
Um Currículo interdisciplinar em busca da transdisciplinaridade 
 
 

Sandra Maria Nascimento de Mattos1 
       José Roberto Linhares de Mattos2 

 
 

Resumo: 
 
 Este artigo busca dar algumas contribuições no âmbito curricular, destacando a 

necessidade da articulação de uma nova maneira de construir o saber com a busca de 
um novo educador e um novo currículo. Sugerimos, então, possíveis caminhos a ser 
seguidos através da interdisciplinaridade e da busca de uma postura interdisciplinar de 
desenvolver o conhecimento. Também apresentamos uma posição a respeito da forma 
fragmentada que é apresentado o conhecimento nas diferentes disciplinas e a 
necessidade de torna-las coesas e integradas para um conhecimento transdisciplinar 
universal. 
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1. Introdução: 

 
 Este artigo tem a intenção de valorizar a cultura universal para a preparação de  
uma cidadania voltada para o bem estar planetário. 

Como o currículo é o centro da atenção da educação, busca-se modifica-lo de 
acordo com as necessidades existentes em cada tempo, e, em cada época eleva-se o 
currículo a uma situação que valorize o conhecimento existente. Esquece-se que existe 
um currículo que vai sendo construído ao longo de nossa existência, porque somos seres 
em transformação, somos seres históricos e isso, faz com que constantemente surjam 
novas perspectivas e novos fatos históricos.  

Então, o que devemos ensinar e o que devemos aprender? Essas perguntas estão 
sempre na mente dos estudiosos sobre currículo. E só responderemos essas questões 
quando optarmos por que caminho seguir para articularmos as políticas educacionais 
com as teorias educacionais vigentes e sobretudo, quando aliarmos a práxis educacional 
a esse currículo. Porém, toda discussão sobre teoria curricular está, hoje, numa 
encruzilhada que versa sobre a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, 
complexidade e as filosofias da diferença.  

Como devemos, então, trabalhar para um currículo universal? Que vise o bem 
estar planetário. Precisamos ter um olhar, atento, para a diversidade cultural existente no 
mundo e em particular, em cada lugar. E só assim, chegaremos a um núcleo comum 
universal. Não por agora, mas num futuro quem sabe? 

A democratização da educação deve visar uma escola que não gere analfabetos, 
que não exclua nem discrimine seus educandos, pois a diversidade cultural e social é 
grande e deve ser resolvida num longo caminhar, que é árduo, mas que trará resultados 
importantes para a preservação humana e planetária. Esse novo currículo não pode ficar 
alheio as diversas identidades sócio-culturais que irão se apresentar e por isso, não deve 
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ser fechado e único, mas sim, ter um núcleo comum onde todas as pessoas tenham 
chance de obter um conhecimento cultural de base. Onde todos terão acesso a esse 
conhecimento em nível igual, pois será um currículo que terá essa base geral e uma 
visão global do conhecimento. Isso minimizaria tanto a discriminação social como 
cultural, quando for buscar uma atividade profissional, porque haverá equiparação de 
conhecimento. 

Existirá, então, um  conjunto de valores e de conhecimentos que pode ser 
contemplado e que devem ser transmitido às gerações futuras para a preservação 
planetária? Sim, é claro que há. Porém, as nações devem estar engajadas nessa 
caminhada e tentar a união e o bem estar comum. 

Edgar Morin[14] afirma que para a educação do futuro: 
 

“É preciso que ela tenha a idéia da unidade da espécie humana, 
sem encobrir sua diversidade. Há uma unidade humana, que não é dada 
somente pelos traços biológicos do ser, assim como há a diversidade 
marcada por outros traços que não os psicológicos, culturais e sociais. 
Compreender o ser humano é entendê-lo dentro de sua unidade e de sua 
diversidade. É necessário conservar a unidade do múltiplo e a 
multiplicidade do único. A Educação, e esse é o desafio que se coloca 
para os professores do futuro, deve ilustrar o princípio de unidade e de 
diversidade em todos os seus domínios.”3 

