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REVISÃO HISTÓRICO-CRÍTICA DOS ESTUDOS SOBRE 

INTERDISCIPLINARIDADE* 

 

A pesquisa sobre interdisciplinaridade por mim iniciada no começo da década de 1970 

vem percorrendo inúmeros caminhos; caminhos esses tão tortuosos que me impeliram em 

1990 a uma parada para reflexão sobre os mesmos, em que procedi a uma revisão crítica 

que me permitiu a percepção de alguns ganhos e a indicação de novas direções. 

Entre as várias conclusões a que o trabalho
1
 chegou, uma delas oponho-me a ampliar nesse 

momento: é impossível a construção de uma única, absoluta e geral teoria da 

interdisciplinaridade, mas, é necessária a busca ou o desvelamento do percurso teórico 

pessoal de cada pesquisador que se aventurou a tratar as questões desse tema
2
. 

Embora não seja possível a criação de uma única e restrita teoria da interdisciplinaridade, é 

fundamental que se atente para o movimento pelo qual os estudiosos da temática da 

interdisciplinaridade têm convergido nas três últimas décadas. 

O objetivo, pois, do presente trabalho será o de explicitar as fases e as contradições 

próprias desse movimento, indicando as principais dicotomias que dele emergem e a forma 

como os estudos e as pesquisas sobre a interdisciplinaridade vêm enfrentando tais 

dicotomias. Para tanto, seleciono os textos dos principais teóricos por mim conhecidos, 

reindagando-os sobre seus posicionamentos. De indagação em indagação, de perplexidade 

em perplexidade procurarei identificar e interpretar seus mais caros símbolos na realização 

de seus trabalhos. Uma questão primeira, encontrada em todos os teóricos pesquisados, é 

necessidade da superação da dicotomia ciência/existência no trato da interdisciplinaridade. 

Isso nos leva a pensar que qualquer atividade interdisciplinar seja ela de ensino seja de 

pesquisa requer uma imersão teórica nas discussões epistemológicas mais fundamentais e 

atuais, pois a questão da interdiscip1inaridade envolve uma reflexão profunda sobre os 

impasses vividos pela ciência atualmente
3
. 

A chamada crise das ciências tem sido proclamada por muitos, em diversas escolas de 

pensamento em diferentes países. Fala-se em crise de teorias, de modelos, de paradigmas, e 

                                                           
1
Esse trabalho, apresentado à Unesp e defendido como tese de livre docência, intitulou-se 

interdisciplinaridade – um projeto em parceria e foi publicado por Edições Loyola ao final de 1991. 
2
 Op.cit,.p.112.  

* Ampliação do texto produzido para o 1° Congresso internacional de formação de professores nos países de 

língua e expressão portuguesas. Aveiro. Portugal. 1993.  
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o problema que resta a nós educadores é o seguinte: É necessário estudar-se a 

problemática e a origem dessas incertezas e dúvidas para se conceber uma educação que 

as enfrente. Tudo nos leva a crer que o exercício da interdisciplinaridade facilitaria o 

enfrentamento dessa crise do conhecimento e das ciências, porém é necessário que se 

compreenda a dinâmica vivida por essa crise, que se perceba a importância e os impasses a 

serem superados num projeto que a contemple
4
. 

Parece-me que o grande dilema que vem se propondo desde o final da Segunda Grande 

Guerra teria, por assim dizer, o seguinte perfil simplificado: a ciência questionada em suas 

objetividades não encontra pátria nas atuais subjetividades. A verdade paradigmática da 

objetividade tem sido substituída pelo erro e pela transitoriedade da ciência. Essa 

provisoriedade da verdade e da ciência, por conseguinte, vai nos permitir anunciar a 

possibilidade de um real encontro entre ciência e existência. 

Se o erro passa a ser critério de verdade, pensamos que um caminho interessante a ser 

percorrido no atual movimento seria o de releitura da filosofia em seus primórdios revendo 

o passado, com olhos de presente e de futuro, e nele revisitar – Sócrates aquele que 

primeiro colocou a dúvida. 

Nessa volta ao tempo que somente a memória permite, tentamos encontrar o fio condutor 

da história do conhecimento, e eis que um primeiro símbolo nos é anunciado: Conhece-te a 

ti mesmo. Conhecer a si mesmo é conhecer em totalidade, interdisciplinarmente. Em 

Sócrates, a totalidade só é possível pela busca da interioridade. Quanto mais se interiorizar, 

mais certezas vai se adquirindo da ignorância, da limitação, da provisoriedade. A 

interioridade nos conduz a um profundo exercício de humildade (fundamento maior e 

primeiro da interdiscplinaridade). Da dúvida interior à dúvida exterior, do conhecimento de 

mim mesmo à procura do outro, do mundo. Da dúvida geradora de dúvidas, a primeira 

grande contradição e nela a possibilidade do conhecimento… Do conhecimento de mim 

mesmo ao conhecimento da totalidade. 

                                                                                                                                                                                
3
 A esse respeito, encontramos entre outros o livro de H. Japiassú, publicado recentemente, As paixões da 

ciência, da Ed. Letras e Letras, 1991, em que o autor percorre a ciência desde a caça às bruxas, nos tempos 

modernos, a Galileu, Newton, Einstein, Skinner. 
4
 Em nossos cursos sobre interdisciplinaridade, ao procedermos à reflexão sobre o dilema atual das ciências, 

temos nos servido, entre outros, dos seguintes textos: 

A psicologia dos psicólogos – H. Iapiassú, Imago, 1983. 

A crise de paradigmas na sociologia – Octavio Ianni, RBCS, 1990. 

Introdução a uma ciência pós-moderna – B. S. Santos, Graal, 1989. 

O pós-moderno – Lyotard, J. Olympio, 1988. 

Comunidade global e responsabilidade universal – Dalai Lama, Eco, 1992. 

Nueva concicncia – Iordi Pigem (org.), Integral Ed. Barcelona, 1991. 
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Porém, a busca da totalidade vai conduzindo o conhecimento ao caos, indiscriminado, 

matriarcal, urobórico
5
.Esse todo caótico, entretanto, precisa cumprir seu destino de ordem, 

de regra, de organização, de patriarcado,
6
 e um novo retrocesso ao passado remete-me ao 

século XVIII, nele um símbolo mais me é anunciado: Penso, logo existo, em Descartes. 

A ordem desse momento, século XVIII, indica-me a razão como critério de conhecimento 

e a lógica formal como sustentáculo da objetividade. As dúvidas precisam ser 

comprovadas, testadas, seqüenciadas, avaliadas. Quanto mais se disseca a parte, melhor se 

conhece. Progresso desenvolvimento são sinônimos de técnica avançada. A ordem gera 

ordem, que detém o poder, o poder de conhecer e o poder de ser. 

O mim mesmo, o eu, o sou são reduzidos ao penso. Somente conheço quando penso. 

Conheço com o intelecto, com a razão, não com os sentimentos. Conheço minha 

exterioridade e nela construo meu mundo, um mundo sem mim, um mundo que é eles, 

porém não sou eu, nem somos nós. A razão alimenta-se até exaurir-se de objetividades. 

Quando nada mais resta, tenta lançar mão da subjetividade, porém, ela não é alimento 

adequado, porque adormecida, porque entorpecida. 

O beijo que tenta despertar a subjetividade adormecida acontece com a criação de algumas 

ciências (tais como a psicologia – início do século XX – construída a partir dos critérios 

clássicos da objetividade). Sucedem-se as tentativas, porém os produtos acabam sendo 

artes sem alma, psicologias sem espírito, religiões sem Deus, e ciências sem homem. 

Com isso um novo caos se anuncia, um desejo inconsciente de volta ao matriarcado, ao 

aspecto indiscriminado da subjetividade, uma negação à possibilidade de “alteridade”
7
 –a 

polaridade ciência/existência se radicaliza. Há pouco mais de meio século estamos vivendo 

esse impasse, porém a superação dessa dicotomia já se anuncia como possibilidade em 

alguns segmentos das novas ciências. Começa a aparecer uma epistemologia da 

“alteridade”, em que razão e sentimento se harmonizem, em que objetividade e 

subjetividade se complementem, em que corpo e intelecto convivam, em que ser e estar 

co-habitem, em que tempo e espaço se intersubjetivem. 

Alguns equívocos teóricos permanecem, embora parcialmente clarificados pela evolução 

de certas teorias totalizantes, entre elas, por exemplo: uma dialética que se fundamenta no 

concreto, uma fenomenologia que avança para o espírito, e uma psicologia que busca a 

                                                           
5
 Utilizando-me de linguagem junguiana. 

6
 Novamente recorro a Jung e aos ciclos por ele propostos, em que o patriarcado sucederia o matriarcado e 

precederia um outro, que seguidores seus dominam alteridade. 
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transcendência. Na medida em que essas proposições teóricas avançam, mais explícitas 

vão se tornando as hipóteses teóricas da interdisciplinaridade. 

Assumir a contradição ciência/existência nos remete também a elucidar outras dicotomias 

dela decorrentes, elucidação que acreditamos possível a partir de uma releitura dos 

primeiros estudiosos das questões da interdisciplinaridade nessas três últimas décadas, 

organizando e sistematizando as principais conclusões obtidas, tentando apreender delas o 

movimento próprio vivido pela interdisciplinaridade. 

