinar (o trabalho 

propriamente dito), os alunos do seu grupo apresentam soluções/alternativas que 

sejam eficazes para a finalização da tarefa? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F - PROJETO INTERDISCIPLINAR 

Tema: Feira Empreendedora 

Descrição: Os alunos de ADMINISTRAÇÃO irão formar grupos. O grupo irá definir um 

produto, preferencialmente de fabricação artesanal, para ser apresentado e comercializado em 

uma feira no pátio da Faculdade pelos próprios alunos. Os alunos da PUBLICIDADE & 

PROPAGANDA adotaram os mesmos procedimentos. 

Em ambos os cursos, é importante que haja o mesmo número de alunos e o mesmo 

número de grupos, uma vez que cada grupo de PUBLICIDADE & PROPAGANDA irá se unir 

à equipe da ADMINISTRAÇÃO formada. 

A dinâmica do trabalho é: a equipe de Administração definirá um produto que será alvo 

dos seus estudos e prática de suas atividades. O consenso da equipe na escolha do produto 

ocorrerá mediante os critérios definidos pelo grupo. É importante que a escolha seja adequada 

à demanda do público alvo (alunos dos cursos bacharelado e tecnólogos da faculdade). A equipe 

parceira de Publicidade & Propaganda auxiliará a equipe de Administração nas suas decisões 

estratégicas. Promoverá ações para direcionar o produto ao seu público alvo, caracterizará a 

“roupagem” do produto, definirá o posicionamento da marca e, principalmente, estabelecerá as 

ações de comunicação. 

Competências: Os alunos desenvolverão habilidades referentes à negociação, divulgação de 

produtos, trabalho em equipe, marketing, realização de eventos, vendas, relacionamento com 

clientes, cálculo de preços, relacionamento com fornecedores, avaliação de resultados, 

avaliação de participação na equipe. 

Metodologia:  

 Os alunos dos cursos de Administração e Publicidade & Propaganda irão formar grupos de cinco 

componentes. 

 Os grupos serão formados nas suas respectivas salas de aula. 

 Serão montados stands para a demonstração e venda dos produtos. 
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 Serão montados stands, ofertados pela faculdade, para a demonstração e comercialização dos 

produtos. 

 Os alunos de administração irão caracterizar seu local de trabalho de acordo com suas ideias, 

sendo relevante as equipes desenvolverem ações conjuntas e voltadas ao sucesso do seu projeto. 

 O horário do intervalo será ampliado em uma hora para promover essa ação dos alunos, que 

visa promover o projeto junto aos demais alunos da faculdade. 

 Será criado um banco (caixa), onde serão centralizados todos os depósitos de recursos obtidos 

durante o evento. 

 O curso de Administração terá um aluno (integrante do conselho do banco) em cada projeto do 

produto para gerir o caixa. Ele ficará responsável pelos gastos e receita gerados ao longo de 

todo o projeto e, principalmente, o evento. 

 Essa é uma ação que visa à demonstração dos resultados financeiros do projeto. 

 Formar-se-á uma banca de professores que assistirá à apresentação final dos resultados 

financeiros. 

 A equipe de finanças do projeto apresentará relatórios com as descrições dos fatos e apresentará 

a todos envolvidos. 

 Os alunos de PUBLICIDADE & PROPAGANDA irão atuar na determinação da estratégia e, 

principalmente, na divulgação prévia da feira dos produtos. Irão auxiliar as equipes formadas 

no curso de administração. 

Nas segundas-feiras 23/Março, 13/abril e 18/Maio, durante o horário das aulas, os 

alunos de PUBLICIDADE & PROPAGANDA irão se reunir com as respectivas equipes da 

ADMINISTRAÇÃO para discutirem e decidirem as estratégias administrativas-

comunicacionais que serão desenvolvidas. Essas reuniões poderão ocupar parcialmente ou 

completamente o horário das aulas nesses dias – e serão acompanhadas pelos professores 

responsáveis. 
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Local da Feira: Pátio da Faculdade Pitágoras - Cidade Acadêmica Prédio I. 

Data da Feira: 8 a 12 de junho de 2015. 