 
 

2. Conceituando currículo para o bem estar planetário: 
 

A palavra curriculum é de origem latina e significa o curso, a rota, o caminho da 
vida ou das atividades de uma pessoa ou grupo de pessoas. Pela origem da palavra 
podemos dizer que, o currículo direciona a vida dos indivíduos e isso, é de extrema 
importância e significação para a elaboração do mesmo pois, pode estagnar ou 
transformar a vida humana, através dos conhecimentos que serão organizados para o seu 
desenvolvimento. Devemos pensar que estamos, talvez, manipulando ou fazendo 
construir “mentes brilhantes”.  

O que podemos erigir do conhecimento para que o mundo caminhe para a paz? 
Para buscar um caminho em direção ao mundo de Paz devemos preparar nossos alunos 
para uma convivência de harmonia com seus semelhantes e de respeito ao Planeta e, 
sobretudo, a todos os reinos da natureza. Assim, esse novo currículo deve versar sobre 
esses assuntos mostrando a extrema necessidade de compreende-los em sua essência. 
Além disso, devemos também desenvolver assuntos relativos as relações vividas em 
sociedade como poder, cultura e conhecimento.Torna-se necessário uma discussão 
sobre as relações entre cultura e poder, conhecimento e poder. 

Segundo Moreira e Silva[13]: 
  

“Na visão crítica, o poder  se manifesta através das linhas  divisórias 
que separam os diferentes grupos sociais em termos de classe, etnia, 
gênero etc. Essas divisões constituem tanto a origem quanto o resultado 
de relações de poder.” 
“... a cultura é o terreno em que se enfrentam diferentes e conflitantes 
concepções de vida social, é aquilo pelo qual se luta e não aquilo que 
recebemos. Assim, nessa perspectiva, a idéia de cultura é inseparável da 
de grupos e classes sociais.” 
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 Como podemos perceber poder e cultura estão no cerne da questão sobre o 
conhecimento, e, saber que conhecimento é tão necessário para que haja uma cultura 
geral e de base e para que, haja um poder que não oprima, que não discrime os grupos, 
independente de classes, gênero, raça ou fator econômico e político, torna-se crucial. 
 Se, por si só o poder, já faz divisão entre classes sociais, discriminando o 
desenvolvimento e embarreirando o crescimento, quando aliado à cultura promove um 
estrago arrasador, onde os grupos lutam entre si para provar quem pode mais, quem tem 
o poder. É constrangedor nos aviltarmos dessa maneira, quando podemos enveredar por 
caminhos que promovam o crescimento de todas as classes sociais. 
 É nesse meio que o conhecimento faz seu papel. O conhecimento deve partir 
numa caminhada estratégica que minimize as discórdias, que ajude aos grupos em busca 
de uma convivência de harmonia e engrandecimento planetário. Não é algo que sirva 
para um grupo, uma classe, mas deve ser um conhecimento integrado que busque um 
consenso universal. Não estou querendo que isso aconteça bruscamente, mas com um 
caminhar lento e um olhar para o futuro planetário. Se cada lugar fizer sua parte, já 
serve de mecanismo para acontecer a grande virada na história. 
 
 

2.1. Conceituando currículo interdisciplinar: 
 

Podemos começar perguntando: O que é um currículo interdisciplinar? Para muitos 
basta apenas misturar algumas disciplinas em projetos, e está aplicado um currículo 
interdisciplinar. Porém, ele vai além dessa mistura de disciplina, vai além da realização 
de projetos mirabolantes que envolvem professores e alunos em diversas atividades 
extraclasse.  

Ter um currículo interdisciplinar é ter que rever tudo que aprendemos e alocar de 
maneira que, torne viável as interconexões e inter-relações entre as diversas disciplinas 
existentes, permitindo que cada aluno apreenda o conhecimento coletivo e construa o 
seu individualmente. 