Esse movimento, se quisermos fracioná-lo para fins didáticos, poderia ser subdividido em 

três décadas: 1970, 1980 e 1990. Se optamos por um recorte epistemológico, diríamos, 

reduzida e simplificadamente, o seguinte: em 1970 partimos para uma construção 

epistemológica da interdisciplinaridade. Em 1980 partimos para a explicitação das 

contradições epistemológicas decorrentes dessa construção e em 1990 estamos tentando 

construir uma nova epistemologia, a própria da interdisciplinaridade. 

Entretanto, esse mesmo movimento poderia adquirir, quando olhado pela ótica das 

influências disciplinares recebidas, o seguinte perfil: 

1970 – em busca de uma explicitação filosófica; 

1980 – em busca de uma diretriz sociológica; 

1990- em busca de um projeto antropológico.  

 

Uma terceira tentativa de organização teórica no movimento da interdisciplinaridade nas 

três últimas décadas nos indicaria que em: 

1970 – procurávamos uma definição de interdisciplinaridade; 

1980 – tentávamos explicitar um método para a interdisciplinaridade; 

1990 – estamos partindo para a construção de uma teoria da interdisciplinaridade. 

 

O movimento da interdisciplinaridade na década de 1970 

 

A década de 1970, época em que iniciei minhas pesquisas sobre o tema 

interdisciplinaridade, poderia ser grosseiramente indicada como a década da estruturação 

conceitual básica. Nela a preocupação incidia fundamentalmente na explicitação 

terminológica. A necessidade de conceituar, de explicitar fazia-se presente por vários 

                                                                                                                                                                                
7
 Na linguagem junguiana a alteridade sucederia o patriarcado. Nele encontraríamos indicações de 

patriarcado e matriarcado, numa dimensão de totalidade, construídas a partir de um processo de individuação. 
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motivos: interdisciplinaridade era uma palavra difícil de ser pronunciada e, mais ainda, de 

ser decifrada. Certamente que antes de ser decifrada precisava ser traduzida
8
 e se não se 

chegava a um acordo sobre a forma correta de escrita, menor acordo havia sobre o 

significado e a repercussão dessa palavra que ao surgir anunciava a necessidade de 

construção de um novo paradigma de ciência, de conhecimento, e a elaboração de um novo 

projeto de educação, de escola e de vida. 

O movimento da interdisciplinaridade surge na Europa, principalmente na França e na 

Itália, em meados da década de 1960 (causa ou conseqüência, não é o caso de aqui se 

discutir o lado mais importante da questão, acreditamos que ambos), época em que se 

insurgem os movimentos estudantis reivindicando um novo estatuto de universidade e de 

escola. 

Aparece, inicialmente, como tentativa de elucidação e de classificação temática das 

propostas educacionais que começavam a aparecer na época, evidenciando-se, através do 

compromisso de alguns professores em certas universidades, que buscavam, a duras penas, 

o rompimento a uma educação por migalhas. 

Esse posicionamento nasceu como oposição a todo o conhecimento que privilegiava o 

capitalismo epistemológico de certas ciências, como oposição à alienação da Academia às 

questões da cotidianeidade, às organizações curriculares que evidenciavam a excessiva 

especialização e a toda e qualquer proposta de conhecimento que incitava o olhar do aluno 

numa única, restrita e limitada direção, a uma patologia do saber
9
. 

O destino da ciência multipartida seria a falência do conhecimento, pois na medida em que 

nos distanciássemos de um conhecimento em totalidade, estaríamos decretando a falência 

do humano, a agonia de nossa civilização
10

. 

Toda essa discussão teórica da década de 1970, a respeito do papel humanista do 

conhecimento e da ciência, acabou por encaminhar as primeiras discussões sobre a 

interdisciplinaridade de que temos notícia. A categoria mobilizadora dessas discussões 

sobre interdisciplinaridade na década de 1970 foi totalidade. 

A totalidade como categoria de reflexão foi o tema por excelência de um dos principais 

precursores do movimento em prol da interdisciplinaridade: Georges Gusdorf. 

                                                           
8
 No Brasil a palavra aparece assim traduzida: interdisciplinaridade (do francês ou do inglês), ou 

interdisciplinariedade (do espanhol). 
9
 Expressão utilizada por H. Japiassú em Interdisciplinaridade e patologia do saber, 1976. 

10
 Titulo de trabalho escrito por Georges Gusdorf, publicado em 1978. 
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Gusdorf apresentou em 1961 à Unesco um projeto de pesquisa interdisciplinar para as 

ciências humanas – a idéia central do projeto seria reunir um grupo de cientistas de notório 

saber para realizar um projeto de pesquisa interdisciplinar nas ciências humanas. A 

intenção desse projeto seria orientar as ciências humanas para a convergência, trabalhar 

pela unidade humana. Dizia ele que apesar de essa unidade ser um “estado de espírito”, 

poderia ser presenciada nos momentos de pesquisa
11

. Então, por que não estudá-lo? 

O projeto de Gusdorf previa a diminuição da distância teórica entre as ciências humanas. 

Essa idéia foi retomada em outras diretrizes por um grupo patrocinado pela Unesco, cujo 

trabalho foi publicado em 1968. Dele fizeram parte estudiosos das principais universidades 

européias e americanas, em diferentes áreas do conhecimento. A hipótese de trabalho desse 

grupo era indicar as principais tendências da pesquisa nas ciências do homem, no sentido 

de sistematizar a metodologia e os enfoques das pesquisas realizadas pelos pesquisadores 

em exercício no ano de 1964. 

Com esse estudo, a pretensão seria o levantamento de questões que para a construção das 

ciências do amanhã, no dizer de Levi Strauss ou conforme o que dizia Piaget na ocasião: 

das ciências em movimento, em ação, aquelas que realmente se exerciam
12

. 

Analisando hoje as entrelinhas desse estudo, após quase 30 anos de sua publicação, 

encontramos hipóteses e orientações de trabalho para as ciências humanas que apenas hoje 

começam a ser esta esboçadas: 

- a proposição de estudo da arte humana numa dimensão antropológica nos induz hoje a 

refletir sobre a superação da dicotomia ciência e arte. 

- a indicação da necessidade de estudar-se antropologicamente as matemáticas nos induz 

hoje a refletir sobre a dicotomia cultura e ciência. 

- a idéia de estudar aspectos não tecnológicos das proposições técnicas nos reforça 

atualmente a importância do embate objetividade/subjetividade. 

- os resultados dos estudos da cibernética no desenvolvimento da neurofisiologia e da 

psicologia nos conduzem hoje à superação da dicotomia percepção/sensação. 

- estudos de geografia humana para o desenvolvimento da antropologia nos convidam a 

investigar a superação da dicotomia espaço/tempo. 

                                                           
11

 Esse estudo ou projeto foi publicado em 1967, pela Universidade de Estrasburgo. Intitula-se Les sciences 

de I'homme sont des sciences humaines. 
12

 Publicado por Mouton/Unesco em francês e inglês, recebe o nome: Les sciences sociales - problèmes et 

orientations. 
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Paralelamente a esses estudos da Unesco, em Louvain, 1967, encontramos a realização de 

um colóquio, cuja finalidade era refletir sobre o estatuto epistemológico da teologia. Esse 

exercício acabou por indicar dificuldades e explicitar caminhos para a 

interdisciplinaridade, a partir de um problema proposto: a necessidade de pesquisar as 

relações Igreja/mundo. Dele fizeram parte futuros teóricos da interdisciplinaridade, tais 

como: Houtart, Tödt, Ladrière, Palmade que se dispuseram a definir o sentido da reflexão, 

os métodos convenientes e os meios necessários à execução do referido projeto. A partir do 

exercício de um diálogo ecumênico procurou-se, por exemplo, tentar identificar os 

impasses advindos do ato de dialogar, do quão difícil seria poder dizer e se fazer 

compreender pelos outros; dessa questão uma outra: se o caminho para a 

interdisciplinaridade não estaria determinado pelas ligações afetivas entre os 

colaboradores. Outras questões como papel do tempo, do espaço, valor e campo da ciência 

foram discussões desenvolvidas em Louvain, e que hoje constituem-se no cerne da 

polêmica sobre interdisciplinaridade. A explicitação do objeto dessa pretensa ciência 

denominada teologia convida-nos hoje, como na época, ao estudo de uma dicotomia maior: 

ser e existir. Desse trabalho, uma hipótese teórica a mais aprendemos a investigar: um dos 

caminhos indicados para o estudo da dicotomia ser/existir seria a discussão interdisciplinar 

sujeito humano/mundo. 

Algum tempo mais tarde, 1971, instalou-se sob o patrocínio da OCDE, um comitê de 

experts, entre eles Guy Berger, Leo AposteI, Asa Brigs, Guy Michaud, com o propósito de 

redigir um documento que viesse contemplar os principais problemas do ensino e da 

pesquisa nas universidades
13

. Essa tentativa convergiu para a organização de uma nova 

forma de conceber universidade, na qual as barreiras entre as disciplinas poderiam ser 

minimizadas; nela seriam estimuladas as atividades de pesquisa coletiva e inovação no 

ensino. 

Do ensino universitário deveria se exigir 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. 

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

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

salutar sobre o funcionamento da instituição universitária, permitindo a consolidação da 

autocrítica, o desenvolvimento da pesquisa e da inovação. 