Data da apresentação perante a Banca (alunos da ADMINISTRAÇÃO): 17/06/2015 

Pontuação:  

 3 pontos na AVALIAÇÃO OFICIAL II (alunos da ADMINISTRAÇÃO) 

 5 pontos na AVALIAÇÃO PARCIAL II (alunos da PUBLICIDADE & PROPAGANDA) 

Atribuições para os alunos de ADMINISTRAÇÃO (ADM): 

 Negociação: descrever e analisar as ações de Relacionamento e Negociação que ocorreram antes e 

durante a Feira; 

 Pesquisa de Mercado: elaborar pesquisa de intenção de consumo. 

 Fundamentos de Marketing: estabelecer os tratados dos processos de Segmentação (características 

do Comportamento do Consumidor) e Posicionamento; 

 Estratégias de Marketing: desenvolver ações relacionadas às Estratégias de Marketing (divulgação e 

publicação) do evento e dos produtos ofertados nos postos de venda. 

Atribuições para os alunos de PUBLICIDADE & PROPAGANDA (PP): 

 Marketing I: auxiliar na concepção do negócio (análise e determinação da Segmentação, 

caracterização do produto, definição do Posicionamento) e, principalmente, no processo de 

divulgação. 

Serão pontuadas a PARTICIPAÇÃO nos encontros entre as equipes ADM e PP; assim como a 

entrega do relatório produzido no dia 15 de junho, contemplando: 

- Descrição das ações realizadas nos encontros das equipes dos cursos de ADM & PP; 

- Descrição/análise da Segmentação e do Comportamento do Consumidor; 

- Descrição/análise do Posicionamento; 

- Descrição/análise da Estratégia de Comunicação; e, 

- Anexar layouts das peças criadas (RedPub2 e ProdGraf). 

 Redação Publicitária II: Conceber, junto as equipes de PP, a peça de comunicação para a internet. 

O material produzido será disponibilizado nos meios de comunicação interna da faculdade (web) 

para que todos os alunos tenham conhecimento do projeto e, assim, possam prestigiar a ação dos 

alunos. 

A criação da peça a contento é uma ação pontual que visa oferecer maior divulgação em tempo de 

mídia, o que tornará o evento de conhecimento de todos. 

Os critérios de pontuação, o cronograma de desenvolvimento do trabalho e a data de entrega da 

criação ficarão à encargo do professor. 
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 Produção Gráfica: Concepção de peça impressa (banner ou panfletos), de acordo com as 

determinações estabelecidas pelo professor da disciplina. 

A criação da peça a contento é uma ação pontual que visa complementar a divulgação em área 

física. A peça criada ficará posicionada em local de grande circulação. As informações 

selecionadas para essa ação serão definidas pelos alunos soba supervisão do professor designado. 

Os critérios de pontuação, o cronograma de desenvolvimento do trabalho e a data de entrega da 

criação ficarão a cargo do professor. 

Apresentação perante a Banca (alunos da ADMINISTRAÇÃO): 

 Slides PowerPoint; 

 Máximo 20 minutos por grupo; e, 

 Todos os membros apresentam. 

Trabalho escrito (alunos da ADMINISTRAÇÃO): 

 CAPA: descrição do produto e nome dos integrantes. 

SEÇÃO 1 – NEGOCIAÇÃO: descrever e analisar as ações de Relacionamento e Negociação 

entre os envolvidos. 

SEÇÃO 2 – PESQUISA DE MERCADO: elaborar pesquisa de intenção de consumo a ser 

aplicada junto aos alunos (público alvo da pesquisa). 

SEÇÃO 3 – FUNDAMENTOS DE MARKETING: segmentação (relacionar teoria e prática); 

comportamento do consumidor (relacionar teoria e prática); e, posicionamento (relacionar 

teoria e prática). 

SEÇÃO 4 – ESTRATÉGIAS DE MARKETING: desenvolver ações relacionadas às 

Estratégias de Marketing (divulgação e publicação) do evento e dos produtos ofertados nos 

postos de venda. 
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APÊNDICE G - PROJETO INTERDISCIPLINAR 

Tema: Plano de Negócios - Food Trucks 

Descrição: Os alunos dos cursos de Tecnólogo irão formar grupos. O grupo irá definir um 

produto, preferencialmente na modalidade fast food, para ser apresentado e comercializado em 

uma feira no pátio da Faculdade pelos próprios alunos. 

