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Estás em tudo o que morre. 

 

Em tudo estás, nem repousas, 

Ó ser tão mesmo e diverso! 

(Eras no início das cousas, 

Será no fim do Universo.) 

Estás na alma e nos sentidos. 

Estás no espírito, estás 

Na letra, e, os tempos cumpridos, 

No céu, no céu estarás.



 

RESUMO 

 

Esta pesquisa em Linguística Aplicada tem como objetivos: investigar a 
aplicabilidade de ações interdisciplinares no contexto universitário e confrontar 
conceitos de interdisciplinaridade dos professores da graduação com as concepções 
indicadas no Projeto Pedagógico de Curso de uma Universidade. Ao longo desta 
escrita, procurei responder indagações sobre a natureza das ações docentes de um 
Curso de Letras/Inglês que tem um currículo nas linhas de uma abordagem 
interdisciplinar. Embora ainda não exista uma pronta definição para o termo 
interdisciplinaridade, as concepções dos professores envolvidos nesta pesquisa 
foram o ponto principal para fazer uma confrontação com as ações desenvolvidas no 
curso de graduação. A abordagem interdisciplinar é o foco deste trabalho. Esta 
pesquisa tem como contexto a realidade de um Curso de Letras/Inglês de uma 
Universidade multicampi do nordeste brasileiro. Os estudos desenvolvidos 
possibilitaram a compreensão da interdisciplinaridade não como um “puzzle 
disciplinar”, mas como uma atitude educacional em que as interligações pessoais, 
metodológicas e acadêmicas são possíveis. A metodologia adotada foi a 
hermenêutica com base em Ricœur (1990, 2006), na qual pude textualizar as 
entrevistas e questionários, instrumentos utilizados para coletar as informações que 
subsidiam esta pesquisa. As ações docentes do Curso de Letras/Inglês do campus 
em foco remete ao campo do estudo interdisciplinar postulado por Japiassu (1976), 
Fazenda (1979, 2008, 2011, etc.) e Pombo (1993, 2011). O estudo de História da 
Filosofia das Ciências em Lisboa-PT fez-me compreender a interdisciplinaridade 
como manifestação atual da unidade da ciência na escola. A interpretação dos 
textos oriundos dos questionários e da entrevista com base nos pilares – coerência, 
humildade, espera, desapego e respeito – que pautam a atitude interdisciplinar, 
expressa a necessidade de uma urgente reforma curricular e mudança de postura 
no ambiente educacional. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Puzzle disciplinar. Formação do Professor de 
Inglês.



 

ABSTRACT 

 

This research in Applied Linguistics has two goals: to investigate the applicability of 

interdisciplinary actions in the university and to confront the concepts of 

interdisciplinarity by graduation teachers with the conceptions indicated in the 

Pedagogic Project of university course. Throughout this writing I tried to answer 

questions about the nature of teaching actions of a College degree in English 

Language Teaching that has a curriculum guided by the interdiciplinarity approach. 

Although there still no a ready definition to the term interdisciplinarity, the teachers 

conceptions were the main point to do a confrontation with the actions developed in 

the College Course. The interdisciplianrity approach is the focus of this work. The 

research has as its  context the reality of a College degree in English Language 

Teaching from a multicampi University in the Brazilian Northeast . The developed 

studies provided an understanding of interdisciplinarity not as a "disciplinary puzzle", 

but as an educational attitude where personal, academic and methodological 

interconnections are possible. The methodology adopted was based on Ricœur’s 

hermeneutic (1990, 2006), where it was possible change as texts the interview and 

the questioner, instruments used to collect the information supporting this research. 

The teachers actions of the College degree in English Language from the campus 

focused refers to the to the field of interdisciplinary postulated by Japiassu (1976), 

Fazenda (1979, 2008, 2011, etc.), Pombo (1993, 2011). The study of História da 

Filosofia das Ciências in Lisboa-PT made me understand the interdisciplinarity as the 

current manifestation of the unity of science in school. The interpretation of texts from 

the questionnaires and interviews based on the pillars – consistency, humility, 

expecting, detachment and respect - that guide interdisciplinary attitude, expresses 

an urgent necessity for curriculum reform and change of attitude in the educational 

environment. 

 

Key words: Interdisciplinarity. Disciplinary Puzzle. College Degree in Language 

Teaching.
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1 O RECONHECIMENTO DO PUZZLE 

 

 

 

O meu primeiro contato com a língua inglesa aconteceu aos 11 anos de 

idade, no 6º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública. A maneira pela 

qual a língua inglesa me foi apresentada era apaixonante: aulas lúdicas, recheadas 

de canções e brincadeiras que me ajudavam a gostar, cada vez mais, dessa 

disciplina. Em casa, deliciava-me a cantar em inglês, acompanhando as canções 

nos discos de vinil presenteados por um tio que morava na distante São Paulo. À 

tarde, terminadas as tarefas domésticas, punha os discos na radiola e tentava 

acompanhar os Pholhas, Bee Gees, Creedence e outros que não me vêm à 

memória.  

Esse primeiro contato com a língua inglesa foi muito bom, porém o trabalho 

desenvolvido na linha gramática pela gramática, nas séries seguintes, tornava a 

aprendizagem enfadonha e desestimulante, sem o encantamento vivido 
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anteriormente. Felizmente, durante o Ensino Médio, o prazer de estudar inglês 

voltou com atividades diversificadas, que mostravam certas particularidades da 

língua através de músicas, role plays, histórias sobre a língua, romance e muitas 

outras ações que passaram a fazer parte da minha rotina.  

Todo o meu percurso acadêmico vem acontecendo em torno do processo de 

ensino-aprendizagem de inglês, e a experiência vivida até o momento serviu de 

fonte de inspiração para escrever esta tese, porque é no ambiente escolar que me 

encontro e me realizo. O assunto que me incita a esta pesquisa é a abordagem 

interdisciplinar. Esse não é um tema novo, porém muitos professores ainda não 

sabem como lidar com ele, ou melhor, como desapegar do seu jeito tradicional de 

trabalhar e juntar-se aos outros em prol de uma prática educacional mais 

humanizada e partilhada. 

Hoje, professora no Ensino Superior e depois de participar do processo de 

redimensionamento de um Curso de Letras/Inglês na Universidade onde trabalho, 

pude viver uma experiência de caráter interdisciplinar, que me levou a buscar, nesta 

tese, o conhecimento sobre a interdisciplinaridade de forma mais profunda. Na 

situação acadêmica vivida anos atrás, éramos quatro professores trabalhando em 

um mesmo semestre e, durante a realização das nossas atividades, sempre 

buscávamos intercalar os conteúdos a fim de que nossos alunos percebessem a 

possibilidade de trabalhar um mesmo tema em mais de uma situação.  

Naquela ocasião, a professora de Literatura Inglesa trabalhava o romance “As 

Vinhas da Ira” (STEINBECK, 1939) e nós, demais professores, buscamos naquela 

obra, alguns temas com os quais os alunos pudessem apresentar um artigo no final 

do período letivo. Esse artigo foi avaliado por nós, os quatro docentes do semestre. 

E assim foi feito: o professor de Língua Inglesa pesquisou, no romance, trechos que 

estavam relacionados com os aspectos gramaticais a serem estudados; a 

professora de Teoria da Tradução fez a relação dos aspectos tradutórios com as 

diferentes traduções; a professora do componente curricular Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares (NEI) orientou a escrita do artigo seguindo as normas científicas;  e 

a professora de Literatura Inglesa buscou abordar os aspectos socioantropológicos 

do romance. O grupo sempre se reunia para saber como estavam sendo 

desenvolvidas as atividades em cada componente, e onde seriam necessárias 
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interferências por parte dos professores orientadores para viabilizar a escrita do 

artigo, especificamente do professor de NEI. Ao final do semestre, os alunos fizeram 

uma única apresentação (seminário) para os quatro docentes e, nessa situação, 

cada um de nós pode observar, de forma particular, os aspectos específicos de cada 

componente curricular trabalhado. Grande foi a satisfação de ambas as partes – 

professor e alunos – ao perceberem o quanto aprendemos ao compartilhar e cruzar 

informações. Essa experiência é uma das peças fundamentais para o puzzle que 

consiste esta pesquisa, pois despertou em mim o interesse pelo estudo sobre a 

abordagem interdisciplinar.    

Gosto de conversar sobre a minha prática, aprender mais a respeito dela, 

gosto de trocar experiências vividas. Enquanto estou em sala de aula, costumo 

observar o que está a minha volta e tenho consciência do meu papel como 

educadora. “A consciência é essa misteriosa e contraditória capacidade que tem o 

homem de distanciar-se das coisas para fazê-las presentes, imediatamente 

presentes” (FREIRE, 2005: 13). Como pesquisadora, senti dificuldades para 

distanciar-me da situação a ser investigada. Porém, com o amadurecimento 

adquirido por meio das leituras, consegui encontrar o foco. Sendo assim, tornei-me 

uma professora-pesquisadora na tentativa de compreender melhor a dinâmica que 

envolve a sala de aula, antes, durante e depois dela. 

Esse distanciamento citado por Freire não é fácil. A primeira tentativa de fazê-

lo foi durante o mestrado, quando pesquisei o desinteresse dos meus ex-alunos em 

ensinar inglês. Aquela pesquisa, com o tema Reflexões sobre a resistência à prática 

docente de língua inglesa no interior da Bahia, apresentou os seguintes objetivos: 

 

-investigar as concepções sobre o curso de formação e o campo de    
atuação de dois grupos: professores que fizeram curso de 
Graduação em Letras, Habilitação em Português, Inglês e Literaturas 
em 1997, e professores que fizeram o curso de Letras/Inglês em 
2007, em uma universidade do interior da Bahia. Além disso, procura 
entender as razões que levam os egressos desses cursos a não 
querer trabalhar como professor (de inglês). (CARVALHO, 2010: 82). 

 

Esta pesquisa mostrou-me que a Linguística Aplicada tem uma abordagem 

interdisciplinar que,  
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permite e ilustra a abrangência dessa ciência que nos possibilita  
investigar problemas relacionados não só ao processo de ensino-
aprendizagem de língua estrangeira, como também quaisquer 
problemas da linguagem socialmente contextualizados. Isso amplia 
de forma decisiva o campo de trabalho e estudo daqueles que se 
interessam pela linguagem e suas manifestações. (CARVALHO, 
2010: 137).  

 

 Enquanto estudava e escrevia percebi que essa curiosidade relacionada ao 

desinteresse pelo magistério não era só minha: telejornais, revistas educacionais e 

outras pesquisas acadêmicas demonstram que o magistério é uma profissão com 

poucos atrativos na atualidade.  

Como membro do corpo docente do colegiado do Curso de Letras, pude 

participar da reestruturação do currículo do curso quando tive contato com a 

abordagem interdisciplinar. Naquele momento, os estudos de Morin (2000, 2001) e 

de Fazenda (1979, 1991, 2001, 2008) a respeito da educação na atualidade 

serviram de base para a reformulação do projeto pedagógico do Curso de Letras.  

Nesta tese, tenho a interdisciplinaridade na formação do professor e um curso 

de Letras/Inglês (desenvolvido no interior da Bahia) como pontos de referência para 

fazer a investigação. Com o objetivo de facilitar o meu caminhar pelas etapas de 

pesquisa necessárias ao trabalho acadêmico, utilizei a figura do puzzle como 

metáfora, a fim de procurar encaixar todas as peças que constituem esta 

investigação. Ainda nos meus tempos de Colégio, aprendi com Cegalla (1987: 513) 

que a “metáfora é o desvio da significação própria de uma palavra nascida de uma 

comparação mental ou característica comum entre dois seres ou fatos.” Nessa 

transferência de significados, surge a compreensão da situação real através da 

ilustração do que se quer dizer.  

A escolha do puzzle1 como metáfora para este trabalho deve-se a minha 

observação acerca do que vem acontecendo em muitos ambientes educacionais 

que se propõem a trabalhar interdisciplinarmente. Em todos os seus níveis 

(Fundamental, Médio e Superior), esse trabalho assemelha-se a um quebra-cabeça, 

em que os profissionais tentam encaixar os conteúdos e fazer com que as 

                                                           
1
 Por se tratar de uma pesquisa realizada no Curso de Letras/Inglês, decidi manter a palavra “puzzle” 

ao invés de “quebra-cabeças”, a fim de despertar o interesse dos profissionais da área pela leitura 
deste trabalho. 
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disciplinas, no final do período, componham um quadro digno de ser emoldurado e 

colocado na parede, como um quebra-cabeça de 1.000 peças, o que, muitas vezes, 

não acontece. Além disso, a abordagem interdisciplinar não pode ser vista como um 

puzzle disciplinar, em que os conteúdos são colocados lado a lado, com pequenas 

conexões em determinados momentos, de encaixes perfeitos. Acrescento ainda que, 

a metáfora do puzzle surge como forma de organizar a interpretação dos textos e 

intenciona facilitar a compreensão do leitor deste trabalho. 

 Há alguns anos atrás, os meus colegas da Universidade e eu trabalhávamos 

individualmente, de forma fragmentada, compartimentando cada disciplina em um 

espaço separado durante as atividades acadêmicas, da mesma forma como 

aconteceu a nossa formação docente. As disciplinas do curso em que atuávamos 

eram distribuídas lado a lado, sendo uma pré-requisito da outra, tornando o aluno, a 

cada semestre, dependente do conhecimento do semestre anterior, como se o 

conhecimento pudesse ser sequenciado (ANEXO A). Em 2004, após vários debates 

e com base na experiência dos colegas professores, o currículo foi reformulado, 

colocando no centro dos estudos a aprendizagem de língua inglesa e a pesquisa 

acadêmica. Depois de trabalhar alguns anos nesse novo curso e de observar alguns 

resultados com os meus alunos, a formação do professor tornou-se o principal 

motivo para desenvolver esta investigação. 

Até o momento, nenhuma pesquisa foi desenvolvida a respeito do referido 

currículo a fim de verificar se, na prática, os professores do curso de graduação em 

Letras/Inglês trabalham em consonância com as novas diretrizes propostas na 

reforma de 2004, que suscitam atividades interdisciplinares. 

Esta pesquisa pode possibilitar outros olhares a respeito do novo Curso de 

Letras em funcionamento na Universidade onde trabalho, e também contribuir para 

fomentar futuros estudos a respeito dos cursos de Letras em geral, das propostas de 

reestruturação desses cursos, das atividades que seguem uma abordagem 

interdisciplinar e das metodologias de ensino. Lima (2010) e Andrade (2011), ambos 

monografias, são exemplos de que há poucos trabalhos que se assemelham ao 

tema desta pesquisa, o que evidencia a contribuição desta tese para os estudos 

acerca da interdisciplinaridade no Ensino Superior. 
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Durante as etapas de reestruturação do curso de Letras, ficou claro para o 

grupo de professores envolvidos que, através da interdisciplinaridade, é possível ter 

um conhecimento adequado de determinada situação (realidade). O entendimento 

era que essa abordagem tinha o pensamento contrário à especialização, já que, 

muitas vezes, o especialista consegue resolver um problema, mas encontra ou 

produz outros que não são possíveis de serem resolvidos isoladamente. Depois de 

implementado o novo currículo, o grupo de professores desenvolveu, durante vários 

semestres letivos, atividades bem sucedidas de caráter interdisciplinar. Quando 

concluí o mestrado, em 2010, quis saber como estava funcionando o curso de 

Letras. A interdisciplinaridade continuava em prática ou os componentes passaram a 

compor um puzzle disciplinar, em que as disciplinas são trabalhadas lado a lado com 

pequenos momentos de interligação? Vi então, no doutorado, a oportunidade de 

pesquisar e aprofundar o meu conhecimento sobre a interdisciplinaridade na 

Educação Superior. Sendo assim, tracei como objetivos deste trabalho,  

 investigar a aplicabilidade de ações interdisciplinares no contexto 

universitário, a partir das concepções propostas no projeto de curso; 

 confrontar conceitos de interdisciplinaridade dos professores da 

graduação com as concepções interdisciplinares apresentadas no 

projeto de curso.  

E, para tanto, tomo por bases as seguintes questões de pesquisa: 

- Qual a natureza das ações docentes dos professores de um Curso de Letras 

que vivenciaram a implementação de um currículo interdisciplinar? 

- Quais são as concepções dos professores envolvidos nesta pesquisa acerca 

da interdisciplinaridade e como se pode confrontá-las com as ações 

desenvolvidas durante um curso de graduação?    

Para desenvolver este estudo, os dados, sob a forma de textos, foram 

coletados em uma Universidade brasileira. Além disso, uma experiência de 

doutorado sanduíche foi desenvolvida na Universidade de Lisboa, Portugal, onde 

assisti a aulas, visitei escolas e conversei com professores, coordenadores de curso 

e estudantes. Essa experiência muito contribuiu para esta pesquisa, porque 
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inúmeros trabalhos já foram realizados em Lisboa tendo a abordagem interdisciplinar 

como ponto principal.  

O aporte teórico aqui utilizado vale-se da contribuição dos estudos de Celani 

(2001, 2004) que tratam da formação do professor de língua estrangeira; dos 

trabalhos acerca do saber local e glocal de Canagarajah (2005), dos estudos a 

respeito da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006), das pesquisas acerca da 

interdisciplinaridade desenvolvidas por Fazenda (1994, 2000, 2002, 2003),  Freeman 

(2000), Pimenta (2013), Japiassu (1976) e Pombo (1996, 2004,  2006, 2011), dentre 

outros.  

Por constituir-se no local onde os fatos acontecem, obtendo textos descritivos 

através do contato direto da pesquisadora com a situação em estudo, a expectativa 

é de que esses textos possam ser interpretados a partir da abordagem 

hermenêutica, sob a luz de Ricœur (2002, 2009), pelo fato de buscar interpretar os 

significado das experiências vividas pelos professores e alunos que trabalham numa 

perspectiva interdisciplinar. 

A necessidade de descrever, textualizar e interpretar as experiências 

vivenciadas durante esta pesquisa levou-me a optar por preceitos interpretativos, 

pois investigar é sempre questionar como experienciamos o mundo, e este fato pode 

nos levar a querer conhecer o espaço no qual vivemos como seres humanos.  

Ainda para compreender o material coletado, fiz opção pelos princípios 

interdisciplinares estabelecidos por Fazenda (2001) e pelo uso da noção de 

interpretação, proposta pelo hermeneuta Ricœur (2009), para quem os textos 

escritos representam a efetivação do discurso. Segundo o autor, 

 

Na medida em que a hermenêutica é interpretação orientada para 
textos e na medida em que os textos são, entre outras coisas, 
exemplos da linguagem escrita, nenhuma teoria da interpretação é 
possível que não se prenda com o problema da escrita. (RICŒUR, 
2009: 41).  

 

Neste trabalho, faço um corte têmporo-espacial do tema em estudo e procuro 

entender e interpretar os fatos sociais inseridos num contexto específico, 

descrevendo-os a partir de uma série de procedimentos que podem revelar 
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realidades implícitas que, às vezes, não são perceptíveis pelo simples olhar de 

quem está imerso e participa de forma ativa das ações cotidianas. O trabalho de 

descrição tem caráter fundamental em um estudo qualitativo, pois é por meio dele 

que os dados foram coletados (MANNING, 1979).  

Esta tese está organizada em cinco seções. Até o momento, na seção 

intitulada O Reconhecimento do Puzzle, apresentei a justificativa, o tema principal, 

os objetivos, as questões de pesquisa e, resumidamente, o aporte teórico que 

subsidia as minhas reflexões. 

Na segunda seção – As Peças Teóricas que Fundamentam o Puzzle –   

exponho ao leitor a base teórica deste estudo, que compreende: o conhecimento a 

partir do saber glocal, conceitos da interdisciplinaridade com suas variações e 

enfoco os estudos interdisciplinares no Brasil. 

A terceira seção – A Peça Metodológica: a Hermenêutica – traz a 

hermenêutica como uma das peças fundamentais da metodologia de pesquisa desta 

tese, aliada aos cinco pilares da abordagem interdisciplinar no Brasil, estabelecidos 

por Ivani Fazenda. Há também uma explanação a respeito do Curso de Letras/Inglês 

em estudo com as modificações ocorridas, o contexto da pesquisa e seus 

participantes e os instrumentos utilizados para a geração de textos a serem 

interpretados. 

A quarta seção – Interpretação dos Textos – apresenta o questionário e a 

entrevistas, que foram as peças utilizadas para a geração de textos. Logo em 

seguida, faço a interpretação desses textos com base em Ricœur (2007) e Fazenda 

(1979), buscando responder as questões de pesquisa. 

Na quinta seção – Considerações Finais – concluo o trabalho tecendo as 

minhas considerações a respeito da abordagem interdisciplinar no Curso de 

Letras/Inglês em estudo, reforçando que há necessidade de adoção dos cinco 

pilares do ser educador interdisciplinar, no ensino público no Brasil, em todas as 

instâncias. 