                                                           
13

 L’interdisciplinarité: Problemes d'enseignement et de recherche dans les universités, OCDE, 1972. 
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A proposição desse projeto partia de uma distinção conceitual entre os seguintes níveis de 

relação: multi, pluri, inter e transdisciplinar (a elucidação terminológica se fez nos moldes 

de época, em que a definição conceitual consistia no caminho indicado para uma melhor 

explicitação epistemológica). 

Cuidou-se, por isso, da explicitação terminológica em seus mínimos detalhes e a partir 

desses detalhes hoje é possível elencarmos os propósitos e ganhos de um trabalho 

interdisciplinar. 

Os propósitos elencados, como não poderiam deixar de ser, espelhavam as dificuldades 

enfrentadas pela crise estudantil do final dos anos 60 e confluíam para a superação da 

dicotomia mundo/presente, mundo/pessoal, no ensino universitário. Com isso, objetivava-

se possibilitar a crítica e a compreensão dos confrontos da vida cotidiana. Outro aspecto 

que hoje retiramos daquelas colocações refere-se à necessidade de atermo-nos às múltiplas 

exigências e a uma plurivalência de informações e conhecimentos que a vida profissional 

exige. Assumir essa atitude pressupõe fatalmente a formação de mais e melhores 

pesquisadores, de novas pesquisas, de métodos próprios para toda forma de ensino, de um 

investimento maciço e diferenciado na capacitação e formação dos professores e na criação 

de modelos que permitam tornar mais claras as inter-relações e interpenetrações das 

ciências, fundamentalmente das humanas. Mas, como já dissemos, as indicações arroladas, 

embora importantíssimas, eram ainda difusas e iniciais. 

Em 1977, Guy Palmade aprofundou todas essas questões anteriormente levantadas pelos 

teóricos da interdisciplinaridade, iniciando uma discussão que acabou, posteriormente, 

avolumando-se, e referia-se aos perigos de a interdisciplinaridade converter-se em ciência 

aplicada
14

. A evidência desse perigo conduz Palmade a insistir na importância da 

explicitação conceitual, dizendo que a partir da mesma os obstáculos a serem transpostos 

no desenvolvimento de um trabalho dessa natureza podem ser mais bem clarificados. Entre 

os obstáculos mais freqüentes surgidos quando se trabalha nível de pluri, multi e 

interdisciplinaridade, o autor nos evoca para o problema dos “espíritos solitários”, ansiosos 

por uma ordem científica a ser criada, fala-nos também do perigo  de a 

interdisciplinaridade converter-se em “ciência das ciências”, e sobretudo adverte-nos sobre 

os diferentes “perigos ideológicos” gestados na própria organização das ciências. 

Uma revisão criteriosa de toda essa problemática levantada nas décadas de 1960 e 1970 

parece-nos hoje fundamental para os que se dedicarem a exercer e investigar a 

                                                           
14

 G. Palmade, Interdisciplinarité et idcologies, 1977. 



Unifacs – Universidade Salvador 
Curso de Especialização em Coordenacao Pedagógica 

 9 

interdisciplinaridade. Caso isso não ocorra, existe na polemica objeto de ela permanecer 

num modismo vão e passageiro. A ambigüidade própria do caráter interdisciplinar 

evidenciar-se-ia hoje mais na polêmica objeto e campo das ciências, e no papel e valor do 

conhecimento. A dúvida conceitual ainda é quem alimenta e direciona a discussão dos 

projetos interdisciplinares autênticos. Assim como a interdisciplinaridade torna-se a grande 

responsável pelo movimento de redimensionamento teórico das ciências e pela revisão dos 

hábitos de pesquisa, ela poderia constituir-se naquela que propugnaria novos caminhos 

para a educação. Essa é uma discussão amplamente debatida nos países desenvolvidos, 

embora encontre-se ainda em nível profilático. Aqui no Brasil é mais atual do que nunca. 

De norte a sul, de leste a oeste a preocupação pela interdisciplinaridade se evidencia. É 

nesse sentido que nos cumpre explicitar as contradições desse caminhar. 

 

Repercussão dos estudos sobre interdisciplinaridade no Brasil na década de 1970 

 

O eco das discussões sobre interdisciplinaridade chega ao Brasil ao final da década de 

1960 com sérias distorções, próprias daqueles que se aventuram ao novo sem reflexão, ao 

modismo sem medir as conseqüências do mesmo. 

Dois aspectos são fundamentais a serem considerados: o primeiro é o modismo que o 

vocábulo desencadeou. Passou a ser palavra de ordem a ser empreendida na educação, 

aprioristicamente, sem atentar-se para os princípios, muito menos para as dificuldades de 

sua realização. Impensadamente tornou-se a semente e o produto das reformas 

educacionais empreendidas entre 1968 e 1971 (nos três graus de ensino). O segundo 

aspecto é o avanço que a reflexão sobre interdisciplinaridade passou a ter a partir dos 

estudos desenvolvidos na década de 1970 por brasileiros (referimo-nos ao de Hilton 

Japiassú que em 1976 publicou o livro Interdisciplinaridade e patologia do saber
15

, aos 

trabalhos que procurei desenvolver a partir da dissertação de mestrado, iniciada em 1976 e 

concluída em 1978
16

 e ao de outros estudiosos brasileiros que a esses estudos vêm se 

dedicando). 

A primeira produção significativa sobre o tema no Brasil é de H. Japiassú. Seu livro é 

composto por duas partes, a primeira na qual apresenta uma síntese das principais questões 

                                                           
15

 Terceira parte de sua lese de doutoramento, defendida na França, intitulada L’epistemologie de 

l’interdisciplinarité dans les sciences de l’hornme. 
16

 Integração e interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: efetividade ou ideologia? 2. ed. São Paulo: Loyola, 

1992. 
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que envolvem a interdisciplinaridade, a segunda em que anuncia os pressupostos 

fundamentais para uma metodologia interdisciplinar. 

Japiassú reviu em seu trabalho as principais diferenciações conceituais propostas por 

Michaud, Heckhausen, Piaget e Jantsch, revelando toda a ambigüidade que a controvertida 

questão acarretou. 

A controvérsia maior se originou da impossibilidade lógica de encontrar-se uma linguagem 

única para a explicitação do conhecimento (tal, por exemplo, como a proposta pelos 

filósofos do Círculo de Viena). Entretanto, hoje concluímos que o exercício de elaboração 

conceitual, vivido na década de 1970, muito nos ajudou a estabelecer as finalidades, as 

destinações e os porquês dos projetos interdisciplinares. Através dessa explicitação foi 

possível orientarmo-nos sobre o que nos interessava investigar, do que podemos ou 

precisamos nos ocupar e até onde nos é possível caminhar. Hoje mais do que ontem 

consideramos o aspecto conceitual como fundamental na proposição de qualquer projeto 

autenticamente interdisciplinar. 

A segunda questão colocada por Jupiassú refere-se à metodologia interdisciplinar, que 

para ele consistia fundamentalmente numa resposta a como certo projeto pode tornar-se 

possível, com os recursos de que se dispõe para sua realização. Todo o projeto de 

elaboração dessa metodologia interdisciplinar, proposta por Jupiassú, cuida mais de 

analisar as condições de um projeto interdisciplinar para as ciências humanas, em que fosse 

possível estudar-se as relações e inter-relações entre as ciências de uma forma semelhante 

à colocada anteriormente por Gusdorf. Existem, tanto em Japiassú quanto em Gusdorf,  

indicações detalhadas sobre os cuidados a serem tomados na constituição de uma equipe 

interdisciplinar, falam da necessidade do estabelecimento de conceitos-chave para facilitar 

a comunicação entre os membros da equipe, dizem das exigências em se delimitar o 

problema ou a questão a ser desenvolvida, de repartição de tarefas e de comunicação dos 

resultados. São aspectos valiosíssimos que hoje verificamos como essenciais a toda tarefa 

interdisciplinar. 

Outro aspecto dessa metodologia interdisciplinar analisado por Japiassú refere-se às 

conclusões chegadas por ele sobre pesquisas realizadas por R. Bastide, em instituições 

destinadas ao tratamento de doentes mentais. Japiassí conclui com Bastide que se relatos 

acabam sendo mais de ordem ética do que de ordem lógica e que o método apreendido 

desses relatos consiste mais numa reflexão sobre as experiências realizadas e no 

detalhamento dos procedimentos de realização. A elucidação das etapas de um projeto 
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interdisciplinar e seu conseqüente registro parece-nos, hoje, garantir a possibilidade de 

revisão dos aspectos vividos. Registrar a memória dos fatos é a hipótese de revisitá-los. 

Interdisciplinaridade nos parece hoje mais processo que produto. Nesse sentido é 

fundamental o acompanhamento criterioso de todos os seus momentos. Somente esse 

acompanhamento possibilitará chegarmos ao esboço de um movimento. A releitura 

sistemática desses registros permite avaliar com propriedade o desenvolvimento do 

processo, e avançar nos futuros prognósticos. 

Japiassú, em seu estudo, coloca como condição para efetivação dessa metodologia 

interdisciplinar uma nova espécie de cientista, o interdisciplinar. Esse tipo especial 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. Algumas críticas esparsas foram feitas a Japiassú na época. Críticas à sua 

proposta metodológica. Hoje, com o desenvolvimento de nossa pesquisa sobre 

interdisciplinaridade, verificamos o quanto suas conclusões eram procedentes, Nossa 

pesquisa indica-nos o valor dos registros das situações vividas num trabalho 

interdisciplinar. Eles propiciam a indicação dos aspectos de êxito e fracasso em trabalhos 

dessa natureza. O registro hoje nos parece, portanto, um dos pressupostos básicos para a 

realização de um trabalho interdisciplinar. 