O trabalho será a proposta de criação de um empreendimento voltado para o segmento de fast 

food, no qual os alunos irão criar uma empresa com o estudo de viabilidade do negócio. O 

resultado do projeto, entrega do produto, será um Plano de Negócios elaborado pelos alunos. 

A dinâmica do trabalho é: a equipe será composta por um aluno do Curso de Gestão 

Tecnológica em: Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão em Marketing, Logística e 

Gestão em Finanças. Será atribuída a tarefa de cada aluna, na sua respectiva área com a 

supervisão do professor elaborar a etapa do trabalho que lhe será pertinente. 

Finalizadas estas etapas, os alunos promoveram as junções dos capítulos e discutiram, com o 

acompanhamento do professor a viabilidade do negócio. 

Competências: Dotar o aluno de conhecimentos e técnicas básicas para que ele seja um agente 

de transformação empreendedora, desenvolvendo sua capacidade analítica e perceptiva na 

possibilidade de desenvolver ações voltadas ao desenvolvimento de um empreendimento, com 

visibilidade mercadológica de um empreendimento e a identificação de uma oportunidade. 

Oferecendo-lhe técnicas para a criação de um plano de negócios. Dotar o aluno de capacidade 

de visualizar um empreendimento dentro de um cenário econômico, sob as perspectivas da 

criação de um negócio. 

Metodologia:  

 Os alunos dos cursos de tecnólogos irão formar grupos de oito componentes no máximo. 

 Serão montados stands para a demonstração e apresentação dos trabalhos. 

 Os alunos apresentaram os trabalhos para uma equipe de professores convidados para o 

julgamento das apresentações. 
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 Os alunos irão caracterizar seu local de trabalho de acordo com suas ideias, sendo relevante as 

equipes desenvolverem ações conjuntas e voltadas ao sucesso do seu projeto. 

 O horário do intervalo será ampliado em uma hora para promover essa ação dos alunos, que 

visa promover o projeto junto aos demais alunos da faculdade. 

O projeto será coroado com a presença da Equipe Mineira de Food Trucks de Belo Horizonte. 

A apresentação dos trabalhos ocorrerá no dia 15 de junho de 19:00 às 22:00, sendo que toda a 

comunidade acadêmica estará convidada a adquirir os produtos comercializados pelos Trucks 

e deliciarem dos produtos que serão propostos para novos empreendimentos no formato de fast 

food. 
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Local da Feira: Pátio da Faculdade. 

Data do evento: 15 de junho de 2015. 

Data da apresentação perante a Banca: 15/06/2015 

Pontuação:  

 3 pontos na AVALIAÇÃO OFICIAL II, 

 5 pontos na PARCIAL II. 

Objetivos da disciplina no projeto interdisciplinar: 

 Empreendedorismo: Identificar, avaliar e selecionar as oportunidades de negócio, em razão das 

necessidades do mercado; estruturar o plano de negócios; decidir estrategicamente sobre sua 

implementação. 

 Sistema de Informação: Aplicar os fundamentos de Tecnologia da Informação, assim como seus 

componentes, evoluções e tipos de Sistema de Informação no decorrer do projeto. 

 Economia: Aplicar os conhecimentos construídos na introdução às ciências econômicas na 

elaboração do projeto, compreendendo noções de Micro e Macroeconomia. 

 Modelo de Gestão: Aplicar concepções relativas ao comportamento do homem nas organizações, 

fenômenos administrativos e organizacionais e técnicas de gestão. 