Segundo Ivani Fazenda[5], o professor deve transformar sua aula em “perguntas 
existenciais” para obter “respostas inusitadas”. 
 

“Em outras palavras, a idéia é falar de questões profundas de 
forma simples. Assim, o professor que desenvolver trabalhos 
interdisciplinares deverá "desembocar em coisas que eram impossíveis 
de abordar em educação há anos atrás, como o amor e a beleza", 
exemplifica. Segundo Ivani, na dimensão explorada pela 
interdisciplinaridade, não basta ser bom de conteúdo. É preciso ser belo. 
"Uma coisa bonita não precisa ser explicada, ela toca você no seu 
sentido maior, no sentido de existir."” 4 

 
  Isso não quer dizer que, devemos acabar com as disciplinas, com os livros que 
existem; mas que devemos utilizar todo esse material de maneira adequada e certa, para 
o grupo certo. Assim, as disciplinas devem partir de cooperação entre elas para chegar a 
um objetivo único, que é o conhecimento da realidade. 
 
 Segundo Frigotto[10]: 
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“a interdisciplinaridade se apresenta como problema pelos 
limites do sujeito que busca construir o conhecimento de uma 
determinada realidade e, de outro lado, pela complexidade desta 
realidade e seu caráter histórico. Todavia esta dificuldade é 
potencializada pela forma específica que os homens produzem a vida de 
forma cindida, alienada, no interior da sociedade de classes.”  

 
 

Nós, professores e professoras devemos intervir de forma agradável e prazerosa 
adiante do grupo que temos em mão. Provocando análises e críticas construtivas, 
provocando a construção histórica de um novo conhecimento que se apropria  dos 
velhos e os transforma e os aplica adequadamente. Sendo assim quebraremos a rigidez 
existente entre as disciplinas e atingiremos a organicidade interdisciplinar, como afirma 
Follari[9]: “interdisciplinaridade é uma conceituação comum, orgânica, entre as várias disciplinas.” 
 Porém, o grande desafio é saber o que ensinar a quem vai ensinar? Como 
transformar o modo de aplicação do conhecimento em algo instigante e que todos 
queiram desbravar? 
 
  

3. Novas Metas, novas trajetórias: 
 

Devemos buscar  um currículo que integre a teoria à prática, que busque subsídios 
para transpor as dificuldades que possam ocorrer ao longo da transição para uma nova 
pedagogia com um novo currículo. Que partamos da interdisciplinaridade e cheguemos 
a transdisciplinaridade que visa o que vai além das disciplinas, dando uma nova 
trajetória e promovendo a educação universal.Assim, devemos entender como surgiu o 
movimento da interdisciplinaridade.  

O movimento da interdisciplinaridade surgiu na Europa, em meados da década de 
60, buscava-se a convergência das ciências humanas para a unidade humana. O caminho 
para interdisciplinaridade estaria determinado pelo estudo da dicotomia entre ser e 
existir, onde a discussão interdisciplinar era o duelo sujeito humano/mundo.  
 Segundo Moreira e Silva [13]: 
 

“....na década de 70 busca-se uma explicitação filosófica, partindo-se 
para a construção epistemológica da interdisciplinaridade; nos anos 80 
parte-se para a explicitação das contradições epistemológicas 
decorrentes dessa construção ao mesmo tempo em que se procura uma 
diretriz sociológica; e, finalmente, nos anos 90, vai-se tentar construir 
uma nova epistemologia, a própria da interdisciplinaridade, agora 
perseguindo um projeto antropológico. Por outro viés, nos anos 70 
procurava-se uma definição da interdisciplinaridade, nos anos 80 
tentava-se explicitar um método para a interdisciplinaridade e nos anos 
90 partia-se para a construção de uma teoria da interdisciplinaridade.” 

