
IMAGENS6
Porto Velho, junho de 2008

CURSOS E OFICINAS

11
Porto Velho, Set. e Out. de 2007Leitura

e interdisciplinaridade 
na formação de professores

O desafio de ensinar a aprender

A Interdisciplinaridade sempre foi um desafio a ser enfrentado 
em sala de aula pelos professores e comigo não foi diferente. Para 
que pudesse vivenciar essa experiência, convidei alguns alunos 
da graduação em Letras/Português da Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR, a fim de que pudéssemos levar um projeto às 
escolas de ensino fundamental e médio de Porto Velho/RO. A ex-
periência que passo a relatar é, portanto, fruto de muitos estudos 
e algumas experiências em escolas ribeirinhas e periféricas, con-
templadas pelo Projeto “Alfabetização de Ribeirinhos na Amazô-
nia” em seus cursos de extensão.

Iniciarei, como é de praxe, com a exposição dos pressupostos 
teóricos que embasaram este projeto. É senso comum dizer que a 
interdisciplinaridade é a integração de dois ou mais componentes 
curriculares na construção do conhecimento. O que poucos sabem 
é que a interdisciplinaridade surgiu como uma das respostas à 
necessidade de uma reconciliação epistemológica, processo ne-
cessário devido à fragmentação dos conhecimentos ocorrido com 
a revolução industrial e a necessidade de mão de obra especial-
izada. Dessa forma, a interdisciplinaridade buscou conciliar os 
conceitos pertencentes às diversas áreas do conhecimento, a fim 
de promover avanços como a produção de novos conhecimentos 
ou mesmo novas sub-áreas.

Com o processo de especialização do saber, a interdisciplinari-
dade mostrou-se como uma das respostas para os problemas pro-
vocados pela excessiva compartimentalização do conhecimento. 
No final do séc. XX, surge a necessidade de mudanças nos méto-
dos de ensino, buscando viabilizar práticas interdisciplinares.

O mundo é uma totalidade. Mas, sendo tão grande e complexo, 
seu conhecimento é feito pelas partes. Foi essa idéia de que a frag-
mentação facilita a compreensão do conhecimento científico que 
orientou a elaboração dos currículos básicos em um certo número 
de disciplinas consideradas indispensáveis à construção do saber 
escolar. Tal simplificação, por outro lado, complicou a compreen-
são de fenômenos mais complexos. A solução para o problema foi 
relacionar as várias disciplinas do currículo. 

Que se entende por interdisciplinaridade? Como se dá nossa 
relação com o mundo social, natural e cultural? Esta relação se dá 
fragmentada, de tal modo que cada fenômeno observado ou vivido 
é entendido ou percebido como fato isolado? Ou essa relação se 
dá de forma global, entendendo que cada fenômeno observado ou 
vivido está inserido numa rede de relações que lhe dá sentido e 
significado. Enfim como se dá o conhecimento? E como se realiza 
um fazer docente pautado no conceito de interdisciplinaridade?

Para melhor compreender esse conceito procurarei definir mul-
tidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Multidisciplinar 
– trabalhamos a multidisciplinaridade quando elegemos um tema 
único a ser trabalhado com várias disciplinas. Neste caso recorre-
mos à informação de várias matérias para estudar um determinado 
elemento, sem a 89 preocupação de interligar as disciplinas entre 
si. Cada matéria contribui com informações pertinentes ao seu 
campo de conhecimento, sem uma real integração entre elas. Ul-
trapassa as fronteiras disciplinares, enquanto sua meta permanece 
nos limites do quadro de referência da pesquisa disciplinar.

Assim, ao analisar uma pintura renascentista, podemos usar 
dados vindos da História, da Química e da Educação Artística. A 
História conta, por exemplo, quando foi o período chamado Re-
nascimento. A Química descreve a composição do material usado 
na pintura. A Educação Artística lida com seus aspectos estéticos 
— as cores usadas, a disposição dos elementos na tela e daí por 
diante. Neste caso, cada matéria contribuiu com informações per-
tinentes ao seu campo de conhecimento, sem que houvesse uma 
real integração entre elas. 

Interdisciplinar – quando as metodologias e conhecimentos de 
outras disciplinas podem ser utilizadas por professores de várias 
disciplinas. Aqui estabelecemos uma interação entre duas ou mais 
disciplinas. Há uma relação de reciprocidade, de mutualidade, 
um regime de co-propriedade, de interatividade, possibilitando 
o diálogo entre os interessados. Na interdisciplinaridade, estab-
elecemos uma interação entre duas ou mais disciplinas. No ex-

emplo anterior, haveria interdisciplinaridade se, ao estudar a pintura, 
relacionássemos o contexto histórico do Renascimento com os temas 
usados pelos artistas de então e sobre as técnicas empregadas por 
eles. A análise do material utilizado na pintura poderia ser ampliada 
para um estudo do desenvolvimento tecnológico ao longo do tempo.