Apresentação perante a Banca (alunos da ADMINISTRAÇÃO): 

 Slides PowerPoint; 

 Criar uma estrutura para degustação do produto durante a feira para apreciação dos professores; 

 Máximo 20 minutos por grupo; e, 

 Todos os membros apresentam. 
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Trabalho escrito - Estrutura do Plano de Negócios: 

1 INTRODUÇÃO 

2 CONCEITO DO NEGÓCIO 

2.1 Missão 

2.2 Visão 

2.3 Princípios 

2.4 Mercado potencial 

2.5 Diferenciais competitivos 

2.6 Sumário das projeções financeiras 

2.7 Competência Gerencial 

2.8 Ambiente Geral do Negócio 

2.8.1 Ameaças e Oportunidades 

2.9 Clientes 

2.9.1   Concorrente 

2.9.2 Fornecedor 

2.10 Pontos fortes e pontos fracos 

3 PLANO DE MARKETING 

3.1 Mercado Alvo 

3.1.1 Descrição Produtos e serviços 

3.1.2 Estratégias de Preço 

3.1.3    Estratégias de comunicação e promoção 

3.1.4 Estratégias de distribuição e vendas 

3.2 Previsão de vendas 

4 PLANO DE PRODUÇÃO 

4.1 Layout e processo produtivo 

5 Aspectos Legais 

6 SUMÁRIO GERENCIAL 

6.1 Estrutura Organizacional 

6.2 Plano de Pessoal 

6.3 Logomarca 

7 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

8 PLANO FINANCEIRO 

8.1 Premissas Básicas do Projeto: 
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8.2 Parâmetros/Premissas Gerais 

8.3 Investimento Inicial – Investimento e Financiamento 

8.4 Projeções de Custo 

8.5 Projeção dos resultados 

8.6 Projeção das necessidades de capital de giro 

8.7 Fluxo de Caixa 

8.8 Analise do Investimento 

8.9 Ponto de Equilíbrio 

8 CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

ANEXOS 
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APÊNDICE H - Guião da Entrevista Qualitativa - Aluno 

Guião da Entrevista Quantitativa dos Alunos 

Tema:  

A formação acadêmica com abordagem interdisciplinar: uma pesquisa de aplicação no ensino 

superior 

Objetivo geral:  

Conhecer as percepções de professores e de alunos do ensino superior sobre estratégias 

relacionadas às características da interdisciplinaridade. 

Objetivos específicos:  

 Identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na abordagem 

interdisciplinar; 

 verificar a efetividade dos canais de comunicação utilizados pelos alunos e professores 

ao longo do semestre letivo. 

 

Observação: 

O referido apêndice demonstra as respostas obtidas com cada aluno entrevistado na pesquisa 

qualitativa. 
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APÊNDICE H - Descritivo Pesquisa Qualitativa – Alunos 

 

Apresenta todas as informações coletadas na entrevista realizada com os alunos. É possível analisar as respostas na integrada. Sendo 

realizado um estudo a posteriori das informações obtidas. 

 

Legenda 

  Experiência com o aprendizado interdisciplinar 

  Tempo de experiência 

  Dificuldades observadas no processo de apresentação da abordagem interdisciplinar. 

  Canais de Comunicação -Utilizado pelos professores 

£  Os canais são eficazes e eficientes 

  Houve a apresentação de soluções eficazes para a realização da tarefa interdisciplinar 
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A1 – Aluno 1; F/M – Feminino/Masculino; S/N – Sim/Não 

N.º F/M  S/N      £ S/N   

A1 F S 3 
Nenhuma, foi bem estruturado e de fácil 

entendimento. 

E-mails S 

Sim. Mídias digitais, dentre outros. 

Reuniões presenciais S 

A2 F S 1 
Falta de comunicação e divergência das 

ideias. 

E-mails N 

Sim. Banners, panfletos e promoções de 

vendas. 
WhatsApp S 

Reuniões presenciais N 

A3 F S  Falta de comunicação entre os grupos. 

E-mails S 
Sim. Conceito de campanha, diferencial, 

posicionamento, slogan. 
Reuniões presenciais S 

A4 F N - 

A falta de comunicação entre os alunos 

e de entendimento sobre: como 

proceder para a conclusão do que foi 

passado. 

E-mails S 
Sim. Sempre haverá aqueles que se empenham 

para desenvolver o projeto com ideias 

realmente boas e aqueles que apenas 

concordam. No meu grupo foi o que aconteceu. 

Houve divergências, mas no final conseguimos 

chegar a um entendimento e finalizar o que nos 

foi o passado. 