   
O principal precursor da interdisciplinaridade foi Georges Gusdorf que 

apresentou em 1961 a Unesco, um projeto de pesquisa interdisciplinar, cuja idéia central 
era reunir um grupo de cientistas com a intenção das ciências humanas convergirem 
para a unidade. Piaget em 1967, já falava em interdisciplinaridade: "Enfim, à etapa das 
relações interdisciplinares, pode-se esperar ver suceder uma etapa superior que será 
‘transdisciplinar’, que não se contentará de atender as interações ou reciprocidades entre 
ciências especializadas, mas situará estas ligações no interior de um sistema total sem 
fronteiras estáveis entre as disciplinas". 



No Brasil, o primeiro a estudar a interdisciplinaridade foi Hilton Japiassú, que 
coloca o surgimento de um novo cientista para efetivar uma metodologia 
interdisciplinar, onde esse cientista teria uma nova capacitação baseada na 
conscientização da pesquisa como forma essencial para seu crescimento. Ivani Fazenda 
também é outro grande nome no estudo sobre a interdisciplinaridade, onde buscou fazer 
um levantamento sobre a conceituação que existia na década de 70 e na década de 90 
ela partia para um projeto antropológico da educação através da interdisciplinaridade. 

O Congresso de Locarno distingue três graus de interdisciplinaridade: grau de 
aplicação, onde se apropria do conhecimento de uma disciplina e aplica a outra; grau 
epistemológico, onde transfere os métodos de uma disciplina à outra e grau de geração 
de novas disciplinas, onde transfere os métodos de uma disciplina à outra, originando 
uma nova disciplina. A interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, mas seu objetivo 
permanece dentro do quadro de referência da pesquisa disciplinar.  
 A partir de 1997 surge o termo transdisciplinaridade, através de vários 
congressos que são promovidos pela Unesco. A transdisciplinaridade, como o próprio 
prefixo "trans" indica, diz respeito ao que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, 
através das diferentes disciplinas e além de toda disciplina e sua finalidade é 
compreender o mundo atual.  

A disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade são as quatro flechas de um único arco: o conhecimento. É a partir 
da compreensão destas flechas que o conhecimento articulará os quatros pilares da 
educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto, aprender a ser.   
  Essas são as novas metas e trajetória do novo currículo: 
a) Aprender a conhecer significa treinar os métodos que ajudará  distinguir o que é real 
do que é ilusório, acessando um conhecimento de qualidade, onde o espírito científico é 
indispensável. E ter qualidade significa conduzir o aluno ao permanente questionamento 
com relação aos fatos, às imagens, às representações e às formalizações. Aprender a 
conhecer significa, também, ser capaz de instituir relações entre as diferentes disciplinas 
e essas disciplinas e os significados.  
b) Aprendendo a fazer significa a aquisição de uma profissão, que passa por uma fase de 
especialização, onde cada profissão deve ser tecida formando meios de unir-se às outras 
ocupações, criando assim, um núcleo flexível capaz de permitir acesso à outra 
ocupação. Assim, aprendendo a fazer é aprender criativamente, descobrindo novidades, 
trazendo à luz nossas potencialidades criativas.  
c) Viver em conjunto significa ter uma atitude trans-cultural, trans-religiosa, trans-
política e transnacional. Uma vez que em cada ser há uma essência sagrada, intangível e 
inato.  Essa atitude trans-cultural, trans-religiosa, trans-política e transnacional nos 
permitem compreender nossa cultura, defender nossos interesses nacionais, respeitar 
nossas convicções religiosas e políticas.  
d) Aprender a ser significa descobrir nossos condicionamentos, a harmonia e 
desarmonia entre nossa vida individual e social, as fundamentações de nossas 
convicções e questionar sempre. O espírito científico é um guia nessa empreitada. É um 
permanente aprendizado do qual os professores informam seus alunos assim como os 
alunos informam seus professores, porque a formação de uma pessoa passa por uma 
dimensão transpessoal.  

Como aprender a fazer se ainda estamos aprendendo a construir nossa 
profissionalização?  Como aprender a conhecer se temos um conhecimento de baixa 
qualidade? Como aprender a ser, se não conseguirmos respeitar o aprendizado de nossos 
alunos? Como aprender a viver em conjunto, se não respeitarmos nossa  própria cultura?  
 