A seguir, apresento as minhas primeiras reflexões com base nos autores que 

fundamentam esta pesquisa, através dos estudos teóricos. A figura do puzzle foi 

escolhida para ilustrar esta pesquisa, pois muitas peças de diferentes formatos, 
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tamanhos e cores são necessárias para o desenvolvimento do trabalho 

interdisciplinar do professor. Cada uma delas é de fundamental importância, e o seu 

encaixe perfeito é necessário para ilustrar o trabalho final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

2  AS PEÇAS TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM O PUZZLE  

 

 

Esta seção é constituída das ideias dos autores que servem de base para as 

minhas argumentações nesta pesquisa em Linguística Aplicada (LA), que tem como 

foco a interdisciplinaridade. Ainda hoje, muitos professores parecem estar 

acorrentados a ideias pré-formadas, pré-estabelecidas, que julgam facilitar o seu 

fazer profissional e, por isso tudo, inertes às inúmeras possibilidades que o trabalho 

interdisciplinar pode proporcionar. Creio que os próximos e atuais pesquisadores em 

LA, a partir do desenvolvimento do senso crítico e da ampliação da visão de mundo, 

sejam capazes de se tornarem profissionais críticos e questionadores a respeito do 

que está institucionalizado como ideologia dominante.  

Aqui apresento as peças teóricas que fundamentam esta pesquisa: a 

Linguística Aplicada, o saber glocal, a interdisciplinaridade vista como unidade da 

ciência, o contraste do ensino disciplinar/fragmentado com a abordagem 

interdisciplinar e alguns conceitos atribuídos ao termo interdisciplinaridade que serão 

utilizados neste trabalho. 
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2.1 Primeiras peças: a Linguística Aplicada e o saber glocal 

 

Para iluminar esta pesquisa em Linguística Aplicada, que problematiza as 

atividades interdisciplinares dos professores formadores dos Cursos de Letras-Inglês 

de uma Universidade do interior da Bahia, apresento agora os autores que serão as 

peças fundamentais neste percurso. Cada uma dessas peças me ajudarão a 

visualizar, fundamentar e ilustrar os questionamentos levantados.  

Para analisar questões pertinentes à formação do professor e o processo de 

ensino-aprendizagem desenvolvido durante o curso de formação, recorro às 

reflexões de Celani (2000). Essa autora pontua que a Linguística Aplicada é 

articuladora de muitos domínios do saber que estão relacionados à linguagem e, por 

isso, tem um papel fundamental na formação dos indivíduos. Ela afirma ainda que, 

essa área de conhecimento é muito importante no equacionamento de problemas de 

ordem educacional, social, política e até econômica, ilustrando o seu caráter 

interdisciplinar.  

Dessa forma, a Linguística Aplicada pode favorecer o desenvolvimento 

 

de uma conscientização linguística tanto em relação à língua 
enquanto sistema, quanto em relação à língua enquanto meio 
de comunicação socialmente construído e passou a ser 
preocupação fundamental para muitos linguistas aplicados, 
quer em programas de formação de docentes, quer em 
programas de ensino para todos os níveis de escolaridade. 
(CELANI, 2000: 20). 

 

 Essa multiplicidade de possibilidades no campo da pesquisa é possível 

devido ao fato de a Linguística Aplicada ser interdisciplinar e compartilhar de 

conhecimentos de outras ciências (Antropologia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia, 

Linguística, etc.) para compreender, dentre outros aspectos, como a linguagem 

humana acontece em determinado contexto. Com isso, podem-se explicar diversos 

aspectos do processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras por meio da 

articulação de vários domínios do saber, o que facilita ao professor formador a 

compreensão e complementação do seu trabalho docente. 
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Além disso, o cotidiano da sala de aula está intimamente relacionado ao 

momento social e político de um povo, e a linguagem é fator decisivo para lidar com 

as situações apresentadas, não só nas aulas de língua (materna e estrangeira), 

como também de todas as outras disciplinas. A autora enfatiza ainda que a 

Linguística Aplicada está preocupada não apenas com o ensino de línguas e as 

circunstâncias que o envolvem, mas também com 

 

o desenvolvimento do senso linguístico que possibilite ao aluno 
sentir, interpretar e ver a linguagem não apenas como mais 
uma disciplina do currículo, mas principalmente como algo que 
está relacionado ao seu cotidiano enquanto cidadão e ser 
humano. (CELANI, 2000: 20).  

 

Somando-se a isso, também no campo da Linguística Aplicada, Moita Lopes 

(2006, 2009) afirma que essa área de conhecimento dialoga com teorias que estão 

atravessando o campo das Ciências Sociais e das Humanidades, assumindo assim 

um caráter Indisciplinar e transgressivo, porque tem a possibilidade de incorporar 

várias áreas de conhecimento. A partir dessa perspectiva, pode-se compreender o 

campo da linguagem e, assim, os padrões ditos corretos que estão estabelecidos 

para explicar e estudar a linguagem em seu contexto começam a ser questionados. 

Esse autor destaca a Linguística Aplicada como um campo de estudo direcionado a 

diferentes contextos e dá enfoque à interdisciplinaridade, que deve permear a 

aprendizagem, apontando também para a necessidade de um programa específico 

para a formação do professor de inglês. 

Moita Lopes (2006) reflete a respeito da Linguística Aplicada e da 

interdisciplinaridade, pontuando que essa abordagem possibilita que escapemos das 

visões pré-estabelecidas colocadas como corretas e imutáveis, já que a 

interdisciplinaridade atravessa fronteiras e outras áreas do conhecimento e permite 

que seja feita uma tessitura que possibilite a visão do processo de aprendizagem de 

forma ampla. Ele visualiza a possibilidade de construção de um processo de ensino-

aprendizagem com foco na linguagem numa variedade de contextos de seu uso, 

iluminado e construído interdisciplinarmente em um aporte teórico múltiplo.  

Essa perspectiva adotada por Moita Lopes (2006) ajuda-nos a compreender a 

Linguística Aplicada como Indisciplinar porque ela possibilita a criação de situações 
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de inteligibilidade para determinadas situações de aprendizagem em contextos 

diversos, sem simplificá-los. O autor acima mencionado demonstra uma estreita 

relação entre a Linguística Aplicada e a Interdisciplinaridade, quando diz: 

 

[...] foi certamente o viés da interdisciplinaridade que causou 
mais impacto no desenvolvimento da LA contemporânea. E é 
esse viés que leva à formulação de uma LA mestiça ou 
nômade [...] o percurso da interdisciplinaridade, na verdade, fez 
parte da minha educação como linguista aplicado [...] e esse 
percurso me tornou cada vez mais interessado no que outras 
áreas de conhecimento tinham a dizer sobre a linguagem. 
(MOITA LOPES, 2006: 20). 

 

Ao encontrar respostas para os questionamentos em outras ciências, o 

linguista aplicado percebe o quão multifacetado é o ser humano e que ele é dotado 

de saberes que, muitas vezes, a escola desconsidera. Grande parte desses saberes 

têm origem no saber glocal. Na Linguística Aplicada, os estudos de Canagarajah 

(2005) que tratam do saber glocal e da autonomia do professor mostram que o 

conhecimento deve ser tratado nas atividades de ensino, e não isoladamente. Por 

saber glocal compreende-se a junção dos termos local e global para designar o 

conhecimento originado da experiência particular (local), relacionada com as teorias 

oriundas de uma cultura global (CANAGARAJAH, 2005; CELANI, 2009). Refere-se 

ao conhecimento que o professor tem, advindo de sua experiência e que está 

relacionado às teorias desenvolvidas pelos estudiosos. 

Seguindo o pensamento de Canagarajah (2005: 7), observa-se que o termo 

conhecimento local não é novo. Mas, como o próprio autor afirma, ele se tornou 

mais utilizado nas duas últimas décadas, com movimentos eruditos como o pós-

colonialismo e os estudos culturais. Para ele, o conhecimento local refere-se a 

crenças e orientações que surgiram a partir das práticas sociais de uma comunidade 

ao longo da sua história. Essas crenças têm seus princípios e validade, embora 

possam se diferenciar do conhecimento de formas válidas no nível global. 

No sentido social, o conhecimento local contrasta com o conhecimento oficial 

que informa as práticas e procedimentos de várias instituições – legal, fiscal e 

política. As pessoas geralmente desenvolvem discursos extra-institucionais ou 
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vernaculares em sua vida diária sobre como negociar essas relações em seus 

próprios termos. 

No sentido acadêmico, ele se refere ao conhecimento que diverge do que é 

estabelecido ou legitimado nas disciplinas orientadas pelo sistema. As crenças que 

não se ajustam aos paradigmas estabelecidos continuam a circular oficialmente  no 

nível local entre os círculos menores. 

No sentido profissional, os praticantes do conhecimento local desenvolvem a 

consciência de que estão trabalhando e utilizando maneiras que não são 

reconhecidas ou recomendadas pelas autoridades e especialistas (pela academia). 

Assim, o conhecimento gerado em nossos contextos diários de trabalho, muitas 

vezes eficaz no processo ensino-aprendizagem de língua, pode não agradar o 

reconhecimento profissional ou erudito. Apesar disso, na maioria das vezes, dão 

bons frutos. 

Continuando a sua análise, Canagarajah (2005) afirma que, apesar dos 

muitos esforços para perceber o conhecimento local em termos não pejorativos, em 

muitos círculos, ele ainda é tratado como sabedoria e crenças recebidas sem serem 

examinadas e comprovadas, sendo, muitas vezes, consideradas irracionais e 

atrasadas. Talvez por serem, muitas vezes, romantizadas e apresentarem diferenças 

sutis com relação ao conhecimento científicos.  

Mais adiante, Canagarajah (2005: 17), questiona: “o que nos leva a essa 

opinião? A essa desvalorização do conhecimento local?”. Ao responder, ele afirma 

que talvez exista alguma coisa fundamental no processo de construção de 

conhecimento que explica esta parcialidade. A criação de generalização, 

sistematização e modelo envolve uma certa quantia de abstração que filtra a 

variabilidade de experiência em diversos contextos.   

Na formação de professor de línguas no Brasil, encontramos problemas 

quando o conhecimento local colide com o conhecimento especializado. Lai (2003) 

considera que o conhecimento profissional pode ser visto como aquele que o 

professor, dentro do seu campo profissional, aprende e aprimora na medida em que 

desenvolve as atividades docentes. O que ele de fato aprende da sua experiência na 

prática profissional constitui uma parte muito importante nomeada conhecimento 
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pessoal, intimamente relacionado ao conhecimento local, pois é fruto de 

experiências vividas em um local e cultura específicos. O autor salienta que os 

professores não devem considerar que seu conhecimento é inferior ao dos teóricos, 

ao contrário, deve compreender que ele constitui um co-conhecimento e aliá-lo à 

teoria para desenvolver sua prática, procurando sempre integrar teoria e prática nas 

atividades da sala de aula. Daí surge o saber glocal. 

Considerado um neologismo, o saber glocal, reúne duas palavras 

conflituosas: globalização e localização. A ideia leva-nos a pensar numa realidade 

complexa, paradoxal e a visualizar saídas para algumas situações na área da 

educação, ao mesmo tempo em que nos ajuda a resolver determinadas 

adversidades. Para Perissé (2001), a glocalização possibilita perceber que não 

existe um caminho único para a resolução de problemas. Se conseguirmos unir os 

dois termos, podemos evitar a destruição da variedade cultural, a criatividade de 

cada povo e a beleza específica de cada um. Com a glocalização têm-se a 

diminuição do complexo de inferioridade e os valores culturais são compartilhados e 

valorizados. Nesse sentido, o autor reforça que, glocalizar é localizar o global, mas 

jamais deslocalizar o que temos de original, é localizar o universal dentro de uma 

realidade específica.  

Por outro lado, Freeman (2000) faz uma analogia a respeito do saber glocal, 

narrando uma história ouvida no rádio. A história diz o seguinte: um acadêmico viveu 

a sua infância às margens de um Rio, denominado Niger, e provavelmente ainda 

não catalogado pelas enciclopédias até aquela data. A aldeia à qual pertenciam os 

familiares desse acadêmico viveu por décadas às margens daquele Rio sem saber a 

sua nomenclatura e, para eles, isso não tinha importância. Nos anos da sua infância, 

quando cursava o Ensino Básico, ele aprendeu numa enciclopédia da biblioteca de 

sua escola, que aquele Rio, palco de seus sonhos e brincadeiras de criança, foi 

descoberto em 1796 por um escocês, e foi assim nomeado. Essa situação o deixou 

intrigado e o fez questionar como os seus antepassados poderiam ter vivido as suas 

margens, tirando dali o seu sustento, sem nunca nomeá-lo? Na realidade isso não 

tinha importância... 

Quando Freeman (2000) ilustra esta situação, ele quer explorar a noção do 

Rio estar sempre ali e não ser nomeado formalmente. Assim também são as 
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experiências da sala de aula. Há um “rio” em cada professor, mas muitos acreditam 

que ele precisa ser “descoberto” pela academia, instância onde supostamente as 

teorias são criadas. Especificamente, para Freeman (2000: 2, tradução minha), “o 

conhecimento do professor e o rio que ainda não foi reconhecido porque não foi 

formalmente mapeado ou nomeado. Cada professor traz em si uma experiência de 

vida relativa às atividades e circunstâncias da sala de aula que ainda não foram 

pesquisadas e teorizadas, porém, a maioria não tem consciência de que possui esse 

conhecimento. 

 O conhecimento é uma ferramenta que deve ser usada por aquele que a 

domina, pois como ferramenta, ela vem com uma herança que é moldada por quem 

a utiliza. Os usuários podem criar e modificar a ferramenta (conhecimento) de 

acordo com a situação. Se isso não acontecer, ela não terá um fim em si mesma. 

Existe a suposição de que as ideias podem ser importadas e continuarem sendo as 

mesmas, no entanto, necessária se faz a adaptação para ser utilizada de acordo 

com o contexto. O autor anteriormente citado, num sentido mais amplo, afirma que 

todo conhecimento vem de algum lugar: da experiência profissional ou pessoal. 

Embora esse conhecimento possa vir de qualquer lugar, ele é sempre usado 

localmente e, nesse uso, ele é recriado e/ou reformulado. A figura a seguir 

apresenta um breve resumo das reflexões até aqui apresentadas no que diz respeito 

à Linguística Aplicada e sua relação com a produção de conhecimento:  
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Figura 1 – Reflexões sobre o conceito de conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

2.2 Nas bordas do tabuleiro do puzzle, a disciplinaridade 

 

Há tempos o termo interdisciplinaridade tem recebido muitas tentativas de 

uma definição teórica e objetiva, o que não tem logrado êxito por parte dos 

pesquisadores (JAPIASSU, 1934; FAZENDA, 1979; POMBO, 1993), pois o termo 

interdisciplinar é muito abrangente e não se “encaixa” numa definição específica, 

objetiva ou pontual. A interdisciplinaridade tem a ver com a “incapacidade que todos 

temos para ultrapassar os nossos próprios princípios discursivos, as perspectivas 
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teóricas e os modos de funcionamento em que fomos treinados, formados, 

educados” (POMBO, 2004: 37). 

Na década de 1960, os alunos de Jean Piaget perceberam a forte 

fragmentação que ocorria com o conhecimento, levando o ser humano a afunilar, 

cada vez mais, o conhecimento, tendo como consequência a especialização. Daí 

surgiu um forte movimento pela integração disciplinar que, ainda hoje, é tema de 

conversas, seminários e ações acadêmicas. A hiperespecialização passou a ser 

questionada e criticada. Gusdorf (apud JAPIASSU, 1976) considera o especialista 

aquele que possui um conhecimento cada vez mais extenso relativo a um domínio 

cada vez mais restrito, considerando o triunfo da especialização o saber tudo sobre 

nada. Ele acredita que, quanto mais diversificado fica o conhecimento, mais distante 

ele fica da realidade humana. Esse mesmo autor ainda afirma que a “ciência em 

migalhas de nossa época não passa de reflexo de uma consciência esmigalhada, 

incapaz de formar uma imagem de conjunto do mundo atual.” (JAPIASSU, 1976: 

20). Na sequência do pensamento, ele faz um apelo para que busquemos uma nova 

epistemologia, que não reflita apenas cada ciência de modo particular, separada do 

resto, mas sim busquemos em comum a restauração das significações humanas do 

conhecimento. Para isso, é necessário que o homem da especialidade queira ser, ao 

mesmo tempo, o homem da totalidade. Gusdorf, nesse mesmo texto considera estar 

o saber adoecido, tendo como causa o desequilíbrio ontológico e a ciência dividida 

em migalhas, ao que Japiassu (1976: 23) nomeia “patologia contemporânea do 

saber [...] O remédio à desintegração do saber consiste em trazer, à dinâmica da 

especialização, uma dinâmica compensadora de não especialização”. O estudioso 

considera ser a interdisciplinaridade esse remédio. 

Percebe-se a necessidade de ampliação do olhar do homem sobre o homem. 

O conhecimento especializado reduz o homem a pequenos compartimentos, sendo 

necessária uma nova epistemologia que congregue especialidades diversas, 

visualizando o homem e o conhecimento como um todo. Nesse ponto, o 

pensamento de Fazenda (2001) torna-se claro. Ela fala da humildade necessária 

para que cada especialista perceba seus limites e saiba ouvir sensivelmente o que o 

outro tem a compartilhar. 
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Para tratar do tema interdisciplinaridade, começarei pelo conceito da palavra 

disciplina e suas variações, pois dela derivaram outros termos que nos confundem 

no sentido e no significado: 

 

disciplina (lat. Disciplina: ação de aprender, educação) 1. No sentido 
genérico, toda matéria suscetível de um ensino. Ex.: as disciplinas 
literárias, científicas. 2. Pedagogicamente, conjunto de regras e 
normas impostas aos alunos. 3. No sentido vulgar, conjunto das 
regras de conduta impostas aos membros de uma coletividade. Ex. 
disciplina militar. 4. Na filosofia de Foucault, “conjunto de regras e 
técnicas particulares (vigilância hierárquica, sanção normatizadora, 
exame) tendo por efeito produzir uma conduta normatizada e 
padronizada, adestrar os indivíduos e submetê-los a uma forma 
idêntica a fim de otimizar suas faculdades produtivas” (Sébastien 
Charles). (JAPIASSU, 1934: 76).  

   

Por ter um conceito não tão simples, a palavra disciplina foi considerada por 

Fazenda (1979: 54), como “um conjunto específico de conhecimentos com suas 

próprias características sobre o plano do ensino, da formação dos mecanismos, dos 

métodos, das matérias”. Em outro texto, essa autora afirma não haver unanimidade 

para a definição de cada disciplina acadêmica. 

Em Portugal, encontrei, no pensamento Pombo (2004), uma proposta de 

definição, e ela diz que este radical comum ao “invés de funcionar como elemento 

de aproximação, constitui um novo procedimento de dispersão de sentido”, ao 

mesmo tempo ela atribui três significados à palavra disciplina: 

 

Disciplina como ramo do saber: a Matemática, a Física, a Biologia, a 
Sociologia ou a Psicologia são disciplinas, ramos do saber ou, 
melhor, alguns desses grandes ramos. Depois, temos as sub-
disciplinas e assim sucessivamente. Disciplina como componente 
curricular: História, Ciências da Natureza, Cristalografia, Química 
Inorgânica, etc. Claro que, em grande medida, muitas das disciplinas 
curriculares se recortam sobre as científicas, acompanham a sua 
emergência, o seu desenvolvimento, embora, como sabemos, 
sempre com defasamentos temporais e inexoráveis efeitos de 
desvio. Finalmente, disciplina como conjunto de normas ou leis que 
regulam uma determinada actividade ou o comportamento de um 
determinado grupo: a disciplina militar, a disciplina automobilística ou 
a disciplina escolar, etc. (POMBO, 2004: 4). 
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Em outro texto, Pombo (1993) considera que a palavra disciplina tanto se 

aplica às disciplinas científicas – ramos do saber – como às disciplinas escolares – 

entidades curriculares.  Ainda sobre a palavra disciplina, Pombo (2004: 163) cita 

conceitos de outros autores para especificar a sua descrição:  

 

- Conjunto específico de conhecimentos que têm as suas 
características próprias no terreno do ensino, da formação, dos 
mecanismos, dos métodos e dos materiais. (BERGER, 1972). 
- Uma disciplina trata de uma certa categoria de fenômenos que ela 
visa tornar inteligíveis e a propósito dos quais procura fazer 
previsões possíveis ou, mais geralmente, estabelecer 
correspondências. (PALMADE, 1979).   

 

 Com base em Heckhausen (1972), Pombo (2004) ainda esclarece: 

 

 

O termo disciplina pode ser usado no mesmo sentido que o de 
“ciência”, ainda que inclua a noção de “ensino de uma ciência”. 
Embora haja diferença entre a disciplina como actividade de 
investigação e a disciplina como actividade de ensino; no entanto, a 
ciência é ciência porque os resultados da investigação são 
necessariamente, comunicados publicamente. A comunicação (e o 
ensino que nela está incluído) é uma parte substancial do processo 
de clarificação do processo científico e, portanto, da ciência mesma. 
São sete os critérios que permitem distinguir uma disciplina cientifica 
de outras: 1) o domínio material ou objecto de estudo; 2) o conjunto 
possível de fenômenos observáveis; 3) o nível de integração teórica; 
4) os métodos; 5) os instrumentos de análise; 6) as aplicações 

práticas; e 7) as contingências históricas. (POMBO, 2004: 164). 