O outro trabalho que aparece no Brasil na década de 1970 foi por mim desenvolvido como 

pesquisa de mestrado. Surgiu a partir dos estudos de Japiassú e de outros que vinham 

sendo realizados sobre interdisciplinaridade na Europa. Permaneci, nesse primeiro estudo, 

mais no trato dos aspectos relativos à conceituação do que à metodologia. A tarefa a que 

me dispus investigar foi uma análise das proposições sobre interdisciplinaridade à época 

das reformas de ensino no Brasil. Após levantar toda a bibliografia da área naquele 

momento (1973), procedi a uma ampla visita à Legislação do Ensino, constatando o 

descaso, a falta de critério, de informações e perspectivas que subsidiavam a 

implementação do projeto reformista da educação na década de 1970. A análise apontou 

para um caos generalizado, a partir do caos conceitual que se instaurou. 

A alienação e o descompasso no trato das questões mais iniciais e primordiais da 

interdisciplinaridade provocaram não apenas o desinteresse, por parte dos educadores da 

época, em compreender a grandiosidade de uma proposta interdisciplinar, como contribuiu 

para o empobrecimento do conhecimento escolar. O barateamento das questões do 
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conhecimento no projeto educacional brasileiro da década de 1970 conduziu a um 

esfacelamento da escola e das disciplinas. À pobreza teórica e conceitual agregaram-se 

outras tantas que somadas condenaram a educação a 20 anos de estagnação
17

. 

 

O movimento da interdisciplinaridade na década de 1980 

 

O esforço empreendido na década de 1910 revelou que os pressupostos de uma 

epistemologia convencional não conduziriam ao avanço da compreensão das implicações 

teóricas da interdisciplinaridade. Não se trata mais de adotar uma posição fechada pela 

utilização de aspectos ou níveis de uma mesma variável. No caso da educação,por 

exemplo, não é mais possível analisarmos a viabilidade do desenvolvimento de um projeto 

interdisciplinar sem analisá-lo na interdependência de outras variáveis que dela dependem. 

Na medida em que tentarmos restringir o estudo da ação interdisciplinar à esfera apenas da 

educação, estaremos comprometendo a análise da interdisciplinaridade ao campo de 

ciência aplicada. O que com isso queremos dizer é que o trato das questões 

interdisciplinares tem que partir do confronto entre as possibilidades que a educação aventa 

como possíveis e as outras impossibilidades que as colocariam numa categoria 

diferenciada de ciência. Nesse sentido não é possível partir-se de um quadro teórico já 

organizado para procedermos a uma análise que avance e redimensione as práticas 

escolares, no sentido da interdisciplinaridade. É necessário que esse quadro teórico seja 

construído na medida em que o objeto a ser analisado – o educacional – assim o exigir. 

O movimento da história da ciência na década de 1980 foi um movimento que caminhou 

na busca de epistemologias que explicitassem o teórico, o abstrato, a partir do prático, do 

real. Muitas foram as contribuições nesse sentido, entretanto, um os documentos mais 

importantes surgido na década de 1980, sobre essas questões, intitula-se 

interdisciplinaridade e as ciências humanas (1983) elaborado por Gusdorf, Apostel, 

Bottomore, Dufrenne. Mommsen, Morin, Palmarini, Smirnov e Ui. 

O documento trata dos pontos de encontro e cooperação das disciplinas que formam as 

ciências humanas e da influência que umas exercem sobre as outras, seja do ponto de vista 

histórico, seja do filosófico. São analisados os problemas e os campos de estudo mais 

significativos, além de mostrar certas relações. existentes entre as ciências naturais e as 
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 A discussão desses aspectos pode ser analisada no livro Integração e interdisciplinaridade (op.cit.). Dando 

continuidade a esse estudo um outro a mais foi desenvolvido: Anotações sobre metodologia e prática de 
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humanas, Esse documento nos acrescenta conclusões importantes acerca da natureza e 

alcance da interdisciplinaridade. 

Assim, por exemplo, Gusdorf nos alerta para o fato presente de não haver uma corrente 

filosófica capaz de proporcionar uma forma unificada de conhecimento que seja 

conveniente e aceitável para muitos; para ele a própria filosofia da ciência moderna nos 

redireciona para a interdisciplinaridade. 

Smirnov, por sua vez, diz que a interdisciplinaridade tende a converter-se em dado teórico 

dos mais importantes na medida em que permite esclarecer as relações entre 

desenvolvimento e progresso social. 

AposteI indica que o aparecimento de certos marcos metodológicos, tais como a teoria dos 

jogos e a análise lingüística, permite sua aplicação a disciplinas distintas. 

Mircea Eliade (sobre o estudo da religião) e Mikel Dufrenne (sobre o estudo da arte) nos 

advertem sobre a importância de o homem ampliar a sua potencialidade para outros 

campos do conhecimento que não apenas o racional, A falência do homem de razão impele 

o homem a uma dimensão de perceber-se em sua dimensão de maior interioridade. 

Os mais significativos avanços desse grupo em relação à interdisciplinaridade poderiam ser 

assim sintetizados: 

-a atitude interdisciplinar não seria apenas resultado de uma simples síntese, mas de 

sínteses imaginativas e audazes. 

-interdisciplinaridade não é categoria de conhecimento, mas de ação. 

-a interdisciplinaridade nos conduz a um exercício de conhecimento: o perguntar e o 

duvidar, entre as disciplinas e a interdisciplinaridade existe uma .diferença de categoria. 

- interdisciplinaridade é a arte do tecido que nunca deixa ocorrer o divórcio entre seus 

elementos, entretanto, de um tecido bem trançado e flexível. 

-a interdisciplinaridade se desenvolve a partir do desenvolvimento das próprias disciplinas. 

Alguns desses avanços apontados no início dos anos 80 possibilitaram o encaminhamento 

das pesquisas que orientamos e que aqui nos propomos analisar. Entre as inúmeras 

dicotomias que precisaram ser enfrentadas, citamos estas que aprendemos a ler nos 

documentos dos pesquisadores da década de 1980: teoria/prática, verdade/erro, 

certeza/dúvida, processo/produto, real/simbólico, ciência/arte. 

Essas dicotomias então anunciadas constituíram-se no nosso objeto de reflexão e pesquisa: 

Orientaram todo o processo de investigação por nós empreendido. (Estamos nesse 

                                                                                                                                                                                

ensino na escola de 1º grau, 3. ed. São Paulo: Loyola, 1989. 
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momento continuando esta discussão, analisando a bibliografia produzida na Itália e nos 

Estados Unidos sobre a interdisciplinaridade, bem como as últimas publicações da OCDE.) 

 

Repercussão dos estudos sobre interdisciplinaridade no Brasil 

A década de 1980 foi marcada pela necessidade da explicitação dos equívocos surgidos a 

partir das dicotomias enunciadas nos anos 70. 

Palmade, em Interdisciplinaridade e ideologias, já nos havia alertado para alguns 

problemas a que o modismo interdisciplinaridade estaria sujeito. Entre eles, a questão 

ideológica particularmente preocupava-me, por isso decidi enfrentá-la a partir de uma 

viagem aos subterrâneos da ação estatal brasileira, na época das reformas educacionais dos 

anos 60. Verifiquei, então, como a questão da interdisciplinaridade foi sendo introduzi da 

nas diferentes esferas do poder constituído. As contradições foram se explicitando a partir 

da análise do quadro político da época, no trabalho que intitulei Educação no Brasil anos 

60- o pacto do silêncio (1985). 

Entre os principais mecanismos ideológicos de manutenção do poder, por mim analisados, 

deparei-me com esferas do saber e do agir totalmente ignoradas pelos educadores da época. 

Uma visita às decisões dos poderes Legislativo e Executivo esclareceu-me sobre o quadro 

de "conveniências", no qual a educação para a interdisciplinaridade foi gestada. Analisei 

como foram gradatívamente caladas as vozes dos educadores, dos alunos, e o processo de 

entorpecimento pelo qual passaram as consciências esclarecidas, analisei também a mudez 

da imprensa e o conluio desonesto na articulação das propostas educacionais. 

Em nome da interdisciplinaridade, todo o projeto de uma educação para a cidadania foi 

alterado, os direitos do aluno/cidadão foram cassados, através da cassação aos ideais 

educacionais mais nobremente construídos. Em nome de uma integração, esvaziaram-se os 

cérebros das universidades, as bibliotecas, as pesquisas, enfim, toda a educação. Foi tempo 

de silêncio, iniciado no final dos anos 50, que percorreu toda a década de 1960 e a de 1970. 

Somente a partir de 1980 as vozes dos educadores voltaram a ser pronunciadas. A 

interdisciplinaridade encontrou na ideologia manipuladora do Estado seu promotor maior. 

Entorpecido pelo perfume desse modismo estrangeiro, o educador se omitiu e nessa 

omissão perdeu aspectos de sua identidade pessoal. 