4. Conclusão: 
 

O novo currículo deve ser guiado através da busca de um novo conhecimento 
para que haja o alcance das metas necessárias a educação do futuro. Deve surgir um 
novo professor e uma nova professora para que esse currículo seja desenvolvido e 
respeitado, e que seja posto em prática com o compromisso de trazer resultados viáveis 
à aquisição do conhecimento base a qualquer pessoa. Assim, a busca por um 
conhecimento universal torna-se tão necessário quanto a elaboração de um novo 
currículo. 

Cabe ao professor e a professora se qualificar para tornar viável essa caminhada 
em busca desse novo currículo. 
 

 “O significado curricular de cada disciplina não pode resultar 
de uma apreciação isolada de seu conteúdo, mas sim do modo como se 
articulam as disciplinas em seu conjunto; tal articulação é sempre 
tributária de uma sistematização filosófica mais abrangente, cujos 
princípios norteadores é necessário reconhecer.” (MACHADO, 1995, p. 
186)[2] 
 
“...as necessidades do futuro não requerem especialização, mas 
versatilidade, harmonia entre uma formação especializada e um saber 
geral - o único capaz de assegurar a assimilação de novos 
conhecimentos e a capacidade de auto-apredizagem”. ( Torres) 5 [2] 

 
 Uma postura interdisciplinar instiga o pensamento ao enfrentamento das tensões 
para sua resolução, assim, cada pessoa se torna responsável por introduzir 
descontinuidades para ser discutidos e compartilhados pelo grupo no intuito de provocar 
o equilíbrio. 
 Assim, uma postura interdisciplinar nos leva a revisitar o velho tornando-o novo 
e buscando o novo que se tornará velho, num eterno movimento dialético que é 
fundamental para desenvolver novos itens e proposições para discussão.  Outro 
fundamento importante da postura interdisciplinar é a parceria, onde surgirá o diálogo 
com outras formas do conhecimento, além da parceria com outros educadores  como 
condição para a melhoria da práxis individual e social.  Desse modo, a 
interdisciplinaridade é a melhor forma de construir um currículo baseado na 
universalização do conhecimento e melhorar as formas de inter-relação das pessoas nele 
envolvidas. Partindo de um olhar interdisciplinar chegaremos ao transdisciplinar com 
mais entendimento. 
 
 Segundo Lenoir6[7]: 
 

“..., a interdisciplinaridade pedagógica pode ser   facilmente 
qualificada de transdisciplinar; e ela deve estar no âmbito do projeto 
de produção educativa, aquele que faz certos apelos a diferentes 
tentativas de aprendizagem e de conhecimentos homologados, 
ressaltando as matérias escolares em jogo (é a dimensão 
interdisciplinar), mas do qual a realização exige um produto 
socializado, requerendo também o recurso a outros conhecimentos.”  
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Segundo Edgar Morin[13]:  
 

“A compreensão é ao mesmo tempo meio e fim da comunicação 
humana. O planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensões mútuas. 
Dada a importância da educação para a compreensão, em todos os níveis 
educativos e em todas as idades, o desenvolvimento da compreensão necessita 
da reforma planetária das mentalidades; esta deve ser a tarefa da educação do 
futuro.” 

  
Assim, a educação do futuro baseia-se na ética, guiada para a unidade planetária, 

mas respeitando a diversidade e a individualidade de cada ser que compõe a 
humanidade, Devemos desenvolver a ética da compreensão, a ética da solidariedade, a 
ética que leva a transdisciplinaridade. 

Segundo Thereza Bordini[2]:  
 

“Temos então a interdisciplinaridade como um campo aberto, para 
que de uma prática fragmentada por especialidades possamos estabelecer novas 
competências e habilidades, através de uma postura pautada em uma visão 
holística do conhecimento e uma porta aberta para os processos 
transdisciplinares.” 
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