O ensino baseado na interdisciplinaridade proporciona uma apre-
ndizagem muito mais estruturada e rica, pois os conceitos estão orga-
nizados em torno de unidades mais globais, de estruturas conceituais 
e metodológicas compartilhadas por várias disciplinas.

Transdisciplinar – não específico de uma disciplina, mas entre e 
além delas. Aqui a cooperação entre as várias matérias é tanta que não 
dá mais para separá-las, assim surge uma “macrodisciplina”.

Um exemplo de transdisciplinaridade são as grandes teorias ex-
plicativas do funcionamento das sociedades. Esse é o estágio de 
cooperação entre as disciplinas mais difícil de ser aplicado na escola, 
pois há sempre a possibilidade de uma disciplina “imperialista” so-
brepor-se às outras. Os temas transversais dos novos parâmetros cur-
riculares incluem Ética, Meio ambiente, Saúde, Pluralidade cultural e 
Orientação sexual. Eles expressam conceitos e valores fundamentais 
à democracia e à cidadania e correspondem a questões importantes 
e urgentes para a sociedade brasileira de hoje, presentes sob várias 
formas na vida cotidiana. São amplos o bastante para traduzir preo-
cupações de todo País, são questões em debate na sociedade através 
dos quais o dissenso, o confronto de opiniões se coloca.

Além do conteúdo propriamente dito de cada projeto, conta muito 
o processo de elaboração, execução e avaliação de cada projeto. O 
processo também produz aprendizagens novas. A própria organiza-
ção das atividades didáticas deve ser encarada a partir da perspectiva 
do trabalho com projetos.

De fato, respostas a perguntas tão freqüentemente formuladas pe-
los alunos, em diferentes níveis, como “Para que estudar Matemáti-
ca? E Português? E História? E Química?” não podem mais ter como 
referência o aumento do conhecimento ou da cultura, ou ainda, mais 
pragmaticamente, a aprovação nos exames. A justificativa dos con-
teúdos disciplinares a serem estudados deve fundar-se em elementos 
mais significativos para os estudantes, e nada é mais adequado para 
isso do que a referência aos projetos de vida de cada um deles, inte-
grados simbioticamente em sua realização aos projetos pedagógicos 
das unidades escolares (MACHADO, 1997:75).

A ação pedagógica através da interdisciplinaridade aponta para a 
construção de uma escola participativa e decisiva na formação do 
sujeito social. O seu objetivo tornou-se a experimentação da vivência 
de uma realidade global, que se insere nas experiências cotidianas do 
aluno, do professor e do povo e que, na teoria positivista era compar-
timentada e fragmentada. 

Articular saber, conhecimento, vivência, escola, comunidade, 
meio-ambiente etc tornou-se, nos últimos anos, o objetivo da inter-
disciplinaridade que se traduz, na prática, por um trabalho coletivo e 
solidário na organização da escola. A relação entre autonomia intelec-
tual e interdisciplinaridade é imediata. Na teoria do conhecimento de 
Piaget o sujeito não é alguém que espera que o conhecimento seja 
transmitido a ele por um ato de benevolência. É o sujeito que apre-
nde através de suas próprias ações sobre os objetos do mundo. É ele, 
enquanto sujeito autônomo, que constrói suas próprias categorias de 
pensamento ao mesmo tempo em que organiza seu mundo.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – Pa-
recer CEB/CNB nº 15/98, instituídas pela Resolução nº 4/98, entre 
outras disposições, determinam que os currículos se organizem em 
áreas – “a base nacional comum dos currículos do ensino médio será 
organizada em áreas de conhecimento” – estruturadas pelos princípios 
pedagógicos da interdisciplinaridade, da contextualização, da iden-
tidade, da diversidade e autonomia, redefinindo, de modo radical, a 
forma como têm sido realizadas a seleção e organização de conteúdos 
e a definição de metodologias nas escolas em nosso país.

O desenvolvimento das ciências e os avanços da tecnologia, no 
século XX, constataram que o sujeito pesquisador interfere no objeto 
pesquisado, que não há neutralidade no conhecimento, que a con-
sciência da realidade se constrói num processo de interpenetração dos 
diferentes campos do saber. Ao sistematizar o ensino do conhecimen-
to, os currículos escolares ainda se estruturam fragmentadamente e 
muitas vezes seus conteúdos são de pouca relevância para os alunos, 
que não vêem neles um sentido.

É importante deixar claro que para a prática docente, adotar a 
interdisplinaridade como metodologia no desenvolvimento do currí-

culo escolar, não significa o abandono das disciplinas nem supõe para 
o professor uma “pluriespecialização” bem difícil de imaginar, com 
o risco do sincretismo e da superficialidade. Para maior consciência 
da realidade, para que os fenômenos complexos sejam observados, 
vistos, entendidos e descritos, torna-se cada vez mais importante a 
confrontação de olhares plurais na observação da situação de apre-
ndizagem. Daí a necessidade de um trabalho de equipe realmente 
pluridisciplinar.