Essa perda gradativa de identidade registrada nas décadas de 1960 e 1970 causou danos 

irreparáveis a curto prazo. Entretanto, tal como Fênix, o educador dos anos 80 renasceu das 

cinzas, em busca de seu passado de glórias e de sua afirmação como profissional. 
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Foi uma história de muita luta, de muita garra aquela que me aventurei registrar em minhas 

próximas pesquisas – a história de alguns professores portadores de uma atitude 

diferenciada – a interdisciplinar, em busca de sua identidade perdida. 

Essa história foi descrita em dois momentos sucessivos de pesquisa – ( 1987 a 1989) e 

(1989 a 1991)
18

. No primeiro biênio, procurei, por meio de uma observação criteriosa e 

continuada do cotidiano desses professores, registrar todos os aspectos que caracterizei 

como relevantes, além de investigar as opiniões de seus alunos e a deles próprios sobre o 

seu trabalho. Com isso consegui traçar um perfil do professor portador de uma atitude 

interdisciplinar em todas as suas afirmações e negações e nas mais diferentes perspectivas. 

Os dados desses dois primeiros anos de pesquisa revelaram-me o professor interdisciplinar 

traz em si um gosto especial por conhecer e pesquisar possui um grau de 

comprometimento diferenciada para com seus alunos, ousa novas técnicas e 

procedimentos de ensino, porém, antes, analisa-os e dosa-os convenientemente. Esse 

professor é alguém que está sempre envolvido com seu trabalho, em cada um de seus atos. 

Competência, envolvimento, compromisso marcam o itinerário desse profissional que luta 

por uma educação melhor. Entretanto, defronta-se com sérios obstáculos de ordem 

institucional no seu cotidiano. Apesar do seu empenho pessoal e do sucesso junto aos 

alunos, trabalha muito, e seu trabalho acaba por incomodar os que têm a acomodação por 

propósito. Em todos os professores portadores de uma atitude interdisciplinar encontramos 

a marca da resistência que os impele a lutar contra a acomodação, embora em vários 

momentos pensem em desistir da luta. Duas dicotomias marcam suas histórias de vida: 

luta/resistência e solidão/desejoo de encontro. 

Nos dois anos seguintes – 1990 e 1991 – decidi partir para o enfrentamento dessas 

dicotomias explicitadas num projeto de capacitação docente para a rede pública. As formas 

convencionais de capacitação docente não me satisfaziam. Decidi, então, construir e 

pesquisar um projeto diferenciado de capacitação docente para os professores rede pública 

de São Paulo em seus cursos de especialização, formação e aperfeiçoamento do magistério. 

O projeto que desenvolvi visou a construção de uma metodologia de trabalho 

interdisciplinar. Nela o principal objetivo foi levar o professor a perceber-se sujeito de sua 

própria ação, revelando aspectos de si mesmo que a ele próprio eram desconhecidos. O 

processo de conscientização dessa abordagem interdisciplinar de investigação supôs uma 

gradativa ampliação da consciência pessoal dos professores, sujeitos da pesquisa. Foi um 
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projeto que demandou muita espera e cautela. Espera e cautela às quais não estávamos 

preparados, nem os meus sujeitos nem eu mesma. 

O processo iniciou-se com um resgate lento da memória das situações vivenciadas em sala 

de aula. Esse resgate de memória foi sendo aos poucos registrado e analisado. Princípios 

dessa prática vivenciada foram sendo identificados. Da análise desses princípios, nasceu a 

possibilidade de esclarecimentos sobre os obstáculos mais significativos e suas formas de 

superação. O mesmo exercício de observação, registro e análise repetiu-se sobre os fatos 

vividos na escola -outras contradições puderam ser então analisadas. Somente assim foi 

possível partir-se para o levantamento das perspectivas que a atitude interdisciplinar pode 

determinar. Passei, então, com esses professores a construir uma proposta curricular 

interdisciplinar para toda a rede de ensino. Infelizmente, fui impedida de acompanhar a 

seqüência dos acontecimentos, mas, até onde pude avaliar, os ganhos foram extremamente 

compensadores. 

Na medida em que duas pesquisas junto aos professores da rede pública se desenvolviam, 

fui percebendo a riqueza e a beleza, de algumas práticas intuitivamente vivenciadas por 

nossos professores. Continham, como analisei depois, propostas emergentes de uma 

teorização interdisciplinar para a educação. Percebi também o quanto se empobrecem as 

práticas intuitivas quando abandonadas à sua própria sorte. Muitas se anulam ao 

permanecer no senso comum, e .muitas vezes são ignoradas no que têm de mais belo, até 

mesmo pelos professores que as praticam. 

A partir dessa constatação, dediquei grande parte da década de 1980 a anunciar o quanto 

seria importante o registro dessas práticas. Esse anúncio redundou na organização de várias 

coletâneas, em que procurei sistematizar: 

-práticas de professores do 1° grau, em anotações sobre metodologia e prática de ensino na 

escola de 1° grau (1983). 

-práticas de professores da pré-escola em Tá pronto, Seu lobo? Didática prática na pré-

escola (1987). 

-práticas de professores da Escola Normal em Uma casa chamada magistério (1987).  

-práticas de professores do Ensino Superior em Encontros e desencontros da didática e da 

prática de ensino (1988).  

-práticas de pesquisadores da didática em Um desafio para a didática (1988).  

-práticas de pesquisadores da Educação em Metodologia da pesquisa educacional (1989) e 

Novos enfoques da pesquisa educacional (1992). 
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-práticas em perceber-se interdisciplinar -Práticas interdisciplinares na escola (1991). 

Do registro e da análise dessas práticas, descritas na década de 1980, o enfrentamento de 

uma das principais dicotomias a serem superadas pela interdisciplinaridade: a dicotomia 

teoria/prática. Acredito que ela pôde ser mais bem enfrentada pelo cuidado com que seus 

autores se dispuseram a descrevê-las e analisá-las. 

 

O movimento da interdisciplinaridade no Brasil no início dos anos 90 

 

Os anos 90 representam o ápice da contradição para estudos e pesquisas sobre 

interdisciplinaridade por mim desenvolvidos. 

A contradição maior encontrei na proliferação indiscriminada das práticas intuitivas, pois 

os educadores perceberam que não é mais possível dissimular o fato de a 

interdisciplinaridade constituir-se na exigência primordial da proposta atual de 

conhecimento e de educação. A revisão contemporânea do conceito de ciência orienta-nos 

para a exigência de uma nova consciência, que não se apóia apenas na objetividade, mas 

que assume a subjetividade em m todas as suas contradições. 

A partir da constatação de que a condição da ciência não está no acerto, mas no erro, 

passou-se a exercer e a viver a interdisciplinaridade das mais inusitadas formas.  

O número de projetos educacionais que se intitulam interdisciplinares vem aumentando no 

Brasil, numa progressão geométrica, seja em instituições públicas ou privadas, em nível de 

escola ou de sistema de ensino. Surgem da intuição ou da moda, sem lei, sem regras, sem 

intenções explícitas, apoiando-se numa literatura provisoriamente difundida. 

Em nome da interdisciplinaridade abandonam-se e condenam-se rotinas consagradas, 

criam-se slogans, apelidos, hipóteses de trabalho, muitas vezes improvisados e 

impensados. Em nome dessa falta de orientação generalizada é que tenho dedicado meus 

estudos e minhas pesquisas, no sentido de elucidar posicionamentos. Entre os caminhos 

escolhidos, um dos mais importantes tem sido a coordenação de um Núcleo de Estudos e 

Pesquisas, composto de mestrandos e doutorandos da PUC/São Paulo. Desde 1987, época 

em que foi criado, já produzimos quase 30 pesquisas, sendo que outras tantas estão sendo 

concluídas. 

As referidas pesquisas buscaram explicitar o caminho percorrido em práticas 

interdisciplinares intuitivas, tentando retirar delas os princípios teóricos fundamentais para 

o exercício de uma prática docente interdisciplinar. 



Unifacs – Universidade Salvador 
Curso de Especialização em Coordenacao Pedagógica 

 18 

As outras tantas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pelo grupo de meus orientandos 

da pós-graduação abordam uma temática variada, tão variada quanto a história de cada 

pesquisador que ousou registrá-la e analisá-la; entretanto, em todas elas, há a marca de 

uma prática interdisciplinarmente vivenciada. Aspectos como alfabetização, pré-escola, 

formação de professores para o 1°, 2° e 3° graus, a questão dos conteúdos específicos, a 

arte"a estética, a ética, a educação do corpo, dos sentidos da memória são, entre outros, 

temas que o grupo de estudos desenvolve, vem discutindo e socializando de norte a sul do 

Brasil. Não temos conhecimento de outras experiências similares à nossa, mas estamos 

esperançosos de encontrá-las em outros lugares. A nossa intenção ao apresentá-las, neste 

livro, além de socializá-las é a de obter promissoras contribuições que nos permitam 

questionar e avançar em nossa proposta. 

 

FAZENDA, Ivani Catarina Fazenda. Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa. 

6. ed. Campinas: Papirus, 2000, (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagogico), 

pp. 13-35. 
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 Utilização de mapas conceituais no ensino e currículo 

 

 

Mapeamento do conteúdo curricular 

 

O conteúdo curricular, definido aqui como o conteúdo sistematizado das disciplinas.de 

estudo, deve ser analisado tendo por critério o princípio de seleção do conteúdo. Esse 

conteúdo deve ser bem dominado pelo mapeador, pois como observou Wandersse (1990), 

"um mapa é altamente I dependente da qualidade e da quantidade de dados que o 

mapeador coleta acerca da realidade mapeada”. 