 

 Novamente no Brasil, o pensador Japiassu (1976) elaborou um conceito 

sobre disciplina, dada a necessidade de precisar o sentido e estabelecer o seu 

significado. Para ele, disciplina tem o mesmo sentido de “ciência” e  

 

“disciplinaridade” significa a exploração científica especializada de 
determinado domínio homogêneo de estudo, isto é, o conjunto 
sistemático e organizado de conhecimentos que apresentam 
características próprias nos planos do ensino, da formação, dos 
métodos e das matérias. Esta exploração consiste em fazer surgir 
novos conhecimentos que se substituem aos antigos. (JAPIASSU, 
1976: 72). 
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Dessa especialização científica, novos conhecimentos vão surgindo e antigos 

problemas são solucionados. Há um enriquecimento no campo das ciências através 

das novas informações que são sistematizadas. Muitas vezes, ocorre o empréstimo 

de conhecimento de uma ciência para a outra, dando origem às diversas 

terminologias que são associadas à palavra disciplina.  

 Quando busquei na internet um conceito para a palavra disciplina, fiquei 

surpresa ao constatar que ela é vista principalmente sob o foco de regra moral, de 

conduta social e/ou código de conduta. Continuando a busca, especifiquei o termo 

na rede e digitei “disciplina científica” e, nessa ocasião, ela foi tratada como uma 

área de estudo ou ramo do conhecimento. É fato que essa palavra tem significação 

múltipla e que pode ser utilizada em diversas situações. No entanto, o ponto central 

desta pesquisa é a interdisciplinaridade, e a palavra disciplina, que é o núcleo deste 

termo, tem a ver com epistemé – conhecimento.  

O status de disciplina só pode ser atribuído ao conjunto de conhecimentos 

que tem um tema específico originado de um problema e que responde, 

possivelmente, a perguntas de natureza intelectual, existencial e científica. Assim, a 

base da palavra interdisciplinaridade – disciplina – pode ser vista como um pilar a 

que se agregam prefixos e sufixos, que dão origem a termos bem mais amplos. 

 

2.2.1 Peças que não se encaixam: especialização e fragmentação 

 

A formação inicial dos professores que hoje atuam nas escolas foi 

fragmentada, bancária (FREIRE, 2005). Eles aprenderam a ser professor seguindo o 

padrão: EU ensino, o aluno aprende. EU tenho o meu jeito próprio de trabalhar 

determinado conteúdo e sempre funciona. Tendo participado de um curso de 

formação seguindo essa postura. Não é fácil abandonar esse jeito particular de 

trabalhar, no qual se lida com a rotina da sala de aula, individualmente, para 

enfrentar um novo meio, o mundo lá fora. O desprendimento, o compartilhamento e 

a entrega tão necessários na abordagem interdisciplinar de ensino-aprendizagem 

tornam-se difíceis e árduos. O desapego (FAZENDA, 2001) é necessário, mas nem 

sempre é possível. 
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Todas as colocações até aqui apresentadas servem para introduzir as 

reflexões acerca da interdisciplinaridade, que acredito ser a peça principal do 

quebra-cabeça educacional.  

Fazenda (2011), em sala de aula, diz não poder definir o termo 

interdisciplinaridade. Para a autora, a interdisciplinaridade deve ser vivida e 

praticada na sala de aula e fora dela. Na interdisciplinaridade, o aluno deve ser visto 

em sua totalidade. Todos os aspectos do ser humano devem ser considerados no 

processo de aprendizagem, e aqui se incluem a afetividade e a espiritualidade. 

“Todos concordam que à interdisciplinaridade cabe partilhar, não replicar” 

(FAZENDA, 2008: 14). Para essa pensadora, é preciso incitar as pessoas a 

retirarem das raízes da inteligência as qualidades do coração, onde o entusiasmo e 

o maravilhamento estão ancorados. 

Para trabalhar numa abordagem interdisciplinar, é preciso ser, antes de tudo, 

disciplinar: “Conhecer o lugar de onde se fala é condição fundamental para quem 

necessita investigar como proceder ou desenvolver uma atitude interdisciplinar na 

prática cotidiana” (FAZENDA, 2001: 14). É necessário que o educador 

interdisciplinar tenha segurança em sua área especifica de trabalho, a fim de que 

possa compartilhar com o outro o que sabe, ao mesmo tempo em que se abre para 

aprender o que o outro (que também deve ser especialista em alguma área de 

conhecimento) tem a lhe oferecer.  Ser disciplinar significa ter capacidade de ensinar 

e aprender, como outrora dissera a doce poetisa Cora Coralina (1987): “Feliz aquele 

que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” (Trecho do Poema Exaltação de 

Aninha – O Professor). 

O processo de desenvolvimento de atividades interdisciplinares é controverso, 

porque ao mesmo tempo em que exige especialização daqueles que as 

desenvolvem, exige também conhecimento amplo e generalizado sobre outros 

temas. Pimenta (2013) argumenta que,  

 

desde os tempos em que a filosofia tinha de ser um conhecimento 
mais abrangente, assistimos a esta decomposição dos saberes: a 
Academia fundada por Platão tinha aulas de Filosofia dadas por uns, 

Matemática por outros, Astronomia e Retórica por outros dois. 
(PIMENTA, 2013: 68). 
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A especialização é resultado da necessidade de resolver problemas 

específicos e exige cognição, dinâmica social e ações prioritárias. No entanto, pode 

constituir obstáculo à própria evolução do conhecimento, pois cada especialista tem 

um conhecimento específico em sua área e um conhecimento reduzido em outras. 

Ao mesmo tempo em que descobre novos conhecimentos, pode ter dificultada uma 

leitura total do mundo. A totalidade é necessária, porém contraditória. 

A fragmentação do conhecimento sempre foi ligada a sua integração. A 

Matemática, por exemplo, é utilizada por muitas ciências e algumas surgiram em 

decorrência da junção de outras, a exemplo da Ciência da Educação (Pedagogia) e 

a Antropologia Econômica. Em contrapartida, sempre existiu a necessidade de juntar 

conhecimentos desde a época da Biblioteca de Alexandria, fundada no inicio do 

século III a.C.  

 

2.3  A interdisciplinaridade e a unidade da ciência  

 

O positivismo de Descartes favoreceu a fragmentação do conhecimento e 

isso permite uma análise minuciosa de determinado tema, desintegrando assim a 

sua totalidade. Essa metodologia analítica permite a divisão de uma totalidade, em 

inúmeras partes, em um estudo cada vez mais pormenorizado, especializado. Essa 

especialização não é de todo ruim, principalmente na área científica e tecnológica na 

qual podemos observar grandes progressos na cura de doenças, criação de novos 

medicamentos e a concepção de aparato tecnológico, que tanto facilita a vida do 

homem na atualidade. Infelizmente, não logramos esse sucesso na área 

educacional com a especialização. Ela teve um custo e, consequentemente, o 

especialista transformou-se “numa criatura estranha, alguém que sabe cada vez 

mais acerca de cada vez menos” (POMBO, 2005: 7).  

A ciência seguiu o modelo da especialização com sucesso, mas infelizmente 

o mesmo não aconteceu com a educação. Na escola, faz-se necessária a 

manutenção de uma formação pluri/interdisciplinar que facilite a abertura para 

muitas possibilidades. Todos os conceitos congêneres de interdisciplinaridade, têm 
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em comum o fato de designarem as diferentes formas de relacionar e articular as 

disciplinas entre si. 

Não é possível falar de unidade da ciência sem ter como ponto de partida a 

fragmentação do conhecimento e a especialização. O Positivismo de Descartes foi 

decisivo na divisão do conhecimento em partes e cada uma dessas partes se foi 

afunilando, a ponto de chegarmos à especialização. Esse progresso científico teve 

eco nas escolas no século XIX, como exigência de progresso e atualização, o que, 

segundo Japiassu (1976), resultou numa patologia que atingiu de forma drástica o 

conhecimento. O processo de volta à unificação do conhecimento hoje é visível em 

diversas áreas que entendem a necessidade de considerar o homem em sua 

complexidade (MORIN, 2006), não dissociando totalmente as suas partes para 

compreendê-lo e resolver os seus problemas. Na medicina, isso já é uma realidade 

e, na educação, muitos profissionais estão fazendo um retorno ao passado a fim de 

resgatar o ensino que vê o homem como um ser integral. 

No Brasil, Japiassu (1976: 182) parece pessimista com relação à unidade das 

ciências ao declarar que: “falar de unidade das ciências do homem significa, 

seguramente, falar de um sonho, porque se trata de um projeto que, de modo algum, 

parece realizável. Cada um quer pontificar a partir de seu lugar de especialização”. 

Esse estudioso pontua, no entanto, a necessidade de reagrupar dados de todas as 

disciplinas objetivando convergências interdisciplinares, e afirma que essa proposta 

tem urgência em ser empreendida, dada a exigência da cultura contemporânea. 

O autor acima enfatiza também a necessidade de certa síntese ou unidade 

dos conhecimentos a respeito do homem. No entanto, esse processo de 

desenvolvimento é lento, demorado, porque os profissionais envolvidos, os 

especialistas, ainda apresentam opiniões bastante distanciadas umas das outras. A 

harmonia disciplinar, nesse caso, ainda é uma utopia. Apesar da visível dificuldade 

de unidade, Japiassu (1976) diz que a sintetização das ciências é possível, mas que 

para que ela aconteça, é preciso que os envolvidos reconheçam seus limites, além 

de estarem aptos a resolver e transpor as barreiras e dificuldades epistemológicas. 

A maior dessas dificuldades é: 

 

o fato de que todo edifício da ciência se modifica incessantemente, 
conforme os progressos da pesquisa e seus reflexos na organização 
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do universo intelectual do homem de ciência. Aliás, a cooperação 
não é difícil apenas entre ciências diferentes, mas o problema se 
coloca no interior de cada disciplina. (JAPIASSU, 1976: 188).  

 

Esse pensador cita o físico Thomas Khun, para dizer que o desenvolvimento 

das inúmeras ciências especializadas não acontece de forma contínua. Trata-se de 

uma evolução por saltos, marcada por performances exemplares do ponto de vista 

objetivo e metodológico, chamadas de paradigma. A evolução não é contínua e 

constante, ela é processual e ao longo do tempo, velhos paradigmas são 

substituídos por outros mais modernos e aperfeiçoados. Essa evolução, no entanto, 

não favorece o desenvolvimento interdisciplinar, porque cada escola segue seu 

paradigma específico, de acordo com seus objetivos e metodologias escolhidos, 

ignorando, muitas vezes, o trabalho das outras escolas. É inegável que as ciências 

progridem e trocam experiências e teorias entre si, porém, esse fato não é uma 

certeza de cooperação interdisciplinar.  

A unidade das ciências é uma possibilidade que  

 

só pode acontecer através do aprimoramento de uma nova 
metodologia capaz de estudar suas correlações, seus contatos e 
suas permutas. Sem o pressuposto da correlação e da interação 
jamais se chegará à unidade das metodologias2, condição sine qua 
non para uma metodologia da unidade. (JAPIASSU, 1976: 198, grifos 
do autor). 

 

A formação na disciplina de origem pode dificultar as tentativas de unidade da 

ciência devido às barreiras limítrofes particulares de cada envolvido. Pombo (2011) 

afirma ser a unidade da ciência uma aspiração muito antiga, que enfrenta a 

vertiginosa onda da especialização, mas hoje a ideia de integração é, de novo, 

exigida pelo próprio progresso dos saberes especializados. Essa unidade é 

perceptível epistemologicamente no caráter interdisciplinar das novas práticas da 

comunidade científica, que resulta no surgimento de novas disciplinas como a Teoria 

dos Sistemas e as Ciências da Complexidade, que fortalecem, cada vez mais, o 

caráter não-reducionista do homem e do conhecimento. Para a autora, “a unidade 

                                                           
2
 Processo de compreensão do mundo.  
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da ciência não é mais do que a unificação dos saberes, dos dados, das 

experiências, das regularidades, das leis, das teorias” (POMBO, 2011: 12). 

O pensamento de Leibniz fundamenta o referencial teórico desta 

pesquisadora, pois ela acredita que,  

 

Leibniz pode ajudar a pensar as questões que hoje se colocam nos 
diversos saberes em termos de sua articulação e da mobilidade e 
reorganização das suas fronteiras, apresentar, nos seus traços 
gerais, os desenvolvimentos teóricos relativamente à ideia de 
unidade da ciência e ao projecto de constituição de uma Mathesis 
Universalis3. (POMBO, 2011: 13). 

 

Para Pombo (2013)4 a ciência pode ser descrita de várias maneiras. Uma 

delas é a ciência como coisa divina enquanto representação e processo de 

compreensão do mundo. Pode ser também aquilo que o homem faz para 

compreender o espaço em que está e tem a ver com o método e o conhecimento. A 

ciência enquanto explicação para a compreensão do mundo é uma possibilidade de 

relação com a origem da palavra explicar: pli quer dizer plissada (dobrada) e expli = 

tornar exterior, desdobrar, abrir, expor o que está fechado; tornar claro, visível o que 

está escondido embaixo da dobra. Esse é o papel da ciência: deixar explícito o que 

estava oculto, desconhecido. 

O que faz a ciência divina (no sentido grego) é a busca da verdade, os 

movimentos e tentativas de explicar aquilo que é. Objetiva a verdade como 

desnudamento e chegar ao âmago das coisas; à moda grega, os homens rivalizam-

se com os deuses na busca da verdade, sendo a ciência, nesse sentido, uma 

atividade divina.  

A ciência pode ser vista também como coisa filosófica e tem a ver com a 

conquista da racionalidade. Ela é uma apropriação da realidade através da razão. 

Assim, podemos considerar a ciência:  

                                                           
3
 Ciência geral que pode explicar tudo que é possível investigar, sem estar sujeita a qualquer matéria 

particular. É a ciência geral com a qual se procura apreender a totalidade do mundo. Ela é a fonte de 
todas as outras porque é ela que contém “os primeiros rudimentos da razão humana” (Pombo, 
2011:55). 
4
 Em aula ministrada no dia 10/12/2013, no Curso de Pós-Graduação em História e Filosofia da 

Ciência, no Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa – Lisboa/PT. 



 

 

42 

 Coisa divina 

 Coisa filosófica 

 Coisa política 

 Coisa corporal 

Como coisa política, podemos dizer que uma situação na qual ela se 

estabelece é no colóquio (espaço de discussão do conhecimento científico). Nele 

são exigidas condições comunicativas para que se estabeleça esse conhecimento 

científico. É um empreendimento coletivo, que exige a colaboração e o esforço 

conjugados dos participantes, que trocam saberes, questionam teorias, debatem 

dúvidas e discutem determinado ponto de vista. 

As condições materiais das instituições necessitam da voz, da escrita, dos 

instrumentos, de conferências, do colóquio, da escola, da universidade e da 

enciclopédia para corporificar o conhecimento. Elas são as condições de 

possibilidade para que a ciência se realize. Essas condições materiais nasceram na 

Grécia e foram tomando forma nas instituições: a escola, a biblioteca, a sociedade 

dos sábios, o museu e a enciclopédia. 

 Para Pombo (2011: 133), elas são as figuras que “enquanto realizações 

históricas dotadas de uma significativa duração e continuidade, corporiza a 

coerência sistemática do conhecimento”. Na escola, o professor fala por meio do 

discurso e transmite o conhecimento; a biblioteca sistematiza e discute o que está 

escrito; a sociedade dos sábios utiliza o discurso, porém, o museu não é discursivo. 

Ele é uma consequência do conhecimento. Nele, a sociedade científica guarda os 

modelos que são usados para confrontar ou eternizar conhecimento. O museu 

passa a existir depois do conhecimento construído. É o local onde são guardados 

exemplares concretos que tornam visíveis determinado caso em estudo. Por 

exemplo: tipos de rochas, variedade de pássaro, variações linguísticas (Museu da 

Língua Portuguesa, em São Paulo) etc. Assim, 

 

a biblioteca, o museu e a escola (isto é, a configuração escolar dos 
saberes, o conjunto das práticas disciplinares materializadas nas 
estruturas organizativas das instituições de ensino), exercem uma 
influência mais lenta e subterrânea nas ciências. (POMBO, 2011: 
133). 
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A unidade da ciência foi perpetrada através destas instituições. Elas são a 

condição de possibilidade material da ciência, isto é, se elas não existissem a 

ciência não poderia ser sistematizada, aprendida. Essa é uma realidade: para haver 

ciência, é preciso que haja escola, e para falar de unidade da ciência, é preciso ver o 

que essas instituições fizeram ao longo dos tempos. A escola não está a serviço 

apenas da ciência. Ela é o lugar onde uma geração passa os conhecimentos do 

passado para uma geração futura, ou seja, é o lugar onde também os mais novos se 

tornam capazes de produzir conhecimento. 

Os gregos perceberam que o conhecimento era amplo, que, aos poucos, ia se 

dividir e cada grupo se dedicaria a um assunto diferente: seres vivos, fenômenos 

astronômicos, cálculos matemáticos, retórica etc. A partir daí, individualmente, 

queriam saber, cada vez mais, sobre áreas separadas. Vê-se que a conquista do 

conhecimento arrasta consigo uma necessidade de fragmentação e especialização 

há muito tempo. Divide-se cada vez mais para conhecer melhor, e isso faz parte da 

lógica do conhecimento. Porém, se cada especialista aprender unicamente a sua 

especialização ele estará se afastando da enciclopédia que é o círculo perfeito do 

conhecimento (todo/parte). Podemos nos especializar em determinado aspecto sem 

perder de vista o local de onde falamos. Não há unidade da ciência sem essas 

instituições (a biblioteca, o museu e a escola) que criam condições materiais para a 

sua realização. 

Para entender a unidade da ciência, é preciso considerar essas instituições. 

Uma das mais importantes de todas elas é a enciclopédia que, hoje em dia, migrou 

para o mundo virtual, a internet. Com o avanço tecnológico, grande parte do 

conhecimento foi organizado e colocado à disposição da população por meio da 

rede mundial de computadores. 

  A unidade da ciência não é o oposto da especialização. Ela só é possível por 

causa do todo, da origem, sendo essa a perspectiva material da unidade da ciência. 

Podemos estudar a unidade da ciência sob dois aspectos: a ideia e a estrutura 

material do conhecimento científico.  

Pombo (2013) considera a unidade da ciência não apenas uma ideia, mas sim 

um fato que se materializa nas instituições. Nesses novos locais, conhecimentos são 

produzidos e organizados de modo que as gerações futuras possam usufruir e 
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recriar. Herdamos o mundo e temos o dever de dar aos recém-nascidos os 

instrumentos e valores para viver nele. 

A unidade da ciência nada mais é que a unificação dos saberes, das 

experiências, das leis, das teorias, das metodologias, do conhecimento. Mais uma 

vez, observa-se a controvérsia interdisciplinar, quando percebemos a escola como 

elemento que favorece a especialização e a fragmentação disciplinar do 

conhecimento, dando sentido ao puzzle educacional.  

Para dar significação ao conhecimento, a escola deve reclamar a 

interdisciplinaridade para articular, integrar o conhecimento, as disciplinas entre si, 

fazendo articulação de um especialista com o outro. A interdisciplinaridade hoje é a 

manifestação atual da unidade da ciência, que surge com grande força redobrada 

como resposta à especialização, à fragmentação do conhecimento que se fez sentir 

tanto na ciência como na escola, no século XIX até os anos 50 no século XX. 

A maior dificuldade para que a interdisciplinaridade aconteça na escola é a 

inexistência de um vocabulário comum entre os especialistas (JAPIASSU, 1976). É 

preciso que haja pontes para que as relações sejam possíveis, um esforço de parte 

a parte para que a troca aconteça de fato. O entendimento só é possível se os pares 

aprenderem um pouco das disciplinas dos outros. Quando há a possibilidade de 

criar um terreno comum é que passa existir a possibilidade da interdisciplinaridade. 

A seguir, será apresentado um percurso histórico para delinear a 

disciplinarização do saber em nossa sociedade ocidental e, em seguida, será feito 

um destaque na concepção da disciplina, sob os enfoques epistemológicos e 

pedagógicos. Também será apontada a necessidade da inclusão do sujeito como 

agente no processo de pesquisa em direção à proposta interdisciplinar.  
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2.4 Da disciplina à interdisciplinaridade 

 

Durante o estágio doutoral em Lisboa, participei das aulas de História e 

Filosofia das Ciências, o que me possibilitou tomar conhecimento de fatos 

relacionados à organização do conhecimento que passo a narrar a seguir. 

Descartes e Galileu propuseram, no passado, uma metodologia analítica 

(positivismo) que deu origem à ciência moderna, à disciplinaridade e à 

especialidade. O pensamento humano foi evoluindo e chegamos ao ponto de, na 

atualidade, não conseguirmos listar um rol de disciplinas existentes, pois elas são 

muitas nas mais diferentes áreas.  