Reuniões presenciais S 

A5 F N - 

No meu caso, particularmente, foi a 

falta de comunicação entre os grupos, 

por não sermos todos da mesma sala e 

não nos conhecermos bem, muitas das 

vezes aconteceram desentendimentos 

que de uma forma negativa 

prejudicaram partes do trabalho. 

E-mails S 
Sim. Nos de PP, apresentamos várias ideias e 

soluções para um melhor desenvolvimento do 

produto. Chegamos bem perto do que o grupo 

de administração queria; porém, como já havia 

dito, houve muitos conflitos. Algumas de 

nossas ideias foram ignoradas. Algumas foram 

aceitas, outras ficaram somente no papel, mas 

acredito que olhando por um lado, o trabalho 

final ficou bom e a campanha feita por nós foi 

o suficiente para causar impacto e aguçar a 

curiosidade do público alvo sobre o produto. 

Reuniões presenciais S 

WhatsApp S 

Reuniões presenciais S 

WhatsApp S 



273 

 

APÊNDICE H - Descritivo Pesquisa Qualitativa – Alunos - Continuação 

N.º F/M  S/N       £ S/N   

A6 F S 1 

A dificuldade que eu percebi foi 

justamente se relacionar com um grupo 

de pessoas diferentes do que estamos 

acostumados, pois temos objetivos e 

opiniões diferentes e muitas vezes 

batemos de frente por conta disso. 

E-mails S 

Sim Reuniões presenciais S 

WhatsApp 
S 

A7 M N - 

Como colocar no papel e realizar na 

prática tudo aquilo pedido pelos 

professores no retorno de trabalho. 
Reuniões presenciais 

S 

Sim 

A8 M S 2 

De início, a única dificuldade foi a 

relação entre os grupos de 

administração e publicidade & 

propaganda, dificuldade essa que já foi 

resolvida. 

Reuniões presenciais S 

Na maioria das vezes sim. 
WhatsApp 

S 

A9 M N - 

Faltaram maiores detalhes sobre espaço 

para cada grupo, uma apresentação mais 

completa e mais explicativa. Faltou citar 

a questão sobre custeios na produção de 

banners, panfletos e afins. Alguns 

professores dedicaram alguma aula ou 

período para explicar o trabalho e dar 

apoio no desenvolvimento, no que em 

alguns casos foram deixados de lado. 

Reuniões presenciais 

S Sim. Foram apresentadas inúmeras propostas, 

soluções e alternativas. O que foi várias vezes 

não aceita pelo grupo e somente um dos 

integrantes respondia por todo o grupo de 

ADM. 

Alguns professores realizaram duas reuniões 

presenciais oficiais. Outros professores mal 

tocaram no assunto e outros deixaram para a 

última hora para falar sobre a feira e o evento 

de uma maneira geral. Sendo assim, com pouca 

explicação. 
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APÊNDICE H - Descritivo Pesquisa Qualitativa – Alunos - Continuação 

N.º F/M  S/N       £ S/N 
  

A10 M N - 

No meu caso, a falta de tempo tem sido um 

grande empecilho para me dedicar ao meio 

acadêmico. Além da falta de tempo, creio 

que houve divergências na comunicação 

entre os professores e alunos. Por exemplo, 

como minha grade é irregular não há uma 

homogeneidade no projeto. Acredito que a 

elaboração de um "bíblia" do projeto 

solucionaria este problema ou ainda, meios 

interativos de solucionar as dúvidas dos 

alunos poderiam ser adotados. 

E-mails 

S 

Em partes.  Acredito que, como dito 

anteriormente, a falta de tempo prejudicou 

muito o desenvolvimento do trabalho. 

Contudo, as ideias surgiram e as soluções 

também, mas só saberemos se as propostas 

foram eficazes durante o desenvolvimento da 

feira. A equipe de PP teve ideias, em minha 

opinião, conservadores e sem um diferencial. 
Reuniões Presenciais 

A11 M N - 

A comunicação entre os grupos não foi algo 

bem-sucedida, houve ausência de alguns 

integrantes, principalmente nos dias de 

reuniões, o que dificultou e muito em um 

resultado satisfatório geral. A dificuldade 

em entrar em um comum acordo, somente 

um integrante do grupo (ADM) ditava as 

ordens, independente se outros davam suas 

opiniões (o que aconteceu), a decisão final 

caia somente a um único integrante. 