Uma primeira tarefa é discernir quais são os itens curriculares de maior relevância, 

representados por conceitos de maior inclusividade ou supra-ordenados, que ficarão no 

topo do mapa. Seguir-se-á a seleção dos conceitos subordinados de segundo e terceiro 

nível, se houver, podendo-se chegar até os exemplos genuínos dos conceitos, que 

constituirão a base do mapa, pois são ilustrações dos conceitos (p.ex.: a descrição da 

floresta amazônica é uma ilustração do conceito "floresta equatorial"). Definidos os 

elementos da rede conceitual, esta é ligada por linhas que indiquem as relações existentes. 

Veja exemplo de mapa esquemático simples, que tem apenas uma linha de subordinação, 

baseado no princípio da diferenciação progressiva de conceitos. 

 

  A Conceito supra-ordenado  

        

Conceitos 

 

subordinados 

 B    C  ← Segundo nível conceitual 

        

b1 b2  c1 c2 c3 ← Terceiro nível conceitual 

        

Ex

. 

Ex

. 

 Ex. Ex

. 

Ex

. 

← Exemplos genuínos de conceitos 

 

Mapa com três níveis de uma rede conceitual 

 

Um mapa deverá conter boxes com um rótulo conceitual em cada um, ou no caso de 

proposições, somente as palavras-chave que evoquem o princípio ou regra, se forem estes 
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os casos. Os boxes devem ser ligados com linhas cheias ou setas que indiquem a direção da 

diferenciação progressiva dos conceitos. Poder-se-á ainda diferenciar os boxes que 

contenham conceitos, traçados com linhas cheias, dos boxes que tenham proposições, com 

linhas pontilhadas. Naturalmente, não há uma regra rígida para isso, mas as convenções 

deverão ser bem estabelecidas e o todo mapeado será beneficiado com um toque estético e 

artístico, como observa Wandersse (1990). 

 

Mapas para o plano de aula 

 

Os mapas destinados ao planejamento da apresentação do ensino devem assinalar o 

princípio da reconciliação integrativa, para evitar eventuais conflitos cognitivos dos alunos. 

A organização hierárquica dos conceitos/proposições, baseada na diferenciação 

progressiva, deve ser vista mais como um ponto de chegada do que como um percurso a 

ser feito. Na apresentação das idéias, o professor poderá iniciar com um conceito mais 

amplo, mas deverá descer no mapa a exemplos e ilustrações de conceitos situados na base, 

para depois voltar aos conceitos mais gerais, situados no topo do mapa. O roteiro a seguir 

dependerá, em parte, da estrutura cognitiva dos alunos, pois poderá demandar maior 

número de ilustrações de conceitos. As comparações e diferenciações dos conceitos 

contidos no mapa deverão ser previstas. O mesmo pode ser dito a respeito de um cotejo 

entre as idéias pertinentes que os alunos dominam, e as novas idéias a serem apresentadas. 

 

Exemplo 1 

 

Segue-se um exemplo de aplicação de mapeamento conceitual à subunidade ''Poesia: nível 

rítmico" para iniciar os estudos da unidade “Poesia: forma e conteúdo”, proposto pelo 

professor Juvenal Zanchetta
19

1. Fizemos algumas adaptações, mostrando um roteiro para 

atingir a reconciliação integrativa.  

                                                           
19

 O professor J .Zanchetta elaborou esse material como trabalho do curso de Pós- Graduação em Educação 

da UNESP-Campus de Marília, sob nossa orientação. 
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Mapa de hierarquia conceitual de unidades com possíveis seqüências instrucionais 

 

A seqüência indicada sugere que o professor inicie a aula com concepção de "poesia"l, 

mostrando que a mesma não se restringe tão-somente a rimas e versos. Essa abordagem 

pressupõe que seja esta concepção a predominante entre os alunos. O conceito de poesia 

como um tipo determinado de conteúdo literário é introduzido e diferenciado de poesia 

como "forma"4. Segue-se um retorno ao conceito de "forma" e suas subdivisões, 

destacando o "nível rítmico"5 e seus desdobramentos.* 

A rede conceitual acima descrita exemplifica itens de uma disciplina consistentemente 

inter-relacionados. Outras disciplinas desse tipo podem ser Física, Química, Biologia, 

Sociologia Geral. Há disciplinas em que os conhecimentos factuais, constituídos por 

descrições de objetos, paisagens e eventos específicos, têm um peso maior do que os 

conceitos. É o caso de disciplinas como História e Geografia Regional. Mesmo essas 

disciplinas, no entanto, têm uma base conceitual relevante que lhes dá organicidade e 

sustentação. Competirá ao mapeador discerni-la, pois esta possibilitará uma interpretação 

adequada dos significados dos conhecimentos factuais.  

Um segundo exemplo refere-se a uma unidade de estudo "Massa de ar", na área da 

Geografia climática, destinado a alunos da escola de 2º Grau. Essa unidade desdobra-se em 

2 
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Nível 

Rítmico 

 

Versos Rimas 

Estrofeação - internas 

- externas 

- ricas 

- pobres 

Nível 

Lexical 

 

Nível 

Sintático 

 

Nível 

Semântico 

 

- regulares 

- brancos 

- (…) - dístico 
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- (…) 
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conteúdo de geografia climática do Brasil, envolvendo a aplicação dos conceitos sobre 

massas de ar. 

O mapa intercala as explicações de conceitos com a apresentação de informações factuais 

(localização de massas de ar no Brasil). As setas cheias indicam a diferenciação 

progressiva de conceitos, mas colho ponto de chegada e não como roteiro de apresentação 

das idéias. O ponto de partida é o conceito supra-ordenado "massas de ar". O professor 

levará em conta os conhecimentos prévios dos alunos sobre os fenômenos climáticos. 

Como no Brasil os deslocamentos de massas de ar polares são muito comentados na 

televisão, esse aspecto pode ser explorado para a abordagem desse conceito. Segue-se a 

análise dos princípios explicativos dos tipos e massas de ar. Os conceitos de "Área 

ciclonal" e "área anticiclonaI" podem ser desenvolvidos em torno da questão "Por que as 

massas de ar se deslocam na superfície do planeta ? ' , , ficando por último a localização 

geográfica das massas de ar no Brasil.  

A reconciliação integrativa dos conceitos deve ser considerada não apenas entre as idéias 

assinaladas no mapa, mas também entre as novas idéias apresentadas e os conceitos 

errôneos enunciados pelos alunos durante a aula. Considerar-se-á também que o presente 

estudo pressupõe o bom domínio de requisitos prévios. 

 

 

Exemplo de seqüência de ensino na disciplina Geografia Física - Climatologia 

Tipos de massas de ar 

Área ciclonal 

 

Equatorial Tropical Polar 

(B) 

 

Área anticiclonal 

 

Massa de ar 

Conceito: definição 

Proposições relevantes 

1 

2a 

3 

4a 

5 

 Seqüência de hierarquia conceitual itens 

Localização geográfica das 

massas de ar no Brasil – (A) 

1a 

2 

4 

Comparações e diferenciações 

conceituais: direção da aula 
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Mapas conceituais como organizadores avançados 

 

O uso de mapas conceituais como organizadores avançados é uma estratégia de utilização 

recente. O objetivo é usar o mapa para estabelecer uma ponte cognitiva entre as idéias 

disponíveis pertinentes dos alunos e o novo material de aprendizagem. Essa abordagem 

encontra apoio na teoria da aprendizagem de Ausubel (1968, 1980), que considerou como 

a principal variável isolada a verificação das idéias pertinentes já dominadas pelo aluno, e 

a necessidade de ensiná-lo de acordo com essa disponibilidade, ou seja, é fundamental 

orientar o aluno para que ele faça as conexões das novas informações ensinadas com 

conceitos relevantes estabelecidos em sua estrutura cognitiva. O organizador avançado é 

destinado a facilitar essa conexão.  

Descrevemos dois exemplos de utilização de mapas conceituais como organizadores 

avançados. 

 

Exemplo 1 

 

A primeira situação foi extraída da pesquisa de Willerman e Mac Harg (1991), que 

exploraram, pela primeira vez, os mapas conceituais como organizador avançado. 

Anteriormente, de acordo com esses pesquisadores, os organizadores não haviam sido 

usados dessa maneira, mas na forma verbal -oral ou escrita, ou de diagramas.  

A pesquisa de Willerman e Mac Harg consistiu de um experimento em que se testaram 

mapas conceituais como organizador em uma unidade de Ciências. Foram utilizados 

grupos de controle e experimental que dominavam os pré-requisitos exigidos. Os grupos 

foram testados em competência de leitura e de matemática, tendo-se verificado diferença 

não-significativa entre ambos. Ao grupo experimental foi apresentado, no início dos 

estudos, um mapa conceitual da unidade, com as explicações das relações existentes entre 

os conceitos. A seguir, os alunos trabalharam sobre um mapa em branco, preenchendo-o 

com os dados pertinentes, os quais foram corrigidos pelo professor. Enquanto isso, o 

grupo-controle recebeu uma aula introdutória que incluiu a especificação dos objetivos da 

unidade e algumas questões destinadas a estabelecer a motivação dos alunos. Os demais 

procedimentos usados foram semelhantes para os dois grupos. Os resultados dos testes de 
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avaliação da unidade de ensino mostraram um desempenho significativamente superior do 

grupo experimental, atestando, portanto, a validade do uso de mapas conceituais I como 

organizador avançado. 