Ser interdisciplinar é tentar formar alguém a partir de tudo que 
você já estudou em sua vida. O objetivo dessa metodologia é dar 
visibilidade e movimento ao talento escondido que existe em cada 
um de nós.

Uma das maneiras de tocar nesse talento oculto seria formar indi-
víduos que saibam como perguntar e reconheçam a importância desse 
ato. A idéia é falar de questões profundas de forma simples. Assim, 
o professor que desenvolver trabalhos interdisciplinares deverá “de-
sembocar em coisas que eram impossíveis de abordar em educação 
há anos atrás, como o amor e a beleza”. 

A pressão do vestibular e a cobrança dos pais para que as escolas 
“dêem matéria”. Temos que preparar para o vestibular e para o ves-
tibular da vida. A nossa missão é no mínimo dupla. A leitura como 
pretexto para atividades interdisciplinares. Com a finalidade de exem-
plificar a teoria, mostraremos alguns gêneros textuais que podem ser 
trabalhados interdisciplinarmente. Do clássico poema de Drummond 
ao cartum de Caulos, (Vida de Passarinho. Porto Alegre. LP&M, 
1995) existem vários pretextos para se trabalhar o tema: “No Meio 
do Caminho”. Por exemplo: Em Língua Portuguesa: a polifonia e a 
intertextualidade; Em Matemática: trabalhar o conceito de “meio”, 
distância, etc; Em Ciências: ajudar a esclarecer o que são “retinas”; 
Em Geografia: estudar os diferentes tipos de pedras.

Enfim, se professores se juntarem para elaborar um projeto em 
comum a partir de um determinado tema, muitas idéias surgirão para 
outras disciplinas como: História, Física, Química, Artes, Religião e 
outras.

Águas de Março de Tom Jobim é outro exemplo de texto que pro-
porciona possibilidades de trabalho interdisciplinar, principalmente 
se o texto for trabalhado juntamente com o livro “Abrindo Caminho” 
de Ana Maria Machado.

A título de exemplo, nossos alunos do curso de Letras, encenaram 
o livro referido acima, tendo como fundo musical a letra da música 
e vários conhecimentos puderam ser aprofundados em uma aula, su-
postamente, de Língua Portuguesa. Cristóvão Colombo, Marco Pólo, 
Santos Dumont, Dante Alighieri, Carlos Drummond, além do próprio 
Tom Jobim, puderam dialogar e interligar disciplinas como História, 
Geografia, Pintura, Música,

Literatura, Religião, Economia e ainda poder falar de sonhos e 
questões sociais, como a queda do muro de Berlim e a liberdade, 
pano de fundo do livro; uma vez que coloca obstáculos (rio, pedra, 
floresta, mar, muro, porta) e formas de vencer os obstáculos (ponte, 
estrada, mapas, etc), tudo mesclado com muita poesia e recursos 
lingüísticos e literários, ricos de análises intertextuais. A Intertextual-
idade é o conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto 
mantém com outros textos. Interação entre o sentido de dois textos, 
permitindo a construção de um terceiro sentido. A intertextualidade 
serve para ilustrar a importância do conhecimento de mundo e como 
esse fator interfere no nível de compreensão do texto.

Considerações finais
Trabalhar a interdisciplinaridade é um desafio que se coloca a todo 

momento no mundo atual e, principalmente, em sala de aula. Além 
do conteúdo propriamente dito, conta muito o processo de elabora-
ção, execução e avaliação que fizemos com os alunos da graduação 
e com os professores das escolas, levando-nos a produzir aprendiza-
gens novas.

A ação pedagógica através da interdisciplinaridade aponta para a 
construção de uma escola participativa e decisiva na formação do su-
jeito social e a Universidade, através dos seus cursos de Licenciatura, 
não pode ficar à margem desse processo. 

Articular saber, conhecimento, vivência, escola comunidade, 
meio-ambiente etc. tornou-se, nos últimos anos, o objetivo da inter-
disciplinaridade que se traduz, na prática, por um trabalho coletivo e 
solidário na organização da escola.

Aprendemos, finalmente, que tudo pode ser ensinado interdisci-
plinarmente, desde que se tenha uma dúvida, disposição para a pes-
quisa e vontade de compartilhar conhecimentos. E todos ganham com 
isso: os alunos, porque aprenderam a trabalhar em grupo e melho-
raram o relacionamento com os colegas; os professores, porque se 
viram forçados, pelos próprios alunos, a ampliar seus conhecimentos 
de outras áreas, o que melhora a formação, e a escola, porque cum-
priu o programa de maneira ágil e eficiente.
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