Pombo (1994), citando Heckhausen, diz sobre a disciplinaridade: 

 

A exploração científica especializada de um domínio determinado e 
homogéneo, exploração que consiste em produzir conhecimentos 
novos que vão substituir os antigos. A actividade disciplinar conduz a 
uma formulação e reformulação contínua do actual corpo de 
conhecimentos sobre o domínio em questão. (POMBO, 1994: 2).  

 

Os questionamentos sobre uma possível relação entre as disciplinas foram 

levantados na França dos anos 60, onde estudantes universitários manifestavam-se 

contra barreiras disciplinares. No contexto brasileiro, uma década depois, as ideias 

são apresentadas e questionadas dentro da nossa realidade com os estudos da 

Japiassu e Fazenda por volta dos anos 70. 

Na história do conhecimento, no mundo ocidental, podemos apontar um longo 

percurso das maneiras de conceber os saberes. Para os sofistas gregos, os saberes 

das ciências naturais, exatas e da linguagem transitavam livremente sob a égide da 

filosofia. A atividade de pensar sobre os fenômenos da vida era uma atividade 

privilegiada destinada aos cidadãos da elite e governantes. Assim, os sábios gregos 

dedicavam os seus dias à observação e à reflexão sobre a vida.  

Na Idade Média, os romanos dividiam o conhecimento formalizado, 

destacando os estudos sobre a linguagem dos conhecimentos da natureza e dos 

números. A gramática e a retórica recebiam bastante atenção dos sábios como 
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forma de posicionamento social. Por outro lado, as ciências naturais e exatas 

buscavam resolver problemas de ordem da relação homem-mundo/natureza.  

Com a libertação do homem do teocentrismo e da metafísica, fez-se 

necessário estabelecer critérios de cientificidade. No século XIX, o positivismo e o 

cartesianismo buscavam o verdadeiro conhecimento, que seria regido apenas pela 

razão em oposição aos sentidos humanos, que induziam ao erro por sua natureza 

de sensibilidade individual. A verdade, pois, deveria ser clara, objetiva e inequívoca, 

e seria encontrada no processo de classificar, ordenar e decompor. Em outros 

termos, o problema é submetido à divisão para depois ser solucionado. Portanto, o 

positivismo e o cartesianismo (Descartes) representam um grande passo para 

compreender o estágio atual da realidade escolar, que se encontra tão fragmentada. 

Desde então, os saberes passam pelos critérios da verdade e da razão, por meio de 

metodologias e testes, até atingir o critério de conhecimento científico. 

Nesse sentido, os conhecimentos científicos tornaram-se cada vez mais 

especializados e afastados um dos outros, perdendo seus referenciais relacionados 

à complexidade da vida (MORIN, 2001). Com os avanços significativos das ciências, 

o homem sentiu necessidade de dividi-los em disciplinas, a fim de delimitar e 

aprofundar as investigações. Essa disciplinarização, ao mesmo tempo em que divide 

os campos da ciência, também delimita o que é, e o que não é considerado ciência. 

No contexto do século XX, o homem passa a refletir sobre as respostas dadas 

pelas ciências isoladamente. Isso é intensificado pelos processos pós-guerras 

mundiais e a contribuição da ciência como campo que desenvolveu instrumentos 

bélicos responsáveis pela dizimação de populações.  

Nessa perspectiva, no Brasil, Japiassu (1976) explica que sofremos uma 

patologia do saber, de modo que estamos imbuídos de muito saber, mas perdemos 

os critérios que relacionam ciência e a complexidade5 dos problemas da vida. Faz-

se, pois, imperativa uma profunda reflexão sobre as maneiras de articular as 

diferentes disciplinas na busca de compreensão da totalidade. 

                                                           
5
 Sentido comum de dificuldade. 
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Japiassu (1976) e Lück (2004) problematizaram a noção de disciplina sob as 

perspectivas epistemológica e pedagógica. No primeiro caso, os autores são 

uníssonos no sentido de tomar por disciplina o conjunto do saber científico 

especializado, que busca respostas dentro de sua delimitação por meio de 

metodologias nela reconhecidas. 

Sob a visão do campo pedagógico, os estudiosos observam a formação do 

currículo escolar e sua segmentação em disciplinas estanques, que oferecem 

fragmentos de saber. Atualmente, o currículo abarca uma multiplicidade de 

disciplinas formando um puzzle, que intentam dar respostas a pequenos problemas, 

mas que não avançam no sentido de compreendê-los no conjunto maior das 

ciências e do mundo. Trata-se de conhecimento deslocado que é, em geral, 

memorizado e esquecido pelo seu status de abstração em relação ao ser humano 

no mundo (MORIN, 2002). 

Ainda refletindo sobre as disciplinas, considero que o percurso do saber na 

sociedade ocidental precisou estabelecer critérios claros e mensuráveis para 

delimitar o campo das ciências e que, devido ao volume e à especialização das 

disciplinas, foi necessária a sua segmentalização. Nessa direção, as disciplinas 

criam suas fronteiras a fim de seguir o ordenamento e a decomposição exigidas 

desde o positivismo. (DEWEY apud SANTAREM, 1994). 

Entretanto, no contexto do século XXI, as demandas do homem são outras e 

sua ciência o acompanha para propor soluções. Os sujeitos pesquisadores são 

envolvidos em problemáticas complexas que, muitas vezes, não são passíveis de 

serem respondidas dentro de apenas uma disciplina. O desafio é estabelecido 

exatamente no ponto em que o pesquisador/estudioso se vê diante de caminhos 

novos, em que sua perspectiva do problema pode conduzi-lo a inter-relações com 

outros campos do saber de modo inusitado. 

O sujeito pesquisador está em ação no conjunto composto pelo homem, pela 

sociedade e pelo mundo, de modo que ao responder a sua pergunta de pesquisa, 

ele a considerará no embricamento com outras questões e outros campos de 

conhecimento sob a ótica de um agente social. Assim, a pesquisa transita por 

campos num caminho que o pesquisador trilha para responder suas perguntas e que 

se coloca como um lugar de existência social e marca de identidade (MOITA 
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LOPES, 2000). A identidade do pesquisador é evidenciada pelo seu processo de 

pesquisa em escolhas metodológicas para o objeto investigado. O campo se abre 

para contribuições tanto entre disciplinas da mesma área como para outras mais 

distantes. 

Podem-se observar práticas de ações interdisciplinares no ensino da 

Educação Básica relacionando a área de Linguagens e Códigos com disciplinas 

outras, tomando questões que nos inquietam na atualidade, a exemplo do meio 

ambiente. Assim, a questão é abordada sob vários enfoques pensando nas relações 

entre saber científico e mundo.  

No âmbito do Ensino Superior, percebe-se a inclusão de disciplinas no 

currículo dos cursos de Letras que relacionam campos, como a Sociolinguística 

(Sociologia e Linguística) e Análise do Discurso (na visão francesa, reúne 

Linguística, Psicanálise e História). Nos cursos de pós-graduação, a relação de 

cooperação entre os campos é pré-requisito para órgãos oficiais, como a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Nessa 

perspectiva, tem-se oferecido disciplinas de pós-graduação que propõem 

articulações, a exemplo de Aquisição de Linguagem ou Neurolinguística, em que 

dentro das possibilidades, os profissionais da área de Letras se unem a médicos, 

fonoaudiólogos, pedagogos etc, para discutir os problemas da fala. 

 A interdisciplinaridade é uma forma de resposta à especialização extrema e 

aos seus custos culturais institucionalizados ao longo do tempo. Muitas vezes nos 

deparamos com uma diversidade enorme de disciplinas que já não conseguimos 

diagnosticar a raiz, isto é, a origem de todas as outras, suas folhas, seus galhos. É 

necessário que aconteça a conjunção de conhecimentos na formação integral do ser 

humano. 

 

2.5 Pequeninas peças de grande significado: pluri-, multi-, inter- e trans- 

 

 Há um emaranhado de definições em torno das palavras e ações originadas 

dos prefixos pluri-, multi-, inter- e trans-, quando agregados à palavra 
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disciplinaridade. Todos têm em comum o fato de definirem maneiras diferentes de 

relacionar e articular as disciplinas. Os significados originados dessas palavras ao 

longo dos anos confundem muitos profissionais da área de educação quando tentam 

nomear as suas ações realizadas em conjunto com outros6, daí a grande dificuldade 

de montar o puzzle e fazer interligações. 

 Os autores mencionados anteriormente também investiram bom tempo de 

suas pesquisas empenhados em definir as palavras e ações que foram originadas 

do termo disciplina. A palavra diálogo surge com muita força neste momento, pois 

ilustra as trocas que são feitas nas ações decorrentes da junção dos prefixos à 

palavra disciplina. 

Acredito ser válido definir o termo interdisciplinaridade antes de especificá-lo, 

apesar de conscientemente afirmar que, nem mesmo os estudiosos que iluminam 

este trabalho conseguiram estabelecer uma fronteira, um limite para defini-lo. A 

palavra interdisciplinaridade é dotada de equivocidade7, o que dificulta a sua 

definição. O filósofo Japiassu (1976) chegou a fazer uma diferenciação entre pluri/ 

multi / inter e transdisciplinaridade. Para ele, a terminologia não é tão simples, pois 

ainda não dispomos de conceitos necessários para exprimir o pensamento. Segundo 

esse autor, é necessário esclarecer o significado do termo disciplinaridade, para, a 

partir daí especificar os demais.  

 

Disciplina tem o mesmo sentido que ciência e disciplinaridade significa 

a exploração científica especializada de determinado domínio 

homogêneo de estudo, isto é, o conjunto sistemático e organizado de 

conhecimentos que apresentam características próprias nos planos do 

ensino, da formação, dos métodos e das matérias; esta exploração 

consiste em fazer surgir novos conhecimentos que se substituem aos 

antigos (JAPIASSU, 1976: 72, grifo meu).  

 

 Durante alguns momentos de profunda aprendizagem dos quais fiz parte no 

doutorado, inúmeras indagações aconteceram, visto que o termo 

interdisciplinaridade é confundido com outros muito parecidos.  A semelhança entre 

esses termos é perfeitamente compreensível, pois muitos educadores vêm 

                                                           
6
 Para a maioria dos professores, a significação da palavra interdisciplinaridade está relacionada às 

ações pedagógicas e não necessariamente na epistemologia da palavra. 
7
 Termo utilizado para designar o pluralismo de interpretações; ambiguidade. 
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desenvolvendo as suas atividades buscando a interdisciplinaridade sem saber fazer 

a distinção.  Então, passemos à argumentação sobre eles. 

Na pluridisciplinaridade, existe um sistema de disciplinas em um só nível; há 

cooperação sem coordenação. Podemos visualizar essa situação em uma turma de 

Ensino Médio, na qual os professores trabalham distintamente cada disciplina, sem 

fazer menção aos conteúdos estudados no curso como um todo. Na primeira 

observação de aulas que fiz no curso de Letras/Inglês, foi perceptível esse trabalho 

pluridisciplinar, apesar do eixo que o projeto de Curso sugere seguir. Os professores 

trabalhavam de forma particularizada, lado a lado, e não conjuntamente.  

Para Japiassu (1976), os termos multi- e pluridisciplinaridade chegam a ser 

confundidos pelos professores. O primeiro evoca uma simples justaposição em um 

trabalho determinado dos recursos de várias disciplinas, sem implicar, 

necessariamente, um trabalho de equipe coordenado; ao passo que o segundo, a 

pluridisciplinaridade, faz realizar um trabalho no qual as atividades são 

desenvolvidas como se as disciplinas estivessem distribuídas uma ao lado da outra, 

tendo uma centralizada, considerada mais importante, que coordena as atividades 

das demais. No ensino brasileiro, geralmente, essas disciplinas centrais são a 

Língua Portuguesa e a Matemática. 

Veiga Neto (2012), em palestra proferida em um Simpósio Internacional em 

Bauru, apresenta um ponto de vista contrário ao pensamento de Japiassu (1976). 

Para esse autor, as disciplinas carregam, distribuem, ativam e se envolvem em uma 

relação de poder. Ele considera que as disciplinas podem ensinar duplamente, tanto 

pelos seus conteúdos quanto pela sua estrutura, e existe uma articulação entre 

espaço e tempo, estabelecendo uma relação hierárquica entre elas. Sendo assim, 

ele utiliza a figura a seguir para ilustrar essa hierarquia: 
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Figura 2 – A Disciplinaridade de acordo com Veiga Neto (2012)  

 

Multidisciplinaridade  

 

 

 

Pluridisciplinaridade  

 

 

Interdisciplinaridade 

 

 

 

 

Transdisciplinaridade 

Fonte: Veiga Neto (2012). 

 

A disposição disciplinar, que o autor citado apresenta para explicar o seu 

ponto de vista com relação à interdisciplinaridade, permite-nos uma comparação 

com o modelo de Jantsch, também citado por Japiassu (1976), a fim de que fique 

mais clara a compreensão acerca do termo disciplina e seus afixos: 
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Quadro 1 – Modelo de Jantsch 

  
Fonte: Psicopedagogia online (2014).  

 

Os termos oriundos do radical disciplina, aqui apresentados, são dotados de 

grande polissemia, pois, com o passar do tempo, com os estudos desenvolvidos e a 

área de cada autor, ele toma novas nuances. O quadro anterior, idealizado por 

Jantsch (1979), é a representação mais popular no que diz respeito à hierarquização 

dos termos. 

Pombo (1993) registra seus estudos no tema interdisciplinaridade por volta de 

1980, a pedido de uma instituição portuguesa, a Calouste Gulbenkian. Essa 
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Instituição convocou um grupo de estudiosos sobre o tema para sistematizar o 

conhecimento que vinha sendo produzido. Várias ações foram realizadas para 

registrar esse momento de mudança de postura educacional que acontecia com 

tanta força naquela ocasião. As escolas realizavam projetos e atividades 

educacionais nos quais a integração de saberes era o ponto mais forte. Hoje, devido 

a grandes dificuldades financeiras ocasionadas pela crise econômica vivida na 

Europa, as atividades interdisciplinares das escolas básicas perderam a força, 

digamos, operacional.  

Uma das apresentações a respeito do pensamento sobre interdisciplinaridade 

feita por Pombo (2004) é assim relatada: 

 

A ideia é a de que as tais três palavras, todas da mesma família, 
devem ser pensadas num continuum que vai da coordenação à 
combinação e desta à fusão. Se juntarmos a esta continuidade de 
forma um crescendum de intensidade, teremos qualquer coisa deste 
género: do paralelismo pluridisciplinar ao perspectivismo e 
convergência interdisciplinar e, desta, ao holismo e unificação 
transdisciplinar. (POMBO, 2004: 96). 

 

 A figura a seguir não é uma ilustração hierarquizante entre os graus de 

integração que ocorrem da pluridisciplinaridade à transdisciplinaridade, e têm, entre 

eles, a interdisciplinaridade, pois, numa mesma experiência, a condição de 

integração pode ser diferente até de disciplina para disciplina. Trata-se de uma 

proposta da autora, de representação gráfica das possibilidades de conceituação 

interdisciplinar para o termo. Para ilustrar seu pensamento, a estudiosa utiliza o 

seguinte desenho:  
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Figura 3 - A Perspectiva Integradora  

 

Fonte: Pombo (1993: 39). 

 

No ano de 1993, a figura acima foi apresentada como uma perspectiva 

integradora dos princípios teóricos da interdisciplinaridade. Anteriormente, em 1984, 

ela foi apresentada como uma proposta de definição para o termo 

interdisciplinaridade, no colóquio "Interdisciplinaridade, Humanismo e Universidade", 

promovido pela Cátedra Humanismo Latino, na Universidade do Porto-PT.  

 

Se esta proposta tivesse aceitação entre a comunidade daqueles que 
pensam estas questões, teríamos aqui uma forma simples de nos 
entendermos. Quando estivéssemos a falar de pluridisciplinaridade 
ou de multidisciplinaridade, estaríamos a pensar naquele primeiro 
nível que implica pôr em paralelo, estabelecer algum mínimo de 
coordenação. A interdisciplinaridade, pelo seu lado, já exigiria uma 
convergência de pontos de vista. Quanto à transdisciplinaridade, ela 
remeteria para qualquer coisa da ordem da fusão unificadora, 
solução final que, conforme as circunstâncias concretas e o campo 
específico de aplicação, pode ser desejável ou não. Em algumas 
circunstâncias, poderá ser importante a fusão das perspectivas; 
noutras, essa finalidade poderá ser excessiva ou mesmo perigosa. 
Isto é, não há na proposta que apresentei qualquer intuito de apontar 
um caminho progressivo que avançasse do pior ao melhor. Pelo 
contrário, entre uma lógica de multiplicidades para que apontam os 
prefixos multi e pluri e a aspiração à homogeneização para que, 
inelutavelmente, aponta o prefixo trans enquanto passagem a um 
estádio qualitativamente superior, o prefixo inter, aquele que faz valer 
os valores da convergência, da complementaridade, do cruzamento, 
parece-me ser ainda o melhor. (POMBO, 1994: 6). 
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  É visível que o termo interdisciplinaridade traz em seu significado maior 

complexidade (dificuldade) do que os dois anteriormente apresentados. A 

pluridisciplinaridade é considerada como mera justaposição de disciplinas que têm 

algo em comum em determinada área, sendo possível acontecer intercomunicação 

em determinado momento do desenvolvimento das atividades escolares, como por 

exemplo: Química e Física; já o termo transdisciplinaridade possui um significado tão 

profundo que muitos autores não acreditam ser possível que ela aconteça no atual 

processo educacional, 

 

A interdisciplinaridade ultrapassa a pluridisciplinaridade porque vai 
mais longe na análise e confrontação das conclusões, porque 
procura a elaboração de uma síntese a nível de métodos,  leis e 
aplicações, porque preconiza um regresso ao fundamento da 
disciplina, porque revela de que modo a identidade do objecto de 
estudo se complexifica através dos diferentes métodos das várias 
disciplinas e explicita a sua  problematicidade e mútua relatividade. 
(RESWEBER, apud Pombo, 2011: 11). 

 

Alvo de tantas definições, o termo interdisciplinaridade enfrenta 

ambiguidades, tanto na teoria quanto na prática. Montar um quebra-cabeça que 

tenha características interdisciplinares em seu bojo demanda conhecimento de 

conteúdo, metodologia e objetivo de cada peça do jogo educacional. 

Moraes (2008), citando Japiassu, afirma que:  

 

O termo interdisciplinaridade revela aquilo que está entre duas ou 
mais disciplinas, que são afetadas por processos interativos que 
produzem um determinado conhecimento que emerge a partir de 
contribuições disciplinares específicas. (MORAES, 2008: 114).  

 

A interdisciplinaridade, no novo curso de Letras, pode ser percebida não só 

em “como” as aulas acontecem como também na disposição do seu fluxograma. 

Segundo Moraes (2008), 

 

a formação do educador interdisciplinar só pode acontecer no     
decorrer de sua própria prática, na vivência do processo 
interdisciplinar. Portanto, se dá na ação e na reflexão sobre a prática 
desenvolvida nas experiências docentes. (MORAES, 2008: 117).  
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A palavra interdisciplinaridade tem uma multiplicidade de nomenclaturas 

dadas pelos estudiosos dessa área. Vejamos: termo, processo, princípio, 

instrumento, caminho, atitude, produto, integração, entre outros. Todos esses nomes 

servem para nos mostrar que o mais importante é a geração do conhecimento 

interdisciplinar, que “emerge da intersubjetividade, das interações entre os sujeitos 

em suas relações com os objetos de conhecimento”. (MORAES, 2008: 117).   

 Percebo, através da pesquisa realizada no mestrado, que o professor que faz 

o curso de Letras em estudo tem um perfil muito diferente daquele formado até 

2007. Esse novo professor tem consciência de que pode transgredir o sistema 

educacional, que ainda tem caráter cartesiano – em que se supõe que o professor 

ensina e o aluno aprende – para desenvolver um processo de ensino-aprendizagem 

significativo e aberto para o novo, articulando os conteúdos das disciplinas. 

 Os estudos que venho realizando a respeito da interdisciplinaridade têm me 

mostrado que, o curso que ajudei a redimensionar traz em todas as suas etapas 

aspectos de mutualidade, troca e partilha entre os envolvidos. Segundo Moraes 

(2010),  

 

...precisamos também de uma educação do sentimento e de uma 
melhor compreensão de nossas emoções, além de uma educação do 
espírito, dirigida a nos conhecermos melhor, a respeitarmo-nos, a 
ajudarmo-nos mutuamente, a admirar e a admirarmo-nos. 
Necessitamos também aprender a criar e a recriarmo-nos e, 
sobretudo, a reconhecer que somos essencialmente um complexo 
mistério que apesar das realidades desconhecidas, podemos 
desfrutar da alegria, da saúde, da esperança, da fé, da paz e do 
amor. (MORAES, 2010: 10).   