 

Exemplo 2 

 

A segunda situação consistiu de aplicação de mapas conceituais dos pré-requisitos da 

unidade, e não da própria unidade, como organizadores prévios. Essa solução é adequada 

para situações em que alunos têm deficiência no domínio dos pré-requisitos.  

A ilustração consiste de uma situação de pesquisa, em que dois professores da escola 

brasileira de 8ª série do 1º Grau
20

 testaram o esquema acima descrito, mas inserido em uma 

investigação educacional com objetivos mais amplos (Faria, 1994). 

O primeiro professor da disciplina matemática aplicou teste de pré-requisitos no início da 

unidade, verificando que 6 dos 22 alunos tinham deficiência acentuada. A revisão dos pré-

requisitos foi feita com a apresentação gráfica do mapa conceitual (veja abaixo). Após, o 

professor solicitou exercícios práticos, fazendo logo a correção dos mesmos. Com isso, os 

alunos puderam formar uma base consistente de idéias de esteio para o aprendizado da 

unidade “Teorema de Tales”, que durou quatro semanas. O resultado do pré-teste foi 

considerado satisfatório pelo professor, pois apenas um aluno teve nota 6,0, em 10 pontos, 

e os restantes tiveram 8,0 ou mais pontos. 
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Mapa dos pré-requisitos da unidade "Teorema de Tales" 

 

O segundo professor ministrou a unidade de ensino "Orações subordinadas substantivas", 

para a qual é indispensável um ótimo domínio dos "termos essenciais da oração" (sujeito, 

aposto, predicativo do sujeito, objeto direto/indireto etc.). Como o professor tinha dúvidas 

sobre o bom domínio dos pré-requisitos dos seus alunos (ele não havia trabalhado com essa 

turma no ano anterior), um pré-teste foi aplicado. Verificou que 14 dos 17 alunos não 

tinham domínio satisfatório para iniciar a nova unidade. O professor trabalhou sobre esses 

pré-requisitos, utilizando um mapa conceitual desenhado no quadro-negro, definindo cada 

termo da oração e dando exemplos. Seguiram-se exercícios com o uso de mapa elaborado 

pelos alunos.  

A avaliação mostrou que 14 dos 17 alunos obtiveram domínio satisfatório. Foi 

acrescentada, ainda, uma correção dos mapas, feita pelos próprios alunos. Com isso, 

apenas um aluno, por razões especiais, chegou à pós-avaliação da unidade de ensino com 

aproveitamento deficiente. 

Esses dois relatos não têm validade como resultado de pesquisa, pois a revisão dos pré-

requisitos poderia ser feita sem os mapas. No entanto, o uso dos mapas conceituais 

apresentaram-se pelo menos como boa alternativa neste contexto. 

 

Mapas conceituais construídos pelos alunos 

 

Mapas conceituais podem ser construídos pelos alunos, prestando-se para várias atividades, 

como: 

a) aprendizagem de unidades de ensino, em atividades orientadas de classe; 

b) ensino independente, em que os alunos trabalham sem a supervisão direta do professor; 

c) atividades de avaliação do ensino.  

Naturalmente, todas essas situações envolvem uma experiência prévia dos alunos com 

mapas conceituais. 

 

Mapas nas atividades orientadas de classe 

 

                                                                                                                                                                                
20

 Trata-se dos professores Ruben D.O. Rodriguez (Matemática) e Solange Tuon, da Escola Canarinho de 

Itatiba-SP. A pesquisa teve a colaboração financeira do CNPq (parcial) e da Universidade São Francisco -
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Selecionamos algumas sugestões, extraídas da literatura especializada, que podem ser 

adaptadas ao estilo de trabalho do professor: 

a) Ault Jr. (1985) apresenta, de maneira bem didática, uma forma de trabalhar na 

exploração de textos. A solução apresentada, viável para alunos do ensino médio, 

desdobra-se em cinco passos: 

1.0 passo. Leitura cuidadosa de um texto selecionado, com a preocupação inicial de 

distinguir o conceito central do mesmo. O ideal, diz o autor, seria que esse conceito central 

servisse para um contexto maior, como um capítulo inteiro no qual o tópico estivesse 

inserido. Nessa atividade, os alunos deverão também sublinhar as palavras e frases-chave, 

representadas por conceitos e proposições relevantes. Cada um desses elementos será 

copiado em cartões separados. 

2.0 passo. Posicionar alista de conceitos, desde os mais inclusivos e gerais, até os mais 

específicos e concretos.  

3.0 passo. Distinguir os conceitos de nível similar de abstrações e os conceitos 

intimamente relacionados que mantêm relações de subordinação, objetivando chegar à 

estrutura hierárquica do material. 

4.0 passo. Montar os cartões em ordem bidimensional, seguindo a ordem das idéias 

(conceitos e proposições) mais gerais para as mais específicas. O aluno deve retomar ao 

texto estudado, para eventual inclusão de conceitos adicionais não percebidos na triagem 

anterior. 

5.0 passo. Ligar os conceitos expressos nos cartões por rótulos, através de linhas, 

adquirindo uma forma de mapa, que pode ser lida em quaisquer direções. Isso difere, por 

exemplo, de um organograma, que aponta uma única direção das ações ou procedimentos a 

serem seguidos. 

 

b) Food e Lapp (1983) sugerem o uso de mapas conceituais para crianças fazerem 

interpretação de textos. A primeira etapa consiste da análise do texto e do domínio dos 

significados, até chegar-se ao entendimento da estrutura organizacional do mesmo. Segue-

se um trabalho de grupo para discussão e preenchimento de um mapa mudo, em uma etapa 

intermediária. Finalmente, os alunos montam os seus próprios mapas, utilizando as regras 

de organização aprendidas na etapa anterior. Food e Lapp sugerem que as crianças 

                                                                                                                                                                                

Campus Itatiba. 
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trabalhem com mapas pictóricos, o que facilitaria a sua visualização e interpretação. Veja 

exemplo abaixo: 

 

Mapas conceituais no ensino independente 

 

Mapas conceituais podem ser elaborados em atividade de aprendizagem significativa, sem 

a supervisão do professor. Trata-se de um recurso útil para que o aluno possa analisar e 

organizar os dados de unidades de aprendizagem, em que a hierarquia conceitual apresenta 

uma certa clareza. Novak e Gowin (1985) já haviam destacado essa possibilidade. No 

Brasil, Pontes Neto (1993) testou essa estratégia com um grupo de 34 universitários, em 

quatro unidades de ensino. Constatou, através de aplicação de um opiniário respondido 

pelos alunos, que, entre outros aspectos, a elaboração dos mapas “propiciaram uma 

aprendizagem mais rápida, promovem uma concepção mais abrangente e integrada dos 

textos, clarificam a relação entre conceitos, não incentivam a aprendizagem mecânica 

(...)”. O autor assinala que esse campo de aplicação está necessitando de mais pesquisas, 

pois tem se mostrado promissor. 

Essa estratégia envolve uma boa experiência prévia dos alunos com mapas conceituais, 

como: em primeiro lugar, os alunos aprendem através dos mapas apresentados pelo 

professor, destinados à ilustração das suas aulas; segue-se a elaboração de mapas 

conceituais elaborados pelos alunos em sala de aula, em exercícios supervisionados e com 

correções feitas pelo professor; em uma última etapa, é solicitado estudo independente para 

o mapeamento conceitual do material estudado. 
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O uso de mapas conceituais em programas de computador 

 

Mapas conceituais podem ser utilizados em programas de computadores para melhorar o 

estudo de questões relacionadas ao ensino. Uma pesquisa realizada por Beyerbach e Smith 

(1990) ilustra esta abordagem. Esses autores usaram um programa de elaboração de mapas 

conceituais, para verificar mudanças no conteúdo e organização dos mapas conceituais 

feitos por dezessete sujeitos da pesquisa. Estes foram compostos por alunos do último ano 

de um curso superior, que desenvolveu um programa de educação sobre a primeira 

infância. O curso baseou-se numa teoria construtivista da aprendizagem. 

O programa de computador, elaborado por R. Mozman e J .V. Roekel, deveria permitir 

uma criação mais fácil dos mapas conceituais, bem como facilitar a aprendizagem de 

novos conhecimentos e a integração destes aos conhecimentos prévios dos alunos. Além 

dos mapas conceituais, os aprendizes foram estimulados a refletir sobre o seu processo de 

pensamento, fazendo registros diários a partir das experiências com os mapas conceituais 

elaborados. Nesse processo, o computador também poderia auxiliar os alunos, organizados 

em pares, para refletir sobre as implicações dos novos conhecimentos e experiências 

adquiridas, relacionando-as com o tema central "ensino eficiente". 

A hipótese embutida na pesquisa é que as crenças dos professores modelam a sua prática, e 

que a sua epistemologia pessoal tem influência no modo como planejam e implementam o 

currículo. O conhecimento do profissional, por sua vez, não é estático e está sendo 

continuamente reconstruído, à medida que ele se envolve em novas experiências e reflete 

sobre as mesmas. A pesquisa busca melhor compreensão desse processo, examinando: 

a) as mudanças ocorridas nos mapas dos sujeitos quanto a certas categorias de conteúdos e 

à forma como são organizadas; 

b) os registros das reflexões dos mesmos. 