E-mails S Sim 

WhatsApp S As soluções eram apresentadas a cada 

exposição de um problema diferente, 

buscávamos sempre referências em outras 

ações, diferenciais, tudo o que fosse 

necessário para trazer a melhor estratégia para 

o trabalho final em si. 

Contatos telefônicos N 

Reuniões presenciais S 

A12 M N  

Comunicação efetiva, outros meios de 

comunicação, informações mais efetivas 

sobre o objetivo interdisciplinar. 
Reuniões presenciais S   

A13 M S 2 

O projeto, por si só, não é uma das tarefas 

mais fáceis, pois, temos que nos 

preparamos para lidar com as tarefas 

extraclasse. Porém, trata-se de um projeto 

ótimo, onde nos motiva e nos faz acreditar 

no nosso potencial como aluno e futuro 

administradores. 

E-mails S 
Não apresentamos soluções, porém focamos 

em soluções e estratégias de vendas para 

termos um resultado final mais favorável. 
Reuniões presenciais S 
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APÊNDICE H - Descritivo Pesquisa Qualitativa – Alunos - Continuação 

N.º F/M  S/N       £ S/N   

A14 M S 1 

A maior dificuldade é relacionar todas 

as matérias a um único trabalho. 

Reuniões presenciais S Sim, alguns. Envolvimento da outra turma e até 

mesmo do colega do mesmo curso no 

engajamento do trabalho. 

A15 M N  
Comunicação, entendimento e 

concordância entre os alunos 

Contatos telefônicos N Sim 

Reuniões presenciais N 
As soluções/alternativas na maioria das vezes 

eram respeitadas. 
WhatsApp S 

A16 M S 2 

De início a única dificuldade foi a 

relação entre os grupos de 

administração e publicidade e 

propaganda, dificuldade essa que já foi 

resolvida. 

WhatsApp S 

Na maioria das vezes sim. 

Reuniões presenciais S 

A17 M N  

A comunicação entre os grupos não foi 

algo bem-sucedido, houve ausência de 

alguns integrantes, principalmente nos 

dias de reuniões, o que dificultou e 

muito um resultado satisfatório geral. A 

dificuldade de comunicação entre os 

grupos não foi boa, alguns alunos 

ficavam não vinham nos encontros. Isto 

não foi bom! As ideias, às vezes, eram 

divergentes e não coincidiam umas com 

as outras. 

E-mail S 

Sim, as soluções eram apresentadas a cada 

exposição de um problema diferente, 

buscávamos sempre referências em outras 

ações, diferenciais, tudo o que fosse necessário 

para trazer a melhor estratégia para o trabalho 

final em si. 

Contatos telefônicos N 

WhatsApp S 

Reuniões presenciais N 

A18 M N  

O de como colocar no papel e na prática, 

tudo aquilo pedido pelos professores no 

roteiro de trabalho. 

Reuniões presenciais S Sim. 
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APÊNDICE I – Analítico das dificuldades apresentadas na abordagem interdisciplinar 

Guião da Entrevista Quantitativa dos Alunos 

Tema:  

A formação acadêmica com abordagem interdisciplinar: uma pesquisa de aplicação no ensino 

superior 

Objetivo geral:  

Conhecer as percepções de professores e de alunos do ensino superior sobre estratégias 

relacionadas às características da interdisciplinaridade. 

Objetivos específicos:  

 Identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos na abordagem 

interdisciplinar; 

Observação: 

O referido apêndice demonstra as respostas obtidas com cada aluno entrevistado na pesquisa 

qualitativa. 
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APÊNDICE I – Analítico das dificuldades apresentadas na abordagem interdisciplinar – Categoria Relacionamento interpessoal alunos 

Categoria Subcategorias Dificuldades observadas no processo de apresentação da abordagem interdisciplinar. 

Relacionamento 

Interpessoal - Alunos 

Falta de comunicação 

Divergência de ideias 

Falta de comunicação e divergência das ideias. 