 

 Por buscar uma formação sólida, de caráter generalista, que possibilite 

aprofundar conhecimentos no campo da educação para além do magistério, o Curso 

de Letras em estudo procura não dissociar a afetividade do aspecto acadêmico, 

tornando o profissional apto a fazer a mediação entre as teorias educacionais e as 

questões ligadas à formulação de políticas públicas na área em que atua. 
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2.5.1 As peças deste estudo interdisciplinar 

 

No Brasil, o enfoque deve ser dado ao trabalho de dois estudiosos, 

precursores da temática interdisciplinaridade na área educacional: Japiassu (1976) e 

Fazenda (1979). O trabalho deles vem provocando mudanças sutis, porém de 

grande significação nas instituições de ensino que fazem opção pelo trabalho 

integrador. Abaixo apresento uma sinopse conceitual, na qual procuro sintetizar o 

pensamento de três autores, um deles português, a respeito da disciplinaridade e 

seus afixos. Ante a urgente necessidade de especialização que os profissionais da 

educação aparentam ter e que o sistema educacional exige, o viés filosófico de 

Japiassu (1976) aborda essa emergência, que proporciona a especialidade ao 

mesmo tempo que isola e fragmenta o conhecimento. Ele estabelece diferenças 

entre as facetas que a disciplinaridade pode apresentar:  

 

Multidisciplinaridade: gama de disciplinas que propomos 
simultaneamente, mas sem fazer aparecer as relações que podem 
existir entre elas. 

Pluridisciplinaridade: justaposição de diversas disciplinas situadas 
geralmente no mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer 
aparecer as relações existentes entre elas. 

Interdisciplinaridade: axiomática comum a um grupo de disciplinas 
conexas e definidas no nível hierárquico imediatamente superior, o 
que introduz a noção de finalidade. 

Transdisciplinaridade: coordenação de todas as disciplinas e 
interdisciplinas do sistema de ensino inovado, sobre a base de uma 
axiomática geral. (JAPIASSU, 1976: 74). 

 

O grande desafio lançado ao pensamento e à educação, nos dias de hoje, é a 

contradição entre um saber cada vez mais globalizado, interdependente. Por outro 

lado, temos ainda o hábito de continuar alimentando o conhecimento, privilegiando 

os saberes especializados e fragmentados. Há a necessidade e urgência de 

desenvolver e promover uma visão interdisciplinar como uma abordagem social e 

cultural entre as disciplinas. 

Pombo (1993), pesquisadora portuguesa, vê a multi- e pluridisciplinaridade 

como sinônimos e cita conceitos de alguns estudiosos para expor o seu ponto de 
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vista. Segundo ela, Gusdorf, em 1990, considerou a multidisciplinaridade a 

justaposição de disciplinas diversas, às vezes sem relação aparente entre elas, e a 

pluridisciplinaridade a justaposição de disciplinas mais ou menos próximas nos seus 

campos de conhecimento. O conceito de interdisciplinaridade ocupa uma posição 

intermédia ou intervalar, em que é pensada como algo que se deve entender mais 

do que a pluridisciplinaridade e menos do que a transdisciplinaridade. A estudiosa 

cita ainda Resweber (1981), para justificar seu pensamento:  

 

a interdisciplinaridade ultrapassa a pluridisciplinaridade porque vai 
mais longe na análise e confrontação das conclusões, porque 
procura a elaboração de uma síntese a nível dos métodos, leis e 
aplicações, porque preconiza um regresso ao fundamento da 
disciplina, porque revela de que modo a identidade do objeto de 
estudo se complexifica através  dos métodos das várias disciplinas e 
explicita sua problemática e mútua relatividade. (POMBO, 1993: 11). 

 

 Já a transdisciplinaridade, a autora entende que seja o nível máximo de 

integração disciplinar que seja possível alcançar num sistema de ensino. Seria,  

 

a unificação de duas ou mais disciplinas tendo como base a 
explicitação de seus fundamentos comuns, a construção de uma 
linguagem comum, a identificação de estruturas e mecanismos 
comuns de compreensão do real, a formação de uma visão unitária e 
sistemática de um sector mais ou menos alargado do saber. Trata-se 
de uma forma extrema de integração disciplinar, impossível nas 
circunstâncias atuais de nossa prática docente: rompendo as 
fronteiras entre as disciplinas envolvidas, ela implicaria profundas 
alterações no regime de ensino e na organização da escola e suporia 
uma prévia integração dos programas curriculares. (POMBO, 1993: 
13).  

 

No Brasil, a interdisciplinaridade teve seus estudos marcados na década de 

60 e fortalecidos até os dias atuais, através dos estudos da pesquisadora Ivani 

Fazenda. Imbuída de base teórica advinda dos campos da Sociologia, Psicologia, 

Antropologia e Educação, essa autora estabeleceu os princípios da 

interdisciplinaridade como uma “questão de atitude diante do problema do 

conhecimento” (FAZENDA, 1979: 71). Esses princípios serão explicitados adiante 

neste texto e servirão de parâmetro para a interpretação dos dados.  
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2.5.1.2 Ivani Fazenda: o cerne do puzzle interdisciplinar no Brasil  

 

 Para Fazenda (2011: 59), a interdisciplinaridade é uma atitude diante da 

situação apresentada, “é uma atitude de abertura, não preconceituosa, em que todo 

o conhecimento é igualmente importante. Pressupõe o anonimato, pois o 

conhecimento pessoal anula-se diante do saber universal”. Ela é vivida! Para essa 

pesquisadora, é preciso saber ser (como explicarei adiante). Ela ainda afirma que há 

variação no nome, no conteúdo e na forma de atuação num trabalho interdisciplinar. 

Depois de analisar as definições de um grupo de estudiosos desse tema, dentre eles 

Piaget, Japiassu, Hechausen e Jantsch, ela traz à baila as seguintes definições 

terminológicas: 

 

Disciplina – diferentes domínios do conhecimento, na medida em que 
são sistematizados de acordo com determinados critérios. 

Multidisciplina – justaposição de disciplinas diversas, desprovidas de 
relação aparente entre elas. Ex.: música + matemática + história. 

Pluridisciplina – justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas 
nos domínios de conhecimento. Ex.: domínio científico: matemática + 
física. 

Multi e pluridisciplinaridade – atitude de justaposição de conteúdos 
de disciplinas heterogêneas ou a integração de conteúdos numa 
mesma disciplina, atingindo, quando muito, o nível de integração dos 
métodos, teorias ou conhecimentos. 

Interdisciplina – interação existente entre duas ou mais disciplinas. 
Essa interação pode ir da simples comunicação de ideias à 
integração mutua dos conceitos diretores da epistemologia, da 
terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da 
organização referentes ao ensino e à pesquisa. Um grupo 
interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam sua formação 
em diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) com seus 
métodos, conceitos, dados e termos próprios. 

Interdisciplinaridade – relação de reciprocidade, de mutualidade, ou 
melhor, um regime de corporeidade que iria possibilitar o diálogo 
entre os interessados. Neste sentido, pode dizer-se que a 
interdisciplinaridade depende basicamente de uma atitude. Nela a 
colaboração entre as diversas disciplinas conduz a uma “interação”, 
a uma intersubjetividade como única possibilidade de efetivação de 
um trabalho interdisciplinar. (grifos da autora)  

Transdisciplinaridade – nível mais alto das relações iniciadas nos 
níveis multi, pluri e inter. (FAZENDA, 2011: 58-68). 
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 O trabalho de Ivani Fazenda diferencia-se dos demais autores pelo fato de ela 

apresentar uma proposta de trabalho humanitária, na qual o aluno é visto de forma 

integral. Seus aspectos afetivos e sua história de vida também são levados em conta 

no processo de ensino-aprendizagem, além dos aspectos teóricos e metodológicos. 

Ela afirma que o trabalho interdisciplinar não pode ser uma mera junção de 

disciplinas, e define interdisciplinaridade como uma atitude de ousadia e busca 

frente ao conhecimento, na qual é possível pensar aspectos relacionados à cultura 

do lugar onde se formam professores. Nesse aspecto, o pensamento de Fazenda 

(2008) é semelhante ao de Canagarajah (2005), quando trata da importância do 

saber glocal. 

Para o trabalho específico que tem a interdisciplinaridade como foco na 

formação de professor, Fazenda (2008) cita uma definição produzida pelo Centro 

para Pesquisa e Inovação do Ensino (CERI):  

 

Interdisciplinaridade é definida como interação existente entre duas 
ou mais disciplinas. E aprofundando a definição pontua que, este 
conceito é visto como um encaminhamento de uma simples 
comunicação de ideias até a integração mútua dos conceitos-chave 
da epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos dados e da 
organização da pesquisa e do ensino, relacionando-os. (FAZENDA, 
2008: 18). 

 

 No entanto, essa definição é considerada muito ampla pela autora. Então, ela 

aponta duas ordenações necessárias para o trabalho interdisciplinar na formação do 

professor: a ordenação científica e a ordenação social.  

A ordenação científica conduz à construção dos saberes interdisciplinares, 

que têm base no conhecimento científico do ato de formar professores. Envolve a 

“estruturação hierárquica das disciplinas, sua organização e dinâmica, a interação 

dos artefatos que a compõem, sua mobilidade conceitual, a comunicação dos 

saberes nas sequências a serem organizadas” (FAZENDA, 2008: 18). Aqui, vemos a 

importância de cada disciplina no processo de  formação do professor, visto que,  

 

A cientificidade, então originada das disciplinas, ganha o status de 
interdisciplina no momento em que obriga o professor a rever suas 
práticas e a redescobrir seus talentos, no momento em que ao 
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movimento da disciplina seu próprio movimento for incorporado. 
(FAZENDA, 2008: 18). 

 

 

 Mais uma vez, faço menção aos estudos de Canagarajah (2005), no momento 

em que ele suscita o conhecimento que cada professor tem e que precisa ser 

considerado durante o processo ensino-aprendizagem. Vejo aqui que não apenas 

ter conhecimento científico é bastante, pois a prática, o desprendimento e o talento 

são de fundamental importância no trabalho interdisciplinar. 

 A ordenação social parte das exigências sociais, políticas e econômicas, 

procurando desdobrar os saberes científicos para atender a essas exigências. Essa 

situação questiona a separação entre o que é científico e o que a sociedade 

necessita. Fazenda (2008: 19) afirma que essa ordenação “tenta captar toda a 

complexidade que constitui o real e a necessidade de levar em conta as interações 

que dele são constitutivas”. Procura ver a finalidade social, os impasses que existem 

entre as disciplinas científicas e as dificuldades em enfrentar problemas complexos 

sozinhas. Daí advém a necessidade de as duas ordenações caminharem juntas, 

uma suprindo as ausências da outra. 

 Retomando a ordenação científica, a autora apropria-se dos escritos de 

Lenoir para afirmar que a origem francófona desta, na qual, 

 

o saber se legitima pela beleza e capacidade de abstração – um  
saber/saber; considera a ordenação social próxima da cultura inglesa 
na qual o sentido da prática – do para que serve – impõe-se como 
forma de inserção cultural essencial e básica – saber/fazer. 
(FAZENDA, 2008: 19). 

 

 Ainda referindo-se a Lenoir, é apontada a terceira cultura considerada 

legítima no seu modo diferente de conceber o conhecimento: o saber/ser. Refere-se 

a uma forma brasileira de formar professores. Esta, não despreza as duas 

ordenações citadas anteriormente e  

 

busca um saber ser interdisciplinar que explicita-se na inclusão da 
experiência docente em seu sentido, intencionalidade e 
funcionalidade diferenciando o contexto científico do profissional e do 
prático. (FAZENDA, 2008: 19). 
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Essa forma brasileira de trabalhar interdisciplinarmente pode ser encontrada 

em inúmeras pesquisas orientadas por Ivani Fazenda, professora do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação/Currículo, da PUC-SP. Essas pesquisas e 

toda a produção científica (dissertações, teses, artigos, livros publicados, revistas 

etc), que tem origem na produção do conhecimento interdisciplinar no Brasil podem 

ser encontradas no site do Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade 

(GEPI/ PUC-SP)8. 

A pesquisadora acredita que a pesquisa interdisciplinar brasileira pode 

capacitar o professor-pesquisador a enxergar além dos conteúdos e dos conceitos 

produzidos por eles, fazendo o trabalho interdisciplinar ser possível quando várias 

disciplinas reunirem-se em torno de um mesmo objeto. 

Fazenda (2008: 21) ressalta que não podemos confundir a 

interdisciplinaridade escolar com a científica, porque a primeira tem uma perspectiva 

educativa, e o saber da segunda é constitutivo das ciências, ao passo que, na 

interdisciplinaridade escolar, as noções, finalidades habilidades e técnicas visam 

favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem, e procuram  respeitar os 

saberes do aluno e sua integração. Nesse ponto, cabe fazer uma diferenciação entre 

integração e interdisciplinaridade, de acordo com Fazenda (2008: 21). Ela afirma 

serem os conceitos indissociáveis e distintos: uma integração requer atributos de 

ordem externa, melhor dizendo, da ordem das condições existentes e possíveis, 

diferindo-se de uma integração interna ou interação, da ordem das finalidades e, 

sobretudo, entre as pessoas. Daí vem a necessidade de pessoas de diferentes 

áreas trabalharem juntas para que, de forma harmoniosa, os saberes do professor e 

do aluno sejam integrados, evadindo-se assim da situação puzzle disciplinar, a 

situação educacional na qual os professores apenas trabalham as disciplinas 

colocando-as lado a lado, buscando, em um determinado momento, durante o ano 

                                                           
8
 O GEPI, Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade foi criado em 1981 e pela Profª. Drª. 

Ivani Catarina Arantes Fazenda. O Grupo teve seu reconhecimento pela CAPES em 1986. O grupo é 
composto por pesquisadores atuantes nas mais variadas áreas do saber. Ligados a Universidades e 
Instituições de pesquisa do Brasil e do exterior, esse grupo trabalha como massa crítica na 
elaboração das reflexões sobre a Interdisciplinaridade. O GEPI construiu ao longo de sua história 
parcerias de pesquisa entre grupos de estudo sobre a Interdisciplinaridade no Brasil e no Mundo. 
Atualmente mantém um contato permanente entre vários de seus interlocutores. (retirado do site 
http://www.pucsp.br/gepi/) acesso em agosto de 2012.  

http://www.pucsp.br/gepi/
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letivo, um encontro de conteúdos. Nessa situação, as disciplinas de cada área 

trabalham isoladamente com o mesmo conteúdo. Acredito que isso não seja 

interdisciplinaridade, porque ela tem um sentido muito mais amplo. É uma atitude em 

que as atividades são compartilhadas. Apesar de serem executadas em salas de 

aulas separadas, em cada disciplina pode-se perceber traços de outra, tendo como 

produto final um aprendizado único com características próprias de cada uma. 

A formação interdisciplinar dos professores é vista por Fazenda (2008) como 

um ponto de vista circundisciplinar,  

 

onde a ciência da educação, fundamentada num conjunto de 
princípios, conceitos, métodos e fins, converge para o plano 
metacientífico. Tratamos neste caso do que poderíamos chamar 
interação envolvente sintetizante e dinâmica, reafirmando a 
necessidade de uma estrutura dialética, não linear e não 
hierarquizada onde o ato profissional de diferentes saberes 
construídos não se reduzem apenas a saberes disciplinares, [...] 
denominado intervenção educativa, em que mais importante que o 
produto é o processo. (FAZENDA, 2008: 23).  

 

Mesmo com a circundisciplinaridade, a autora não desconsidera a 

necessidade de uma formação disciplinar, pois as especializações devem 

desenvolver um trabalho colaborativo entre si. 

Nesta tese, um enfoque especial ao pensamento de Fazenda (1979, 2001, 

2004, 2008, 2011) foi dado, pelo fato dessa pesquisadora brasileira estabelecer 

preceitos que dizem respeito ao profissional que almeja agir numa perspectiva 

interdisciplinar em sala de aula.   

 

2.6 Os princípios da interdisciplinaridade no Brasil: peças fundamentais  

 

 Ações interdisciplinares dependerão menos dos métodos ou conteúdos 

utilizados e mais da atitude das pessoas envolvidas na ação educativa. Que atitude 

é essa? Que princípios devem nortear as práticas interdisciplinares? Esses 

questionamentos deram origem ao que é perceptível na atualidade como a 

interdisciplinaridade brasileira, que é baseada no princípio saber/ser. 
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Com relação à atitude interdisciplinar, Fazenda (1999) declara: 

 

A atitude que adotamos frente às questões da interdisciplinaridade 
tem sido de respeito às práticas cotidianas dos professores, às suas 
rotinas. Porém esse respeito impele-nos a fazê-los acreditar e 
conhecer novos saberes, novas técnicas, novos procedimentos. 
Nosso trabalho parte do pressuposto que as práticas dos professores 
não se modificam a partir de imposições, mas exige um preparo 
especial no qual os mesmos sintam-se participantes comprometidos. 
Trabalhamos a partir da descoberta e valorização de quem são os 
professores, de como atuam, indicando caminhos alternativos para 
seus fazeres. (FAZENDA, 1999: 158). 
 

 

Essa atitude implica ações de respeito, humildade, coerência, desapego, 

abertura, respeito pelo conhecimento do outro, humildade em assumir desconhecer 

determinados conteúdos e abertura para aprender o novo. Quando a abertura é 

proporcionada na ação educativa, o professor consegue se desprender de velhas 

práticas e comungar com os demais professores novas atitudes. 

 Para Fazenda (1979: 82), os princípios que subsidiam o trabalho 

interdisciplinar levam o professor a considerar os seguintes quesitos: 

 Coerência – inspira à busca de conexão entre o pensar, o sentir e o agir dos 

indivíduos envolvidos na ação educativa, seja no papel de educadores ou 

educandos. Ela precisa existir na relação palavra-ação, espelhando o que 

pensamos e o que fazemos. 

 Humildade – princípio que liberta o educador da obrigação de ser o dono da 

verdade. Quando o educador age com humildade ele percebe que o 

conhecimento não é algo fragmentado; ao contrário, ele está  constantemente 

num  processo de evolução e descoberta. Dessa forma, haverá sempre a 

necessidade de aprender sempre mais. Ser humilde não significa ser passivo 

diante do conhecimento. Para o educador interdisciplinar quanto mais adquire 

conhecimento, mais precisa aprender. E nesse momento de humildade que 

se descobre que é possível aprender com os alunos, com o que eles já 

trazem consigo. Esse princípio interdisciplinar pode nos fazer enxergar as 

soluções para as questões surgidas nas brechas apresentadas em diversas 
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situações; nelas pode estar o sentido para responder às questões que não 

são expostas.  

 Espera – princípio que se relaciona ao processo de aprendizagem dos 

indivíduos e requer respeito ao tempo e ao ritmo de cada aprendiz. Durante a 

espera é vital que aconteça um amadurecimento do conhecimento que se vai 

adquirindo. Isto se aplica tanto ao professor quanto aos alunos. Essa atitude 

não acontece de forma isolada, ela deve ser vigiada, a fim de que o 

conhecimento aprendido não se perca no tempo. 

 Desapego – permite enxergar o ponto de vista do outro, pelo olhar do outro. 

Condição essencial para viabilizar a troca e a construção de novos 

conhecimentos e parcerias, por meio do diálogo.  Para agir com desapego é 

necessário adotar uma postura de desprendimento sobre nossas ações e 

sobre o nosso conhecimento quando fazemos a troca com os nossos colegas 

e alunos. Com o desprendimento o processo de adaptação ao novo é 

facilitado. Quando digo novo, refiro-me a novos conhecimentos, novas 

metodologias, novos comportamentos... e todas as possibilidades de 

realização. 

 Respeito – permite a construção de uma relação de confiança mútua, o que 

leva à escuta sensível e que promove o desenvolvimento de todos. Esse 

princípio caracteriza-se pelo respeito a si mesmo e ao outro e 

consequentemente ao conhecimento que cada um tem. Ele deve ser 

recíproco. 

As questões da interdisciplinaridade são abordadas nesta pesquisa como 

perspectiva que busca respostas para a problemática do saber educacional e sua 

delimitação em disciplinas estanques, fragmentadas, o que deu origem à 

especialização.  

Esta seção apresentou uma tentativa de esclarecer a (in)definição do termo 

interdisciplinaridade à luz dos autores que embasam esta pesquisa. Considerada de 

acepção inexata, existe uma grande especulação morfológica em torno da palavra 

disciplinaridade e seus afixos. No entanto, no Brasil, a palavra interdisciplinaridade 

encontra singularidade por trazer em seu conceito o lado afetivo do ensino. 
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Respeito, coerência, humildade, desapego e espera, são mais do que pilares 

interdisciplinares. São ações que devemos buscar praticar diariamente em sala de 

aula e fora dela, a fim de viver a interdisciplinaridade plenamente evitando assim o 

puzzle, que torna as ações docentes limitadas, patológicas e fragmentadas. 