No primeiro semestre do curso, os alunos elaboraram mapas à mão, organizando os dados 

pertinentes a “Ensino eficiente”, em torno dessa idéia central. A categoria que foi 

destacada, dizem os autores, refere-se às qualidades pessoais do professor, embora fossem 

listadas também categorias como: "atitude positiva", "organização", "atitude profissional" e 

"organização". Esses mapas apresentaram deficiências quanto ao vocabulário técnico e 

detalhes de organização hierárquica dos conceitos.  
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Os mapas do programa de computador só foram elaborados no segundo semestre. O 

conjunto de mapas foi composto por um mapa geral, pelos submapas de cada uma das 

categorias e seus desdobramentos. 

Os autores assinalam que, no mapa final, os alunos incorporaram mais informações, 

melhor organização hierárquica (p. ex., com mais níveis no submapa) e maior riqueza de 

detalhes. Houve também melhoria na média dos escores, de 67 no pré-mapa, para 76 no 

pós-mapa. 

Quanto à análise das reflexões a partir das experiências com mapas conceituais, os autores 

registram que, no primeiro momento, predominaram as preocupações com a descrição do 

impacto emocional e com o uso do programa, e não com a efetividade do ensino, como 

havia sido solicitado. Nos mapas finais, passaram a predominar nas reflexões: 

a) um sentido de confiança, de domínio do material e excitamento; 

b) aprofundamento de questões sobre o ensino efetivo, como itens sobre o processo de 

aprendizagem e as implicações para a prática do ensino; 

c) funções executivas, organização e o profissionalismo etc.; 

d) questões sobre a programação. Concluindo, os autores consideram possível que, 

organizando o currículo em torno de conceitos centrais e comuns nos mapas dos 

estudantes, e com a expansão desse quadro teórico, poder-se-ia desenvolver um melhor 

entrelaçamento entre as teorias propostas e as dos alunos. Quanto ao uso do computador 

nesse processo, não são indicadas quaisquer conclusões especiais, além daquelas já 

assinaladas. No entanto, do conjunto de atividades, infere-seque o trabalho com o 

programa excita e motiva os alunos, oferecendo-lhes um instrumento que agiliza a 

manipulação de informações e seu registro, liberando-os melhor para a construção do 

conhecimento e para a reflexão de suas análises. 
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Mapa conceitual em programa de computador. 

 

FARIA, Wilson de. Mapas conceituais: aplicações ao ensino, currículo e avaliação. São 

Paulo: EPU, 1995. (Coleção Temas Básicos de Educação e Ensino), pp. 09-22. 
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UMA POSTURA INTERDISCIPLINAR 

Thereza Cristina Bordoni 

 

Mestre em Políticas Educacionais. Pesquisadora Educacional. Vice-Diretora do Colegio 

Marista de Patos de Minas. Consultora Educacional. (31-99717068) 

  

 “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)  

“...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)  

 

INTERDISCIPLINARIDADE 

“Do ponto de vista epistemológico, consiste no método de pesquisa e de ensino voltado 

para a interação em uma disciplina, de duas ou mais disciplinas, num processo que pode ir 

da simples comunicação de idéias até a integração recíproca de finalidades, objetivos, 

conceitos, conteúdos, terminologia, metodologia, procedimentos, dados e formas de 

organiza-los e sistematiza-los no processo de elaboração do conhecimento.” Dra. Francisca 

S. Gonçalves - USP  

 

TRANSDISCIPLINARIDADE  

“É a reunião das contribuições de todas as áreas do conhecimento num processo de 

elaboração do saber voltado para a compreensão da realidade, a descoberta de 

potencialidades e alternativas de se atuar sobre ela, tendo em vista transforma-la.” 

Zemelman  

 

Refletindo sobre Interdisciplinaridade 

Interdisciplinaridade é um termo que não tem significado único, possuindo diferentes 

interpretações, mas em todas elas está implícita uma nova postura diante do conhecimento, 

uma mudança de atitude em busca da unidade do pensamento. Desta forma a 
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interdisciplinaridade difere da concepção de pluri ou multidisciplinaridade, as quais apenas 

justapõe conteúdos.  

Nesse sentido, não estou me referindo à interdisciplinaridade como uma teoria geral e 

absoluta do conhecimento, nem a compreendo como uma ciência aplicada, mas sim como 

o estudo do desenvolvimento de um processo dinâmico, integrador e, sobretudo, dialógico. 

Concordo com Fazenda, 1988 ao caracterizar a interdisciplinaridade "pela intensidade das 

trocas entre os especialistas e pela integração das disciplinas num mesmo projeto de 

pesquisa.(...) Em termos de interdisciplinaridade ter-se-ia uma relação de reciprocidade, de 

mutualidade, ou, melhor dizendo, um regime de co-propriedade, de interação, que irá 

possibilitar o diálogo entre os interessados. A interdisciplinaridade depende então, 

basicamente, de uma mudança de atitude perante o problema do conhecimento, da 

substituição de uma concepção fragmentária pela unitária do ser humano" (Fazenda, 1993, 

p. 31).  

O ponto de partida e de chegada de uma prática interdisciplinar está na ação. Desta forma, 

através do diálogo que se estabelece entre as disciplinas e entre os sujeitos das ações, a 

interdisciplinaridade "devolve a identidade às disciplinas, fortalecendo-as" e evidenciando 

uma mudança de postura na prática pedagógica. Tal atitude embasa-se no reconhecimento 

da 'provisoriedade do conhecimento', no questionamento constante das próprias posições 

assumidas e dos procedimentos adotados, no respeito à individualidade e na abertura à 

investigação em busca da totalidade do conhecimento. Não se trata de propor a eliminação 

de disciplinas, mas sim da criação de movimentos que propiciem o estabelecimento de 

relações entre as mesmas, tendo como ponto de convergência a ação que se desenvolve 

num trabalho cooperativo e reflexivo. Assim, alunos e professores - sujeitos de sua própria 

ação - se engajam num processo de investigação, re-descoberta e construção coletiva de 

conhecimento, que ignora a divisão do conhecimento em disciplinas. Ao compartilhar 

idéias, ações e reflexões, cada participante é ao mesmo tempo "ator" e "autor" do processo.  

A partir de todos esses referenciais, é importante que os conteúdos das disciplinas sejam 

vistos como instrumentos culturais, necessários para que os alunos avancem na formação 

global e não como fim de si mesmo.  

A interdisciplinaridade favorecerá que as ações se traduzam na intenção educativa de 

ampliar a capacidade do aluno de:  

· expressar-se através de múltiplas linguagens e novas tecnologias;  

· posicionar-se diante da informação;  
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· interagir, de forma crítica e ativa, com o meio físico e social;  

Temos então o desafio de assegurar a abordagem global da realidade, através de uma 

perspectiva holística, transdisciplinar. Onde a valorização é centrada, não no que é 

transmitido, e sim no que é construído. Assim a prática interdisciplinar nos envolve no 

processo de aprender a aprender.  

A postura interdisciplinar incita o pensamento em direção ao enfrentamento de tensões que 

se criam durante o seu processo de elucidação, o que possibilita a superação de dicotomias 

tradicionais da visão de mundo mecanicista, tais como: homem-mundo: o homem se revela 

ao mundo através da linguagem, quer seja ela natural, quer seja artificial, como é o caso da 

linguagem computacional. Ao formalizar o seu pensamento para outrem, o homem 

apropria-se da palavra, atribuindo-lhe um significado segundo sua própria experiência, re-

elaborando-a e revelando-se ao outro. A manifestação do ser através da linguagem traz 

subjacentes os valores intrínsecos a um contexto. Ao mesmo tempo em que se expressa o 

homem toma consciência de si mesmo como um ser singular no mundo, com 

potencialidades e limitações próprias. A "palavra própria" de cada ser manifesta o sentido 

que ele dá a si mesmo e ao mundo. Assim, a palavra "está sempre em ato" constituindo "a 

essência do mundo e a essência do homem.(...)" Todo encontro com o outro supõe um 

confronto de idéias onde cada qual trás seu testemunho e busca o testemunho do outro. 

Cada ser é responsável pela introdução de um ponto de descontinuidade, cujas 

contradições devem ser discutidas e compartilhadas com os demais membros do grupo, 

buscando um equilíbrio em um novo patamar.  

Temos então a interdisciplinaridade como um campo aberto para que de uma prática 

fragmentada por especialidades possamos estabelecer novas competências e habilidades 

através de um postura pautada em uma visão holistica do conhecimento e uma porta aberta 

para os processos transdisciplinares.  

“Este ser do mundo e no mundo tem a capacidade de interferir e modificar o seu próprio 

mundo... "A disjunção sujeito-objeto é um dos aspectos essenciais de um paradigma mais 

geral de disjunção-redução, pelo qual o pensamento científico ou disjunta realidades 

inseparáveis sem poder encarar a sua relação, ou identifica-as por redução da realidade 

mais complexa à realidade menos complexa" (Morin, 1982, pag. 219). Porém, a atitude 

interdisciplinar permite o desenvolvimento do sujeito como um todo, de acordo com suas 

condições, possibilidades e entendimento”. (Gusdorf, 1970, pag. 34-35).  

  