Falta de comunicação Falta de comunicação entre os grupos. 

Falta de comunicação A falta de comunicação entre os alunos e de entendimento sobre: como proceder para a conclusão do 

que foi passado. 

Falta de comunicação 

Conhecer os alunos envolvidos 

Relacionamento 

No meu caso, particularmente, foi a falta de comunicação entre os grupos, por não sermos todos da 

mesma sala e não nos conhecermos bem, muitas das vezes aconteceram desentendimentos que de uma 

forma negativa prejudicaram partes do trabalho. 

Conhecer os alunos envolvidos 

Relacionamento 

A dificuldade que eu percebi foi justamente se relacionar com um grupo de pessoas diferentes do que 

estamos acostumados, pois temos objetivos e opiniões diferentes e muitas vezes batemos de frente por 

conta disso. 

Relacionamento De início, a única dificuldade foi a relação entre os grupos de administração e publicidade & propaganda, 

dificuldade essa que já foi resolvida. 

 

Falta de comunicação Comunicação efetiva, outros meios de comunicação, informações mais efetivas sobre o objetivo 

interdisciplinar. 
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APÊNDICE I – Analítico das dificuldades apresentadas na abordagem interdisciplinar - Continuação 

Categoria Subcategorias Dificuldades observadas no processo de apresentação da abordagem interdisciplinar. 

 

Falta de comunicação 

Divergência de ideias 

Falta de tempo 

No meu caso, a falta de tempo tem sido um grande empecilho para me dedicar ao meio acadêmico. 

Além da falta de tempo, creio que houve divergências na comunicação entre os professores e alunos. 

Por exemplo, como minha grade é irregular não há uma homogeneidade no projeto. Acredito que a 

elaboração de um "bíblia" do projeto solucionaria este problema ou ainda, meios interativos de 

solucionar as dúvidas dos alunos poderiam ser adotados. 

Falta de comunicação A comunicação entre os grupos não foi algo bem-sucedida, houve ausência de alguns integrantes, 

principalmente nos dias de reuniões, o que dificultou e muito em um resultado satisfatório geral. A 

dificuldade em entrar em um comum acordo, somente um integrante do grupo (ADM) ditava as ordens, 

independente se outros davam suas opiniões (o que aconteceu), a decisão final caia somente a um único 

integrante. 

Relacionamento A maior dificuldade é relacionar todas as matérias a um único trabalho. Envolvimento da outra turma 

e até mesmo do colega do mesmo curso no engajamento do trabalho. 

Divergência de ideias Comunicação, entendimento e concordância entre os alunos. 

Relacionamento De início a única dificuldade foi a relação entre os grupos de administração e publicidade e propaganda, 

dificuldade essa que já foi resolvida. 

Falta de comunicação 

Divergência de ideias 

A comunicação entre os grupos não foi boa, alguns alunos ficavam não vinham nos encontros. Isto não 

foi bom! As ideias, às vezes, eram divergentes e não coincidiam umas com as outras. 
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APÊNDICE I – Analítico das dificuldades apresentadas na abordagem interdisciplinar - Continuação 

Categoria Subcategorias Dificuldades observadas no processo de apresentação da abordagem interdisciplinar. 

Docência 

Falta de comunicação 

Falta de comunicação e divergência das ideias. 

Entendimento da tarefa 

A falta de comunicação entre os alunos e de entendimento sobre: como proceder para a conclusão do 

que foi passado. 

Apresentação do projeto 

Custeio envolvido 

Apoio dos docentes 
Faltaram maiores detalhes sobre espaço para cada grupo, uma apresentação mais completa e mais 

explicativa. Faltou citar a questão sobre custeios na produção de banners, panfletos e afins. Alguns 

professores dedicaram alguma aula ou período para explicar o trabalho e dar apoio no desenvolvimento, 

no que em alguns casos foram deixados de lado. 

Falta de comunicação 

No meu caso, a falta de tempo tem sido um grande empecilho para me dedicar ao meio acadêmico. Além 

da falta de tempo, creio que houve divergências na comunicação entre os professores e alunos. Por 

exemplo, como minha grade é irregular não há uma homogeneidade no projeto. Acredito que a 

elaboração de um "bíblia" do projeto solucionaria este problema ou ainda, meios interativos de 

solucionar as dúvidas dos alunos poderiam ser adotados. 