Na próxima seção, apresento a escolha metodológica que fiz para esta 

pesquisa incluindo os participantes, o contexto onde ela acontece e os instrumentos 

utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

3  A PEÇA METODOLÓGICA – A HERMENÊUTICA  

 

  

 

 

 

A figura acima foi escolhida para iniciar a seção de metodologia desta 

pesquisa para ilustrar as inúmeras possibilidades de interpretação que um texto 

encerra. Acima temos a demonstração de que as peças do puzzle ainda estão soltas 

e que é possível a sua junção. Porém, com a união de todas elas, será possível 

iniciar o processo de interpretação das mensagens. Aqui serão narrados os passos 

dados durante a investigação, as dificuldades encontradas no percurso, a 

organização deste trabalho, os participantes e o contexto onde os fatos 

aconteceram. 

O Projeto desta pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC-SP, protocolado sob o número 299/2011. Durante os quatro anos 

do doutorado, este trabalho foi apresentado diversas vezes ao grupo de pesquisa, e 

em várias situações recebi importantes orientações dos colegas que me conduziram 
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a leituras diversificadas. Ao final de cada ano do curso, esta pesquisa foi submetida 

a três exames de qualificação, conforme o regimento do Programa, situação que me 

direcionou de forma objetiva nas idas e vindas acadêmicas. Todos os participantes 

autorizaram o uso da entrevista e do questionário neste trabalho por meio do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (PUC-SP).  A experiência do estágio doutoral 

(modalidade sanduíche), como bolsista do CNPq, na Universidade de Lisboa pelo 

período de sete meses, foi de grande valia para o enriquecimento das leituras e 

especialmente pela vivência em um ambiente onde aconteceram, num passado bem 

próximo, atividades que seguiam uma abordagem interdisciplinar. 

Abaixo, apresento um quadro explicativo em que relaciono objetivos, 

perguntas de pesquisa e instrumentos de coleta de dados, sob a forma de textos, 

utilizados neste trabalho: 

 

Quadro 2 – Objetivos, questões de pesquisa e instrumentos 

                      

Fonte: Elaboração da autora.    

 

A escolha da metodologia da pesquisa de uma tese não é feita de forma 

casual, e sim resultado de leituras reflexivas e contextualizadas que estão 
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intimamente relacionadas aos objetivos, à fundamentação teórica e ao escopo da 

pesquisa de uma forma geral. 

No primeiro momento, descrevo a metodologia adotada, juntamente com os 

estudos que embasam esta escolha e conduzem à interpretação das respostas 

obtidas no questionário (semiestruturado). Foram essas respostas que me induziram 

à escolha definitiva da abordagem hermenêutica.  

No segundo momento, apresento uma descrição do contexto, dos 

participantes, dos instrumentos e procedimentos de coleta e, por último, faço uma 

descrição de como acontecerá a interpretação das respostas obtidas por meio do 

questionário e da entrevista. 

A metodologia aqui adotada pretende triangular as informações obtidas 

através dos instrumentos utilizados (entrevista e questionário), com a teoria 

apresentada. Essas informações (textos) irão compor categorias de análise tendo 

como base a abordagem hermenêutica (RICŒUR, 2007).  

 

3.1 A hermenêutica como peça metodológica 

 

Pode-se dizer que esta pesquisa se insere no paradigma qualitativo porque a 

preocupação principal é o trabalho com 

 

um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1999: 21).  

 

Dessa forma, acredito que a pesquisa qualitativa favorece a manifestação 

livre dos diferentes modos de pensar, comportamentos ou atitudes dos participantes 

deste trabalho com relação à interdisciplinaridade, facilita o entendimento da 

intencionalidade das falas, da reflexão de cada participante e os valores a respeito 

do trabalho por eles desenvolvido em sala de aula.  
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Ao decidir o caminho metodológico desta pesquisa, optei pela abordagem 

hermenêutica, porque as informações obtidas induziram-me à busca pela 

interpretação dos fatos ocorridos com os participantes que me serviram de 

referência durante a coleta. Para iniciar, recorro ao Dicionário Aurélio, a fim de 

explicitar o significado deste termo:” [F. subst. De hermenêutico.] S. f.1. Interpretação 

do sentido das palavras. 2. Interpretação dos textos sagrados. 3. Arte de interpretar 

leis”. (FERREIRA, 2009).  

Além do Dicionário Aurélio, também foram encontrados na internet os 

seguintes significados: 

 

hermenêutica - s. f.1. Interpretação do sentido das palavras. 2. Arte 
de interpretar leis, códices, textos sagrados, etc. (DICIONÁRIO 
PRIBERAM ONLINE, 2014).   

 
Hermenêutica significa interpretar, e é um termo de origem grega. 
Hermenêutica na Bíblia é a compreensão das escrituras, para 
compreender o sentido das palavras de Deus. Na filosofia, 
hermenêutica é a ciência que estuda a arte e a teoria da 
interpretação, e surgiu na Grécia Antiga. A hermenêutica estuda 
diversos assuntos em diversas áreas, como literatura, religião e 
direito. Na filosofia, hermenêutica é fundamentada por Hans-Georg 
Gadamer, que escreveu um livro sobre como explicar e analisar 
textos de forma coerente, através de métodos especiais. 
(DICIONÁRIO DE SIGNIFICADOS ONLINE, 2014).  

 

O termo hermenêutica foi criado por estudiosos para interpretar os textos 

sagrados e facilitar a sua compreensão, especialmente os bíblicos. Eles eram 

dotados de significados altamente subjetivos, o que dificultava o acesso às 

informações religiosas. Um destes estudiosos é o francês Paul Ricœur (1969, 1970, 

1975, 1977 dentre outros) e, de acordo com as leituras realizadas, é muito ampla e 

fecunda a sua publicação acerca do tema interpretação (hermenêutica), tendo livros 

traduzidos e compendiados em Língua Portuguesa, por Japiassu (1975, 1977) 

inclusive. Sobre a obra de Ricœur, o filósofo brasileiro afirma ser este um projeto 

racional que pretende elaborar uma filosofia da linguagem capaz de elucidar as 

múltiplas funções do significar humano. 

Japiassu prefaciou a tradução de uma das obras de Ricœur (1990) e sobre o 

pensamento do filósofo francês ele ainda declara:  
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De um modo geral, podemos caracterizar o pensamento de Paul 

Ricœur como uma tentativa de acesso às fronteiras do saber, mas 

sem transpor seus limites. Trata-se de uma tentativa de convergência 
dos discursos humanos em sua totalidade, sem negar o 

deslocamento de suas especificidades. (RICŒUR, 1990: 7). 

 

  O filósofo enfatiza a necessidade de experimentar compreender o 

pensamento humano sem, no entanto, desconsiderar a limitação dessa experiência. 

A hermenêutica é uma ciência de caráter interdisciplinar e o pensamento de 

Japiassu (1990) demonstra claramente esta ideia, quando ele diz que: 

 

O projeto hermenêutico possui realmente um cunho interdisciplinar. 
Não porque toma de empréstimo a outras disciplinas aquilo de que 
tem necessidade, mas porque se constrói na luz que reciprocamente 
lhe lançam linguagens oriundas de perspectivas profundamente 
distintas, porém susceptíveis de imprevisíveis convergências 
epistemológicas. (JAPIASSU, 1990: 8).  

  

Ricœur (1990: 17) define a hermenêutica como “a teoria das operações da 

compreensão em sua relação com a interpretação dos textos”. Com base nessa 

afirmação, as respostas obtidas nos questionários e entrevistas utilizados nesta 

pesquisa serão aqui interpretadas, porque é interpretando que podemos 

compreender melhor as respostas polissêmicas produzidas pelos participantes de 

uma pesquisa. Além do mais, a hermenêutica nos permite ir além da compreensão. 

No contexto desta tese, a hermenêutica foi escolhida como metodologia 

interpretativa porque ela faz uma relação direta entre os objetivos traçados a 

princípio e a realidade encontrada e  

 

esta relação da escrita à palavra e da palavra ao acontecimento e ao 
seu sentido, é o núcleo do problema hermenêutico. No entanto, esta 
relação só aparece através de uma série de interpretações, que 
constituem a história do problema hermenêutico. (RICŒUR, 1968 
apud PEREIRA, 2003: 238). 
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De acordo com Santos (2004), a linguagem, em sua constituição ontológica9, 

é algo que se efetiva plenamente na interpretação. É por isso que a hermenêutica 

possui uma relação privilegiada com as questões de linguagem. Entre a linguagem e 

as coisas não há uma relação imediata. As palavras são todas elas polissêmicas 

quando isoladas dos contextos linguísticos e metalinguísticos do seu evento. E é por 

meio da mediação do ser interpretante, que participa de um evento de fala, que se 

constrói e se percebe a univocidade de um sentido através da polissemia das 

palavras.  

Ainda de acordo com Santos (2004), a hermenêutica tem caráter histórico, 

pois 

os historiadores alemães do século XIX, tornaram a história uma 
ciência de primeira ordem. E o encadeamento dos fatos dados na 
realidade que se deve primordialmente interpretar. O texto, agora, é 
o mundo em suas relações fatuais. (SANTOS, 2004: 6).  

 

Ricœur (2006) nos faz entender que a hermenêutica é a parte objetiva que 

conseguimos extrair de um texto através da compreensão dele. Nem sempre o 

subjetivo é compreensível a quem o lê, sendo necessária uma interpretação. Ele diz 

ainda que a interpretação deve partir de dois conceitos: distanciamento alienante e 

pertença. O primeiro é necessário a esta pesquisa, porque é nele que reside a 

objetividade necessária às Ciências Humanas. A segunda, neste momento, não nos 

diz respeito, pois leva à cientificidade, à exatidão, que acredito não ser adequada a 

uma pesquisa de caráter qualitativo. Ao mesmo tempo, o trabalho acadêmico exige 

do pesquisador certo distanciamento – jogos de afastamento (RICŒUR: 2006) – do 

contexto da pesquisa, a fim de que as interpretações aconteçam com certa 

neutralidade. 

O processo de compreensão na abordagem hermenêutica distingue-se do 

processo explicativo porque, nessa situação, temos a atividade narrativa como ponto 

principal que deve acontecer de forma circular, partindo da compreensão da 

situação à compreensão dos fatos separadamente e retornando para a 

compreensão do todo. Nisso consiste o círculo hermenêutico:  

                                                           
9
 Parte da Filosofia  que trata da existência do ser, da realidade. 
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O princípio através do qual é preciso compreender a totalidade de 
um texto a partir de suas partes e estas a partir do texto como um 
todo. Esta compreensão alcança sua exatidão (se é que ela é 
possível num texto subjetivo) quando se utiliza como critério a 
concordância de todos os detalhes com o todo; quero dizer nesse 
aspecto, que a falta de coerência prejudica a compreensão. 
(PORTOCARRERO, 2010: 6-7).  

 

 Na hermenêutica é possível um vaivém contínuo de informações, o que 

permite uma melhor compreensão da situação e caracteriza o círculo hermenêutico. 

Interpretar um texto é, então, começar essa atividade a partir de conceitos prévios10 

(GADAMER, 2008) e substituí-los por outros mais adequados ao longo da leitura. 

Quando lemos um texto, levamos junto a nossa história, a nossa língua, a 

formação pessoal e os nossos valores. Essas referências são utilizadas na busca de 

um sentido do que estamos lendo. Para Gadamer (1998), é necessário compreender 

o todo de um texto a partir de suas partes, e estas a partir do todo. 

A circularidade de interpretações que há em torno de um texto dá margem à 

desmistificação de antigas propostas e abertura para a compreensão de novas. 

Cada peça que compõe o puzzle é integrante desse círculo de interpretação que é 

possibilitado pela hermenêutica.  

O processo de interpretação de um texto começa no entendimento do 

discurso que ele carrega em si. O intérprete então,  

 

questionado pela tradição e conhecimento prévio que ele já tem 
sobre determinado tema, busca encontrar uma resposta examinando 
um  texto. O intérprete está inserido na tradição já que ele herdou um 
conjunto de preconceitos que constitui seu horizonte de 
compreensão. (SCHIMIT, 2012: 167). 

 

Os textos gerados para este estudo, através do questionário e da entrevista, 

passaram por um procedimento de compreensão através da decifração dos signos 

                                                           
10

 Conceitos com os quais o pesquisador procura definir o tema em estudo sem se dar conta que 
mesmo sem querer faz suas escolhas na hora de seu objeto e na formação de seus conceitos.  
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escritos em que busquei atribuir-lhes um sentido, participando de maneira atual de 

tudo que me foi dito ou deixado registrado no questionário. 

 

A escrita ocupa o centro do problema do fenômeno hermenêutico, na 
medida em que, graças ao escrito, o texto adquire uma existência 
autônoma, independente do escritor ou do autor, e do endereço 
concreto de um destinatário ou leitor. (GADAMER, 2008: 507).  

 

 Para que a compreensão aconteça é preciso que os preconceitos sejam 

legitimados e fundamentados. Daí surge o círculo hermenêutico, que favorece a 

expansão do significado e o pesquisador procura ouvir o que o texto tem a dizer. 

Nessa situação é possível fazer um contraste entre os preconceitos  trazidos pelo 

investigador e a situação pesquisada/estudada. Durante o período dedicado à 

geração de textos a respeito do desenvolvimento das atividades do Curso 

letras/inglês, foi possível observar a relação daquelas atividades com o projeto de 

curso e a prática dos docentes participantes desta pesquisa, que objetiva diferenciar 

ações interdisciplinares de puzzle interdisciplinar.  

Com relação à compreensão linguística dos textos gerados para esta tese, 

Coreth (1973: 53) afirma ser no enunciado linguístico que ela se mostra e que é 

necessário penetrar no outro a fim de compreender o que ele pensou, pois “é 

através da compreensão do enunciado que se chega à compreensão da coisa.” 

Cada texto tem suas partes distintas e estas podem ter uma variedade de 

interpretações de acordo com o grau de conhecimento de quem o interpreta. 

A ação de interpretação de um texto acontece em três etapas: 

 

 

Primeiro, busca-se o sentido, procurando analisar o que está claro no texto, o 

sentido presente. É por meio do seu entendimento que chegamos à compreensão. 

Quando compreendo um texto acontece uma apreensão do sentido que há nele, ao 

passo que, ao interpretar há uma compreensão mais refinada e é feito um exame do 

sentido.  

ENTENDIMENTO COMPREENSÃO INTERPRETAÇÃO 
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É preciso fazer uma distinção da compreensão do que é falado em 

contrapartida ao que está escrito. No primeiro caso, o interlocutor compreende (ou 

não) as minhas perguntas e me dá respostas de acordo com o seu conhecimento de 

mundo daquele tema em questão. Aqui vão também gestos e expressões faciais que 

me ajudam a perceber se houve uma estrutura cheia de sentido (CORETH, 1973) ou 

se houve uma intensão vazia, em que a compreensão fica atrelada às entrelinhas, 

ao não dito. Na compreensão escrita, há uma estrutura fixa em que ao leitor não é 

possível a intervenção, não há diálogo.  

É possível fazer uma distinção entre uma compreensão lógica e uma 

compreensão pessoal: “a primeira refere-se ao conteúdo lógico do enunciado, ao 

passo que a segunda é mais profunda, mais plena do homem que se revela no 

enunciado” (CORETH, 1973: 54). Muitas vezes é possível compreender além do que 

foi dito, o que ficou nas entrelinhas. A depender do que e como foi dito, a pessoa 

que ouve pode fazer várias interpretações.  

Às palavras ou sentenças pode ser atribuído um sentido, e esse sentido pode 

dirigir a compreensão de outros, não sendo necessariamente uma reprodução do 

que foi dito ou escrito. Esse sentido, inclusive, pode ter lugar em outros contextos e 

até ser ampliado. Novos aspectos podem ser desenvolvidos e novas perspectivas 

criadas a partir de um sentido atribuído anteriormente. Coreth (1973) enfatiza:   

 

A compreensão é um acontecimento de muitas camadas, podendo 
apreender uma formação de sentido em vários graus de sua 
significatividade, ou seja, em sentido diverso – não arbitrário, mas 
legitimamente interpretado. (CORETH, 1973: 56).   

  

 A subjetividade própria da hermenêutica pode ser explicada por essas 

“camadas” citadas pela autora, já que a compreensão pode depender do contexto, 

história de vida e conhecimento do tema de quem interpreta. 

 Nesta tese, procuro interpretar e não somente explicar (RICŒUR, 2002) os 

textos gerados. Há uma complementariedade nesses dois termos. A compreensão é 

mais imediata ao passo que a interpretação exige termos psicológicos não tão 

superficiais e instantâneos.  
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Retomando o pensamento de Ricœur (1994), sintetizo a Hermenêutica como 

resultado de outras ciências:  

 

Figura 4 – Hermenêutica e outras ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                                                         

                                   

 

 

Fonte: Elaboração da autora com base em Ricœur (1994).  

Crítica Literária: Ciência ou 

campo de saber que 

originalmente examina os 

sentidos e significados de um 

texto 

 

 

Semiótica estruturalista: 

ciência que se ocupa das leis 

ou estruturas ocultas que 

regem a “configuração de um 

texto” 

 

Comunicação (Teoria da 

Recepção): estuda os 

modos como se estabelece 

a recepção de um texto 

 

Linguística: tenta 

compreender o 

funcionamento da própria 

língua. 

HERMENÊUTICA 
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Ricœur (1977) estabelece cinco orientações para interpretar os textos: 

 A efetuação da linguagem como discurso 

 O discurso como obra 

 A relação entre a fala e a escrita 

 O mundo do texto 

 Compreender-se diante da obra 

 

A respeito do discurso, esse autor afirma: “O discurso é sempre discurso a 

respeito de algo: refere-se a um mundo que pretende descrever, exprimir ou 

representar” (RICŒUR, 1977: 44). Porém, o discurso também é interpessoal e pode 

ser conduzido a outro que pode detectá-lo, dar prosseguimento ao que ouviu ou 

mesmo interrompê-lo.  

O evento é o ponto central da teoria do discurso de Ricœur (1977). É preciso 

que as pessoas envolvidas no discurso tenham conhecimento da língua para que o 

evento seja estabelecido. O “distanciamento do dizer no dito” é a condição para a 

efetivação do discurso. Por mais de uma vez, ouvi Fazenda (2011) dizer: “Quem 

escreve, se inscreve”. Essa fala corrobora o pensamento de Ricœur (1977) quando 

afirma que a escrita da fala vai proporcionar autonomia do texto em relação ao autor. 

Nas palavras do filósofo, “graças à escrita, o ‘mundo’ do texto pode explodir o 

mundo do autor” (RICŒUR, 1977: 41), isto é, no texto escrito, o evento ostensivo do 

falar e do ouvir é substituído pelo escrever e ler. Ler um discurso escrito é diferente 

de escutar uma fala. O texto escrito oferece-nos a oportunidade de observar a 

intencionalidade de quem fala e, ao mesmo tempo, a intencionalidade de quem fala 

pode ser interpretada em seus pormenores. Essa é a razão pela qual transcrevi as 

entrevistas concedidas para a realização deste trabalho. 

Interpretação é, para Ricœur (1990: 45), “o processo pelo qual o 

desvelamento de novos modos de ser proporciona ao sujeito uma nova capacidade 

de a si mesmo se conhecer”. Com base nesse pensamento, serão interpretadas as 

entrevistas e os questionários utilizados nesta tese, que são um pequeno recorte do 

contexto e das experiências vividas pelo corpo docente de um curso de 

Letras/Inglês. Para esta pesquisadora, as questões elaboradas pretendem atingir os 

seguintes objetivos: 
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 investigar a aplicabilidade de ações interdisciplinares no contexto 

universitário, confrontando conceitos de interdisciplinaridade com as 

concepções propostas pelo projeto de curso; 

 identificar fatores que marcam as ações interdisciplinares no grupo de 

professores da universidade baiana.  

 

Portanto, o discurso de que faço uso é carregado de inúmeras possibilidades 

de interpretação. No entanto, procuro manter o distanciamento metodológico frente 

ao texto, a fim de atingir os objetivos acima. 

Nesta pesquisa, sigo a orientação de interpretação estabelecida por Ricœur 

(1977: 45), que tem “a linguagem como discurso” como parâmetro, porque esta 

teoria apresenta possibilidades de interpretação das mensagens através do 

distanciamento. Além do mais, “a hermenêutica tende a identificar a interpretação 

com a categoria de “compreensão” e a definir a compreensão como o 

reconhecimento da intenção de um autor na situação original do discurso” 

(RICŒUR, 2011: 38). Como critérios de interpretação serão utilizados os cinco 

pilares da prática interdisciplinar sugeridos por Fazenda (1979), conforme explicitado 

anteriormente. 

 

3.2 O contexto da pesquisa e os participantes deste puzzle 

 

Esta pesquisa11 foi desenvolvida com os professores do curso de 

Letras/Inglês de uma Universidade do interior da Bahia. Essa Universidade tem 

como característica principal a multicampia, perfazendo um total de 29 campi, sendo 

quatro localizados na capital e os demais espalhados por todo o território baiano. 

Isso torna essa Universidade diferente das demais estaduais existentes, pois 

apresenta uma realidade muito variada, que a levou a implementar cursos de 

bacharelado e licenciaturas de acordo com a realidade específica de cada lugar. 

Como exemplo, cito o curso de Pedagogia da Terra – idealizado a partir de um apelo 

                                                           
11

 O projeto desta pesquisa, juntamente com seus procedimentos, foram aprovados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da PUC-SP, como demonstra o protocolo nº 299/2011. 
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do MST (Movimento dos Sem Terra) a fim de formar educadores do campo. A 

Licenciatura em Educação do Campo – LECAMP foi criada a partir das demandas e 

movimentos sociais e traz, em seu currículo, componentes curriculares criados a 

partir do redimensionamento dos cursos, proposto pelo Ministério da Educação em 

2004. Nesse curso, há componentes curriculares que são diretamente relacionados 

àquele contexto, como por exemplo: Educação do Campo, Educação Inclusiva, 

Educação Ambiental, Educação Especial com Ênfase em Libras, dentre outros.  

 

Partindo do pressuposto que as mudanças de paradigmas 
relacionadas com a produção e reprodução de conhecimento exigem 
uma visão holística do homem e do mundo, este curso tem como 
objetivo a formação de um profissional capaz de contribuir, 
efetivamente, para a melhoria das condições em que se desenvolve 
a educação, e, consequentemente, comprometido com um projeto de 
transformação social. Para isso, pretende-se oferecer aos alunos 
uma sólida formação teórica e prática que favoreça a reflexão 
contextualizada sobre os principais problemas da educação e aponte 
possibilidades para a educação de cada profissional da educação em 
seu campo de trabalho.12 

 

O curso tem o currículo organizado com o intuito de abranger teoria e prática 

na dimensão interdisciplinar, fundamentado na ação pedagógica e buscando 

 

corrigir as falhas apresentadas pelo sistema especialista, que 
organizava sua estrutura curricular, em torno de um trabalho 
pedagógico fechado e parcelado, sem oportunizar ao pedagogo, 
conhecer o modo globalizante, incorporando as relações existentes 
entre o processo ensino-aprendizagem e as dimensões: social, 
econômica, política, antropológica do fenômeno educativo.13 

 

Os especialistas que trabalharam na reforma curricular estiveram engajados 

para constituir a interdisciplinaridade como abordagem comum aos cursos 

implantados. 

Em outros campi – na cidade de Teixeira de Freitas, região Sul da Bahia, e 

em Barreiras, região Oeste do Estado – criou-se a Licenciatura Intercultural em 

                                                           
12

 Trecho retirado do projeto do Curso de Pedagogia do Campus XII, de Bom Jesus da Lapa-BA. 
13

 Idem ao anterior 
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Educação Escolar Indígena (LICEEI), uma proposta de educação que também 

procura atender a demanda social daquelas localidades, visto que temos 

comunidades indígenas na Bahia. O trabalho é conduzido de forma diferenciada, 

pois, no final de cada semestre, o corpo docente, juntamente com os alunos, planeja 

o que deve ser trabalhado no semestre seguinte. Há um currículo a ser seguido, 

porém professores e alunos decidem como trabalhar a cada período. O objetivo 

deste Curso é capacitar e atualizar o educador indígena, procurando manter a sua 

identidade e a sua cultura. 

O curso de Letras/Inglês que era oferecido até 2007, no campus em que  

acontece a pesquisa em estudo, seguia uma proposta curricular baseada apenas na 

transmissão de conhecimento de forma estanque, sem que houvesse relação de 

uma área com a outra. As disciplinas exigiam pré-requisito, o que, às vezes, 

atrapalhava o desenvolvimento do curso para alguns alunos. A prática de ensino 

(estágio supervisionado) e a pesquisa não eram priorizadas, sendo a segunda quase 

inexistente, e a primeira reservada unicamente para os dois últimos semestres da 

graduação. A pesquisa de mestrado por mim desenvolvida com os egressos das 

turmas dos anos anteriores (CARVALHO, 2010) apontou a evidente necessidade de 

haver maior integração entre as áreas de formação do professor de Letras, 

incluindo, no processo de formação do professor de Inglês, não só os conteúdos 

específicos da área de língua e literatura, como também e, principalmente, a prática 

pedagógica, a pesquisa e atividades de extensão.  

 

3.2.1 O Curso de Letras/Inglês em estudo 

 

O Curso de Letras em questão diferencia-se dos demais por ter como ponto 

central o desenvolvimento de uma abordagem interdisciplinar na formação dos 

novos professores de inglês.  A principal característica deste Curso é ter 

estabelecido a interdisciplinaridade em seus programas de ensino, além do estudo 

sistematizado de Língua Inglesa do primeiro ao oitavo semestre. Como professora e 

participante do grupo que organizou este curso, percebo que uma série de 
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mudanças nele implementadas estão formando um profissional diferente, com uma 

nova postura a respeito do seu trabalho docente.   

No final do ano de 2004, o Ministério da Educação (MEC) assumiu a 

responsabilidade de modernizar o sistema educacional brasileiro e apresentou à 

discussão pública um anteprojeto de reforma da Educação Superior, que se revelou 

extremamente polêmico, haja vista o volume e a diversidade das manifestações 

críticas e das propostas de modificação a que deu origem. Igualmente importante é 

que essa modernização deveria ser capaz de introduzir e sustentar a atualização 

das Instituições de Ensino Superior e de inspirar a concepção de um projeto para a 

Educação Superior Nacional que servisse de subsídio aos ajustes certamente 

necessários no Plano Nacional de Educação vigente. 

Na tentativa de transformar o cenário da educação nacional, caracterizado 

pelo sucateamento das escolas públicas e pela desvalorização do professor, um 

grupo de professores da universidade em foco viu, na reforma educacional proposta 

pelo MEC em 2004, a oportunidade para formar professores conscientes do seu 

papel e que compreendessem o valor da sua profissão. Um novo projeto foi 

construído por esses professores, que não concordaram plenamente com as 

sugestões do MEC. Muitas coisas foram modificadas, sendo construída uma nova 

versão para o projeto apresentado, que teve como principal inovação a inclusão da 

interdisciplinaridade como mola mestra no novo currículo. O projeto14 de curso já foi 

avaliado por supervisores e técnicos dos governos federal e estadual, e está em 

funcionamento em 15 departamentos daquela Universidade. 

Na reestruturação dos currículos dos cursos universitários, por ocasião da 

reforma curricular em 2004, procurou-se formar profissionais que estivessem mais 

bem capacitados e atualizados. No processo de efetivação dessa reforma e na 

reformulação do currículo dos Cursos de Letras, tanto na parte administrativa na 

qual foi possível observar a viabilidade de sua execução, como na parte acadêmica, 

na relação direta com os alunos em sala de aula, percebemos que aquele era o 

momento oportuno para incluir os pressupostos interdisciplinares, de forma 

definitiva, no currículo de formação de educadores.   

                                                           
14

 O Projeto de curso original foi enviado pelo Ministério da Educação e modificado por um grupo de 
dezesseis coordenadores de curso. 
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As modificações propostas para os cursos procuraram levar os profissionais 

por eles formados a refletirem sobre as inovações sociais, históricas, políticas e 

culturais pelas quais passam a sociedade, com o entendimento de que o processo 

de ensino-aprendizagem é contínuo, constante e permanente e, principalmente, 

inter-relacionado com as mudanças sociais e culturais. Esse novo currículo procurou 

fugir do sistema convencional das disciplinas científicas, como trata a perspectiva da 

interdisciplinaridade. 

Esse curso de formação de professores, hoje trabalha o conhecimento como 

algo em construção e em processo de mudança que ocorre na interação do 

indivíduo consigo próprio, com os outros indivíduos, com a realidade e com as 

experiências que são vivenciadas.  Os conteúdos, nessa visão, não são estanques, 

mas são vistos como uma rede de significados, de modo que um implique a 

conjunção com o outro, a interdependência, visto que os fatos não acontecem 

individualmente soltos no espaço. A figura apresentada a seguir, com o eixo 

temático e os componentes curriculares do 1º semestre, esboça a condição de 

interconexão característica do curso.  

 
 
Figura 5 – Representação gráfica do 1º semestre do Curso Letras/Inglês – 2007 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do curso de Letras/Inglês investigado.  
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Uma formação com foco na interdisciplinaridade favorece um 

desenvolvimento sólido e relacionado à prática docente em situação real e 

contextualizada. Assim, os professores que fazem esse curso de Letras estão 

adquirindo uma visão política educacional, em um contexto histórico crítico. “A 

interdisciplinaridade permite-nos olhar o que não se mostra e intuir alcançar o que 

ainda não se consegue, mas esse olhar exige uma disciplina própria capaz de ler 

nas entrelinhas” (FAZENDA, 2009: 15). Devido ao fato de o currículo do curso em 

estudo apresentar uma estrutura integradora, através do NEI (Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares)15 e livre de pré-requisitos (ANEXO B), a interdisciplinaridade do 

curso de Letras/Inglês-2007 permeia o desenvolvimento dos semestres acadêmicos, 

fazendo correlação dos componentes curriculares, a pesquisa e a prática 

pedagógica, formando assim professores-pesquisadores. 

Para desenvolver um curso de formação de professores que considere o 

homem em sua totalidade, foi necessário abraçar a interdisciplinaridade de forma 

definitiva para que a fragmentação e simplificação antes praticadas fossem deixadas 

de lado e, a partir do redimensionamento, um trabalho mais humanizado fosse 

desenvolvido. A prática que vem sendo realizada naquela universidade multicampi 

está de acordo com a base teórica que vem sendo estudada e melhorada a cada 

ano.   

Este curso de Letras/Inglês objetiva formar professores que tenham 

consciência de uma visão educacional baseada no desenvolvimento integral do ser 

humano, levando em consideração seus sentimentos, seus medos, seus anseios, 

sua voz. Objetiva, também, fazer vicejar suas potencialidades e desenvolver 

conhecimento a respeito da habilitação que está fazendo para que este professor 

sinta segurança no que faz, trazendo-lhe conforto, autenticidade e, acima de tudo, o 

desenvolvimento de um trabalho que o faça sentir feliz e satisfeito com a profissão 

que escolheu. 
                                                           
15

 Este componente curricular faz a integração dos demais componentes do semestre através de 
atividades comuns, que podem ser seminários, oficinas e artigos. Ele é especifico do currículo 
redimensionado. O Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI) dá suporte para o diálogo entre a 
língua, a literatura e a prática pedagógica. Além disso, dele fazem parte os Seminários 
Interdisciplinares de Pesquisa, que proporcionam o encontro e a discussão dos saberes da língua, da 
literatura e da prática pedagógica, através do desenvolvimento de projetos de pesquisa e trabalhos 
acadêmicos nessas áreas. É o componente que promove a relação entre a disciplinaridade e a 
interdisciplinaridade, articulando teoria e prática entre as áreas, e também a flexibilização de 
oferecimento de disciplinas a cada semestre. 
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3.2.2  Velhos conhecimentos, base para uma nova realidade 

 

A consideração daquilo que é novo no que diz respeito ao ensino é outro 

ponto focalizado pela interdisciplinaridade. Ela nos faz perceber que devemos 

abraçar as novidades no desenvolvimento dos trabalhos sem desprezar o que já 

vinha sendo praticado, pois o velho é a base para que possamos inovar. Além da 

importância do novo, Fazenda (2009) chama atenção para a memória. Ela deve ser 

privilegiada e aliada ao novo, gerando um trabalho polissêmico do qual possam 

surgir novas estratégias que facilitem o desenvolvimento do ensino. 

Sem desprezar o que já existia antes e tendo o currículo antigo como base 

para alicerçar o novo, construiu-se uma nova estrutura curricular para o curso 

Letras/Inglês, em que o processo de aprendizagem de Inglês e a pesquisa são 

desenvolvidos ao longo de quatro anos de estudo e prática. Foi preciso recorrer ao 

currículo antigo e aos professores formados por meio dele para implementar o novo. 

Em nenhum momento, o que já estava posto foi deixado de lado. Muito pelo 

contrário. Ele serviu de base para a criação de uma nova estrutura curricular que 

tem como objetivo principal a pesquisa, a teoria e a prática educativa. De acordo 

com Fazenda (1994), novos movimentos, nascidos de ações e práticas bem 

sucedidas originam-se de movimentos anteriores. Sendo assim, partimos da 

realidade existente para criar uma nova forma de ensinar e aprender inglês. E esta 

nova forma tem características de um ensino múltiplo e interdisciplinar. 

A história de vida é outro ponto ressaltado no trabalho com a 

interdisciplinaridade. Durante a graduação, ela é colocada em evidência através da 

produção dos projetos de pesquisa que têm como foco principal a realidade de cada 

aluno em particular. A partir de então, eles questionam a realidade vivida e a 

realidade que estão encontrando em sala de aula. Esse fato coaduna-se com o 

pensamento de Fazenda (1994), quando ela afirma ser o exercício da memória tão 

importante quanto o exercício da dúvida. Os novos alunos não mais aceitam o 

ensino que está posto, sem questionar. O questionamento é levantado junto ao 

professor regente e ao seu professor orientador. 



 

 

85 

Dessa forma, nós, na Universidade, precisamos estar atentos, diariamente, ao 

movimento transformador que envolve a realidade escolar. Ajudar o aluno a pensar 

sobre a realidade exige uma visão integradora e ampla a respeito das suas ações e 

do conhecimento adquirido, pois 

 

É necessário aprendermos nesse processo interdisciplinar a separar 
as perguntas intelectuais das existenciais. As primeiras conduzem o 
homem a respostas previsíveis, disciplinares, as segundas 
transcendem o homem e seus limites conceituais, exigem respostas 
interdisciplinares. (FAZENDA, 2011: 15). 

 

Assim, o novo está sempre sendo colocado em questão e o velho serve de 

base para que encontremos as respostas que atendam as inquietações de maneira 

favorável. 

A partir dos trabalhos que são desenvolvidos naquele campus universitário, 

compreende-se que é preciso coragem para trabalhar de forma interdisciplinar. Essa 

coragem também é necessária para enfrentar novos contextos, novas realidades e 

para sonhar com uma educação pública digna, de qualidade e com grandes 

possibilidades de realização. 

Sob a perspectiva da teoria da interdisciplinaridade, os componentes 

curriculares do curso de graduação em Letras/Inglês são trabalhados de forma 

holística – uma formação sólida, de caráter generalista, que possibilite aprofundar 

conhecimentos numa visão do todo/partes16 - e prática e pode-se observar em que 

medida a articulação entre eles está proporcionando a formação de profissionais 

aptos a desempenhar o papel de professor com autonomia, liberdade e 

responsabilidade como mediador de aprendizagem. 

A flexibilidade adotada na organização do curso de Letras e a consciência da 

diversidade/heterogeneidade do conhecimento do aluno, tanto no que se refere à 

sua formação anterior quanto aos interesses e expectativas em relação ao curso e 

ao futuro exercício da profissão, faz-nos considerar a interdisciplinaridade como um 

                                                           
16

 A proposta do curso considera o processo de ensino-aprendizagem como um todo e suas partes 
são consideradas integradoras e constituintes deste todo maior, em que todo/partes estão 
interligados, são interdependentes, numa totalidade funcional constante, interagindo mutuamente. 
Essa concepção holística do processo de ensino-aprendizagem mostra a existência de uma relação 
dialética entre o particular e o universal. 



 

 

86 

meio que promove a integração de todos os professores, alunos e componentes 

curriculares em torno de um único objetivo: educar os novos professores para lidar 

com a realidade com autonomia, liberdade e conhecimento. Esses três requisitos 

são fundamentais para que possamos continuar na construção de uma escola 

cidadã, onde o aluno possa questionar o que aprende e o professor ser o mediador 

do que realmente ensina. 

 

 

3.3 O Novo Currículo: novas peças que somam 

 

  

A espiral interdisciplinar poder ser claramente observada na forma como os 

componentes curriculares são dispostos e oferecidos a cada semestre. Durante a 

graduação, quando o aluno toma conhecimento do que é ciência, ele vai adentrando 

a sua realidade com olhar investigador e reflexivo. Esse fato leva-o a adquirir 

gradualmente “competência interdisciplinar”, o que provavelmente facilitará o 

desenvolvimento das quatro competências citadas por Fazenda (2001):  

 

- competência intuitiva – própria de um sujeito que vê além de seu 
tempo e espaço; 
- competência intelectiva – privilegia todas as atividades que 
procuram desenvolver o pensamento reflexivo; 
- competência prática – tem como maior atributo a organização 
espaço/temporal; ama toda a inovação; 
- competência emocional – competência de “leitura da alma”; 
trabalha o conhecimento sempre a partir do autoconhecimento. 
(FAZENDA, 2001: 25).  

 

 

Assim, utilizando essas peças, trabalhando de maneira interdisciplinar e 

dinâmica, temos a esperança de formar um professor que possa atuar de maneira 

plena e que, acima de tudo, tenha amor pela sua profissão e consciência das 

possibilidades de transformação que só o trabalhado do professor tem. 

Com um curso que tem como característica a ruptura da linearidade tão 

comum aos cursos de graduação, seguimos, no interior da Bahia, tentando romper 

estereótipos na formação de professores de inglês, esperando que eles sejam 



 

 

87 

capazes de exercer sua prática educativa de forma reflexiva e com segurança, 

compreendendo que o processo de ensino-aprendizagem é contínuo, constante e 

inter-relacionado com as mudanças sociais e culturais. 

 

3.3.1 Novas peças na realidade que se pretende interdisciplinar: particularidades do 

novo curso  

 

Diferente do curso anterior, o curso de Letras/Inglês que está sendo praticado 

desde 2007 apresenta um rol de novas disciplinas diferenciadas, que agora recebem 

uma nova nomeação: componente curricular. Isso porque, o grupo chegou ao 

entendimento que a palavra disciplina mantém a premissa de uma aprendizagem 

bancária, positivista, cartesiana, fragmentada, que seguia o paradigma tradicional de 

aprendizagem. Agora, o curso tem uma visão não fragmentada do processo de 

ensino-aprendizagem, e espera-se que os conteúdos sejam trabalhados de maneira 

integrada, num processo natural. Além disso, os novos componentes curriculares 

(ANEXO B) procuram incluir os alunos na realidade do mundo acadêmico-científico 

ao longo da graduação. 

A disciplinaridade de antes (com estrutura linear e positivista) deu lugar a um 

trabalho em que as experiências vivenciadas em cada componente interagem umas 

com as outras num processo contínuo de desenvolvimento, em conformidade com 

as ideias e sugestões vindas do grupo de mentores do novo curso. A relação linear 

estabelecida entre as disciplinas, anteriormente, possibilitou que o grupo pensasse 

um currículo não fragmentado em sua totalidade, em que, a partir de uma nova 

maneira de trabalhar os conteúdos fossem ligados e religados por meio da 

interdisciplinaridade. Agora, os semestres, a cada ano, nunca são os mesmos, os 

componentes curriculares passaram a ser distribuídos de acordo com a solicitação 

dos alunos na pré-matrícula e a disponibilidade docente do colegiado de curso. 

Tendo Língua Inglesa e NEI como componentes interdisciplinares em todo semestre, 

os professores destes, articulam atividades comuns a todos os demais, intercalando 

ações e conteúdos a serem trabalhados em conjunto. 
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Na interdisciplinaridade, é possível trabalhar não só conteúdos pedagógicos 

como também valores morais, sociais e emocionais, e aprende-se a trabalhar com e 

na diversidade.  

O currículo antigo serviu de base para alicerçar o novo curso e assim foi 

possível a construção de uma nova estrutura curricular para o curso de 

Letras/Inglês, no qual o processo de aprendizagem da língua estrangeira e a 

pesquisa são desenvolvidos durante quatro anos de estudo e prática. A 

nomenclatura mudou: agora dizemos componente curricular e não mais disciplinas, 

além disso, alguns componentes tiveram a sua carga horária ampliada como é o 

caso de Inglês:  

ANTES Carga 

Horária 

DEPOIS Carga 

Horária 

Língua Inglesa I 75h Língua Inglesa Básico I 90h 

 

Não só a nomenclatura mudou, mas também a maneira de trabalhar, como foi 

dito anteriormente. Novos componentes foram criados a partir das disciplinas que já 

existiam. Um deles é o NEI, que teve sua origem na disciplina Metodologia do 

Estudo da Pesquisa. Antes era trabalhado apenas o aspecto científico das 

disciplinas, agora trabalha-se também as possibilidades interdisciplinares que cada 

componente apresenta. A disciplina Introdução à Sociologia também foi modificada, 

tendo seu campo de trabalho adentrado no campo Antropológico: 

 

ANTES Carga 

Horária 

DEPOIS Carga 

Horária 

Introdução à 

Sociologia 

60h Estudos Sócio-

AntropoIógicos 

45h 

 

Adiante, apresento um quadro que ilustra as modificações curriculares que 

aconteceram em toda a estrutura do curso. Segundo Fazenda (1997), novos 

movimentos nascidos de ações e práticas bem sucedidas geram-se em movimentos 

anteriores. Dessa forma, partimos da realidade existente para criar uma nova forma 
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de ensinar e aprender inglês. E essa nova forma tem características de um ensino 

múltiplo e interdisciplinar. 