Falta de comunicação 

Entendimento da tarefa Comunicação efetiva, outros meios de comunicação, informações mais efetivas sobre o objetivo 

interdisciplinar. 

Entendimento da tarefa 

Comunicação, entendimento e concordância entre os alunos. 

Apoio dos docentes 

A comunicação entre os grupos não foi boa, alguns alunos ficavam não vinham nos encontros. Isto não 

foi bom! As ideias, às vezes, eram divergentes e não coincidiam umas com as outras. Os professores 

poderiam ajudar mais os alunos. 
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APÊNDICE I – Analítico das dificuldades apresentadas na abordagem interdisciplinar - Continuação 

Categoria Subcategorias Dificuldades observadas no processo de apresentação da abordagem interdisciplinar. 

Aprendizado 

Projeto adequado ao aprendizado Nenhuma, foi bem estruturado e de fácil entendimento. 

Colocar em prática a teoria Como colocar no papel e realizar na prática tudo aquilo pedido pelos professores no retorno de trabalho. 

Estrutura do projeto 

No meu caso, a falta de tempo tem sido um grande empecilho para me dedicar ao meio acadêmico. Além 

da falta de tempo, creio que houve divergências na comunicação entre os professores e alunos. Por 

exemplo, como minha grade é irregular não há uma homogeneidade no projeto. Acredito que a 

elaboração de um "bíblia" do projeto solucionaria este problema ou ainda, meios interativos de 

solucionar as dúvidas dos alunos poderiam ser adotados. 

Estrutura do projeto 
Comunicação efetiva, outros meios de comunicação, informações mais efetivas sobre o objetivo 

interdisciplinar. 

Projeto adequado ao aprendizado 

O projeto, por si só, não é uma das tarefas mais fáceis, pois, temos que nos preparamos para lidar com 

cada tarefa extraclasse. Porém, trata-se de um projeto ótimo, onde nos motiva e nos faz acreditar no 

nosso potencial como aluno e futuro administradores. 

Relacionar matérias 

A maior dificuldade é relacionar todas as matérias a um único trabalho. 

Envolvimento da outra turma e até mesmo do colega do mesmo curso no engajamento do trabalho. 

Colocar em prática a teoria O de como colocar no papel e na prática, tudo aquilo pedido pelos professores no roteiro de trabalho. 
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APÊNDICE J – Dificuldades dos professores na elaboração da tarefa interdisciplinar 

Guião da Entrevista Quantitativa dos Professores 

Tema:  

A formação acadêmica com abordagem interdisciplinar: uma pesquisa de aplicação no ensino 

superior 

Objetivo geral:  

Conhecer as percepções de professores e de alunos do ensino superior sobre estratégias 

relacionadas às características da interdisciplinaridade. 

Objetivos específicos:  

 Identificar as principais dificuldades apresentadas pelos professores na elaboração da 

tarefa interdisciplinar; 

Observação: 

O referido apêndice demonstra as respostas obtidas com cada professor entrevistado na pesquisa 

qualitativa. 
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APÊNDICE J - Dificuldades dos professores na elaboração da tarefa interdisciplinar 

 

Categorias Descrição Quantitativo Frequência 

Critérios do Trabalho Interdisciplinar 

Formar as equipes de alunos 1,0 14,3% 

Administração das exceções 1,0 14,3% 

Alunos irregulares 2,0 28,6% 

Falta de comunicação (professor) 3,0 42,9% 

Total da Categoria I 7,0 100,0% 

Diretrizes do Trabalho 

Interdisciplinar 

Trabalho em equipe (professor) 1,0 14,3% 

Incompatibilidade de horários (professor) 1,0 14,3% 

Alinhamento das ações 2,0 28,6% 

Falta de Planejamento 3,0 42,9% 

Total da Categoria II 7,0 100,0% 

Aluno 

Participação dos alunos 3,0 75,0% 

Resistência dos alunos 1,0 25,0% 

Total da Categoria III 4,0 100,0% 
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