O curso de Letras/2007, reconhecido pelo Ministério da Educação, e 

publicado no Diário Oficial da Bahia, em 30/08/2011, através do Parecer nº 262,  

apresenta uma releitura do curso de 1997 e traz muitas inovações. Digo releitura 

porque as disciplinas passaram a ser chamadas de componentes curriculares e 

alguns componentes apresentam uma ementa atualizada quando comparada à que 

estava sendo praticada há anos. O que também muda é a forma de trabalhar os 

assuntos veiculados em cada um. As inovações referem-se aos novos componentes 

que foram acrescentados e que trazem temas muito atuais e, acima de tudo, 

inserem o discente na pesquisa acadêmica. No curso anterior, a pesquisa era feita 

de forma bastante superficial, apenas nos primeiros semestres de curso, tendo como 

resultado professores que não questionavam a sua prática e não visualizam a sua 

profissão como um vasto campo de pesquisa. A partir de 2007, com a introdução da 

pesquisa acadêmica, por meio do componente Núcleo de Estudos Interdisciplinares 

(NEI), essa dificuldade vem sendo reduzida e o aluno já pode estudar a linguagem e 

a prática docente em seus contextos e circunstâncias diversas. 

Com uma ampliação do conhecimento de mundo a respeito do profissional 

que se quer formar, este curso pretende estabelecer as relações entre linguagem, 

cultura e sociedade, bem como associar as mudanças e as diversidades linguísticas 

com as transformações sócio-históricas, políticas e culturais e respectivas produções 

literárias daí provenientes, estabelecendo o vínculo contínuo entre a pesquisa e a 

formação do conhecimento, entendendo-os como um processo autônomo e 

permanente. O estudante deve ser crítico, com competência para refletir sobre os 

conhecimentos que estão sendo adquiridos e para analisar as teorias linguísticas e 

literárias a que está sendo exposto, correlacionando-as a sua realidade sócio-

histórica e cultural, de modo a estabelecer a necessária interseção entre a teoria, a 

pesquisa e a prática pedagógica. 

Apresento agora dois quadros que ilustram a estrutura dos dois cursos, com o 

objetivo de demonstrar como o antigo curso serviu de base para o 

redimensionamento do novo. O primeiro refere-se ao curso anterior, que tinha dupla 

habilitação: Português, Inglês e Literaturas. Ele apresentava uma carga horária de 
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3.135 horas e os docentes estudavam a língua materna e a Língua Inglesa (ambas 

tinham a mesma carga horária) até o sexto semestre. 

Quadro 3 – Quadro ilustrativo do curso de Letras de 1997  
 

LETRAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E LITERATURAS 

I Semestre 

Língua Portuguesa I – 75h  

Língua Inglesa I – 75h 

Metodologia do Estudo da Pesquisa I – 60h 

Oficina de Redação I – 60h 

Laboratório de Expressão Oral - 60h 

Introdução à Filosofia - 60h 

Educação Física I – 30 h 

II Semestre 

Língua Portuguesa II – 75h 

Língua Inglesa II – 75h 

Metodologia do Estudo da Pesquisa II – 60h 

Teoria da Literatura I – 60h  

Língua Latina I – 60h 

Linguística I – 60h 

Educação Física II 30h 

III Semestre 

Língua Portuguesa III – 75h 

Língua Inglesa III – 75h 

Literatura Brasileira I – 60h 

Teoria da Literatura II – 60h  

Língua Latina II – 60h 

Linguística II – 60h 

IV Semestre 

Língua Portuguesa IV – 75h 

Língua Inglesa IV – 75h 

Literatura Brasileira II – 60h 

Psicologia da Educação I – 60h 

Filologia Românica I – 60h 

Introdução à Sociologia – 60h 

V Semestre 

Língua Portuguesa V – 60h 

Língua Inglesa V – 60h 

Literatura Brasileira III – 60h 

Psicologia da Educação II – 60h 

Filologia Românica II – 60h 

Estrutura Funcionamento do Ensino De 1º e 2º Graus - 60h 

Literatura Inglesa I – 60h 

VI Semestre 

Língua Portuguesa  VI – 60h 

Língua Inglesa  VI – 60h 
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Literatura Brasileira IV – 60h 

Didática – 60h 

Literatura Portuguesa I- 60h 

Literatura Norte Americana I - 60h 

Literatura Inglesa II – 60h 

 

VII Semestre 

Optativa – 60h 

Metodologia Ensino de Língua Inglesa – 90h 

Metodologia Ensino de Língua Portuguesa – 90h 

Optativa 

Literatura Portuguesa II – 60h 

Literatura Norte Americana II – 60h 

VIII Semestre 

Estágio Sup. De LI e Literatura – 90h 

Estágio Sup. De LP e Literatura – 135h 
Fonte: Dados coletados pela autora.  

 

Observa-se que o curso de Letras, apresentado nesse quadro, seguia uma 

proposta unidimensional e fragmentada de aprendizagem, baseada apenas na 

detenção do conhecimento, sem relacionar uma área com a outra. Nele, cada 

professor fazia seu trabalho isoladamente, sem trocas. Faltava a 

interdisciplinaridade! Além disso, a prática pedagógica e a pesquisa não eram 

desenvolvidas durante a formação acadêmica de modo a despertar nos alunos a 

possibilidade de visualizar o espaço acadêmico como campo de pesquisa. Não se 

pensava a prática como possibilidade de pesquisa, sendo esta quase inexistente, e 

a prática de ensino reservada para os dois últimos semestres da graduação. 

O segundo quadro apresenta o novo curso com componentes curriculares e a 

respectiva carga horária.  

 

Quadro 4 – Currículo pleno do curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua 
Inglesa e Literaturas  

TEMPO MÍNIMO: 04 anos 

TEMPO MÁXIMO: 07 anos 

 

CARGA HORÁRIA: 3.225 

 



 

 

92 

COMPONENTE CURRICULAR SEM. EIXO* 
CARGA 

HORÁRIA 

*TEMA: AS LINGUAGENS E AS PRODUÇÕES SOCIOCULTURAIS 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares I 1°  45 

Língua Estrangeira – Básico I 1°  90 

Aspectos Históricos e Culturais em LE 1°  60 

Aspectos Históricos e Culturais em LM 1°  60 

Língua Portuguesa Instrumental 1°  45 

Estudos Sócio-Antropológicos do Ensino em LE 1°  45 

Língua Estrangeira Instrumental 1°  45 

Carga horária total do semestre 390 

*TEMA: O CÓDIGO, AS LINGUAGENS E AS PRODUÇÕES ORAIS 

SOCIOCULTURAIS 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares II 2°  45 

Língua Estrangeira – Básico II 2°  90 

Teoria Literária em LE e LM 2ª  60 

Leitura e Produção Textual  2°  45 

Estudos Linguísticos I 2°  60 

Estudos Filosóficos 2°  45 

Aspectos Históricos e Culturais da África e da 

Diáspora  
2°  45 

Carga horária total do semestre 390 
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*TEMA: A TRADUÇÃO E AS PRODUÇÕES LITERÁRIAS NA 

CONTEMPORANEIDADE 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares III 3°  45 

Língua Estrangeira – Intermediário I 3°  90 

Panorama da Produção Literária da Origem até a 

Modernidade 
3°  60 

Estudos Fonéticos e Fonológicos I 3°  30 

Estudos da Morfossintaxe da LE I 3°  45 

Tópicos de Tradução 3°  45 

Compreensão e Produção Oral 3°  45 

Estudos Linguísticos II 3°  45 

Carga horária total do semestre 405 

*TEMA: OS ESTUDOS E ANÁLISE DOS PROCESSOS POLÍTICOS, HISTÓRICOS E 

SOCIAL DAS LINGUAGENS 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares IV 4°  45 

Língua Estrangeira – Intermediário II 4°  90 

Estudos contemporâneos da Literatura em LE I 4°  60 

Estudos Fonéticos e Fonológicos II 4°  30 

Políticas e Organização dos Sistemas de Ensino 4°  60 

Produção do Texto Oral e Escrito 4°  60 

Estudos da Morfossintaxe da LE II 4°  45 

Carga horária total do semestre 390 
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*TEMA: O PROCESSO SISTEMÁTICO E COMPARATIVO ENTRE AS CULTURAS 

NO ENSINO DE LE 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares V 5°  45 

Língua Estrangeira – Intermediário III 5°  90 

Estudos contemporâneos da Literatura em LE II 5°  60 

Estudos Fonéticos e Fonológicos III 5°  45 

Estudos Comparativos Linguísticos  5°  60 

Linguística Aplicada ao Ensino de LE I 5°  45 

Estágio Supervisionado I  5°  100 

Carga horária total do semestre 430 

*TEMA: AS LINGUAGENS E AS NOVAS TECNOLOGIAS EM LE 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares VI 6°  45 

Língua Estrangeira – Avançado I 6°  90 

Estudo Comparativo da Literatura de LE e LM 6°  60 

Linguística Aplicada ao Ensino de LE II 6°  45 

Tópicos de Língua Brasileira de Sinais 6°  30 

LSP – Ensino de LE para fins Específicos 6°  45 

Estágio Supervisionado II  6°  100 

Carga horária total do semestre 415 

*TEMA: A INTERDISCIPLINARIDADE E O ENSINO DE LE 

Língua Estrangeira – Avançado II 7°  90 
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Análise Literária 7°  45 

Prática de Tradução  7°  45 

Novas Tecnologias e Educação a Distância no 

Ensino de Língua e Literaturas Estrangeiras 
7°  60 

Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) 7°  45 

Estágio Supervisionado III 7°  100 

Carga horária total do semestre 385 

*TEMA: AS NOVAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS, TECNOLÓGICAS E A 

PRÁTICA DOCENTE 

Língua Estrangeira – Avançado III 8ª  75 

Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) 8°  45 

Estágio IV – Orientação e Regência no Ensino 

Médio 
8°  100 

Carga horária total do semestre 220 

Fonte: Dados coletados pela autora.  

 

No curso agora apresentado, os componentes curriculares distinguem-se das 

disciplinas do curso anterior pelo fato de, em determinado momento do semestre, 

integrarem-se uns aos outros sem perder suas particularidades e apresentarem uma 

referência bibliográfica atualizada e acessível. Os componentes grafados em 

vermelho referem-se às alterações que foram introduzidas no curso em estudo.   

Acredito ser importante conhecer parte do Projeto de Letras para que fique 

mais claro o entendimento do percurso que está sendo percorrido por aquele 

conjunto de alunos, professores e coordenadores. 
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3.3.2 Perfil profissional  

 

O novo curso de Letras que está em desenvolvimento é praticado dentro de 

uma abordagem de inter-relação de conteúdos, de ações interdisciplinares, baseado 

numa concepção de currículo mais flexível, mais contextualizado.  

Dessa maneira, estabeleceu-se um perfil de curso de concepção ampliada, 

que viabiliza a prática de pesquisa articulada ao ensino desde os primeiros 

semestres, uma vez que, na proposição curricular por eixos estruturantes que se 

desdobram em eixos temáticos, o corpo docente e o discente tendem a ampliar os 

espaços de discussão, de interação, de uma vivência concreta, de um trabalho 

planejado e organizado coletivamente. 

O curso de Letras que é foco desta pesquisa objetiva também habilitar 

profissionais para a percepção das relações linguísticas como reflexo das relações 

sociais, históricas, políticas e culturais, entendendo-as não como um elemento 

isolado, mas como parte de um todo que constitui o universo globalizado, cujas 

modificações atingem qualquer lugar, qualquer pessoa nele inserido. 

O processo de ensino-aprendizagem deste curso não visa à mera 

justaposição de saberes que induz à interação, como afirma Celani (2004). Pelo 

contrário, esse processo tem um caráter interdisciplinar que se realiza através e 

além dos conteúdos trabalhados. Para orientar a distribuição desses conteúdos ao 

longo dos semestres, são utilizados os eixos temáticos que funcionam como fio 

condutor do trabalho a ser desenvolvido por professores e alunos. 

Cada semestre do curso tem um eixo temático que favorece o 

desenvolvimento de atividades comuns aos componentes curriculares. Os temas a 

serem trabalhados são escolhidos ao final de cada semestre para que, durante o 

recesso, os professores selecionem o material a ser apresentado aos alunos. O 

entendimento de currículo, na perspectiva interdisciplinar, é o de uma construção 

conjunta de conhecimento, respeitando as especificidades de cada área, mas, ao 

mesmo tempo, articulando os conteúdos necessários entre eles mesmos e entre a 

realidade interna e externa da instituição de ensino (universidade, onde profissionais 

se formam, ou escola, onde os profissionais atuam). Os conteúdos não podem ser 
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considerados como instâncias fixas, estanques e isoladas de conhecimento, sem 

relação com outros, uma vez que todo processo de construção de conhecimento 

envolve inter-relação de áreas, interação de indivíduos, associação com os fatos 

sociais, culturais, políticos e linguísticos.  

A construção do currículo através de eixos reflete essa inter-relação, ao 

mesmo tempo em que se tem intersecção de áreas, aparentemente distantes, tem-

se também o trabalho específico em cada uma delas. Nesse processo de formação, 

os instrumentos de avaliação acompanham o crescimento do aluno, diagnosticando 

as suas dificuldades e promovendo ações para superá-las através do componente 

curricular NEI (Núcleo de Estudos Interdisciplinares) no curso de Letras/Inglês, 

enfatizando que a formação do professor precisa ser interdisciplinar, levando o 

professor formado nesse curso a desenvolver um trabalho de intervenção na 

realidade do aluno. 

Durante o desenvolvimento desse componente curricular, o NEI, o estudante 

começa a conhecer as possibilidades científicas que o mundo acadêmico oportuniza 

no curso de Letras. Logo de início, ele aprende o que é ciência; em seguida, começa 

a estudar metodologia científica paulatinamente, a fim de que compreenda que 

podemos fazer ciência com o trabalho do professor, na sala de aula. Todos os 

professores do semestre dialogam nesse componente, de forma que o aluno possa 

perceber que a ciência pode ser contemplada em todas as áreas e nos 

componentes curriculares que estão sendo estudados naquele semestre. O 

semestre é concluído com a apresentação dos trabalhos finais a todos os 

professores de cada turma ao mesmo tempo, em um Seminário Interdisciplinar de 

Pesquisa, caracterizando de forma factual a interdisciplinaridade que, como dito 

anteriormente, é o fio condutor deste curso. 

Desenvolver este trabalho exige um “alto grau de amadurecimento intelectual 

e prático, uma aquisição no processo reflexivo que vai além do simples nível de 

abstração, mas requer uma devida utilização de metáforas e sensibilizações” 

(FAZENDA, 2011: 29). Por isso, o novo curso de Letras que ora se apresenta vem 

sendo desenvolvido de acordo com uma abordagem de inter-relação de conteúdos, 

de interdisciplinaridade, baseado numa concepção de currículo flexível, mais 

contextualizado e que melhor atenda às demandas sociais. O profissional desse 
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curso, nessa nova perspectiva, deve não apenas deter conteúdo, mas deve também 

ter competência e habilidade no desenvolvimento de suas atividades, promovendo a 

interação contínua entre a teoria, a prática, a pesquisa e a extensão. 

É possível observar que o ensino praticado anos atrás apresentava uma 

fragmentação disciplinar, não fazendo junção dos conteúdos, e desconsiderava a 

complexidade17 que permeia todo curso de formação, em que ele é considerado um 

todo composto de partes e estas fazem parte do todo. Não é possível separá-las e 

com elas trabalhar de maneira estanque, isolada.  

O curso de 2007 (ANEXO B) procura atender às exigências não só legais, 

como também de modernização e adequação às demandas sociais para a formação 

de um profissional na área de ensino, que seja competente, reflexivo, criativo, e 

autônomo no desempenho de suas atividades. É preciso também que esteja atento 

para a realidade do ambiente onde vai trabalhar e valorizar o conhecimento que 

tanto ele quanto os alunos  já têm a fim de que desenvolva um trabalho 

contextualizado e coerente. 

 

 3.3.3 Especificidades dos eixos temáticos 

 

Além de oferecer componentes curriculares novos e atualizados, os 

semestres do curso de Letras/Inglês de 2007 são norteados por eixos 

interdisciplinares que servem para orientar a distribuição desses componentes 

curriculares e, principalmente, os trabalhos do Núcleo de Estudos Interdisciplinares 

(NEI). Esses eixos18 são assim distribuídos:  

 I semestre: as linguagens e as produções socioculturais e históricas 

 II semestre: o código, as linguagens, as produções orais socioculturais e 

históricas 

 III semestre: a tradução e as produções literárias na contemporaneidade 

 IV semestre: análise dos processos políticos, históricos e sociais da 

linguagem 
                                                           
17

 Conforme a Teoria da Complexidade (MORIN, 2011) – Introdução ao Pensamento Complexo. 
18

 Trecho retirado do Projeto original do Curso Letras/Inglês – 2007. 



 

 

99 

 V semestre: o processo sistemático e comparativo entre as culturas no ensino 

de língua estrangeira 

 VI semestre: a interdisciplinaridade e o ensino da língua estrangeira 

 VII semestre: as linguagens e as novas tecnologias em língua estrangeira 

 VIII semestre: as novas tendências pedagógicas e a prática docente  

 

Em seu processo de execução, o curso de Letras vem sendo desenvolvido 

através de eixos temáticos, atendendo ao que é proposto no Parecer CNE/CP 

009/2001, que indica, nos cursos de formação de professores, que os conteúdos 

disciplinares específicos da área sejam eixos articuladores do currículo, que deve 

matricular grande parte do saber pedagógico necessário ao exercício profissional. 

Além disso, eles devem estar constantemente referidos ao ensino da disciplina para 

as faixas etárias e as etapas correspondentes da educação básica. 

Nesta pesquisa, faço um destaque específico aos eixos que tratam da 

interdisciplinaridade e da prática pedagógica19: 

 

 Eixo Interdisciplinar: este eixo, específico do currículo 
redimensionado, inclusive com o ajuste, é formado por componentes 
da área de Letras, Leitura e Produção de Texto, que dá apoio tanto 
para a linguística como para literatura, e por componentes de outras 
áreas, como Estudos Filosóficos, Políticas e Organização dos 
Sistemas de Ensino, Núcleo de Estudos Interdisciplinares que dão 
suporte para o diálogo entre a língua, a literatura e a prática 
pedagógica. Além disso, dele fazem parte, os Seminários 
Interdisciplinares de Pesquisa, que proporcionam o encontro e a 
discussão dos saberes da linguística, da literatura e da prática 
pedagógica, através do desenvolvimento de projetos de pesquisa e 
trabalhos acadêmicos nessas áreas. É um eixo que promove a 
relação entre a disciplinaridade e a interdisciplinaridade, e que 
caracteriza de forma definitiva a não fragmentação no processo 
ensino-aprendizagem. 

 Os eixos de Formação Docente, Interdisciplinar e das Atividades 
Complementares são compostos por conteúdos caracterizadores de 
formação profissional. Neles, é que ocorre a relação entre os dois 
sub-eixos linguística e literatura, pois aí estão contidas as Práticas 
Pedagógicas, os Estágios, os conteúdos interdisciplinares (inclusive 
de outras áreas), o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e 
extensão e também as atividades extraclasse das quais os alunos 
tenham participado e que serão contabilizadas como carga horária 
do currículo, a exemplo de: congressos, seminários, encontros, 
simpósios, dentre outras atividades. 

                                                           
19

 Trecho retirado do Projeto Pedagógico do Curso de Letras/Inglês - 2007  
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Esses dois eixos destacados evidenciam, portanto, articulação teórico-prática 

entre as áreas e também a flexibilização curricular, seguindo o que é disposto pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Eles se justificam porque a “visão de educação 

que pretendemos está baseada no desenvolvimento integral da pessoa humana e 

na realização plena de todas as suas capacidades e possibilidades” (MORAES, 

2010: 15).  

Tendo feito uma descrição das principais peças do tabuleiro do novo curso de 

Letras/Inglês, que o diferencia do anterior, apresento a seguir, os participantes desta 

pesquisa. 

 

3.4 Os Participantes da Pesquisa 

 

Os participantes desta pesquisa são sete professores de uma Universidade 

do interior da Bahia. Faço parte do corpo docente do curso em estudo e a minha 

forma de ingresso foi por meio de concurso público, como os demais participantes 

deste trabalho. Outra forma de ingresso no trabalho docente do Ensino Superior 

naquele campus é a seleção pública, para um contrato temporário, em que os 

docentes permanecem por dois anos, podendo o contrato ser renovado. Acredito 

que essa situação de trabalho temporário atrapalhe o engajamento ao que é 

proposto pelo curso e, muitos desses professores selecionados, não buscam 

conhecer o projeto interdisciplinar da Instituição.  

Durante o período de permanência naquele espaço universitário a fim de 

proceder a geração dos textos desta pesquisa, conversei com alguns professores 

substitutos e pude assistir a algumas aulas. Nelas, foi possível observar a 

fragmentação, característica marcante do curso anterior. Nenhum participante desta 

pesquisa é professor substituto.  

Na ocasião da coleta de dados, um deles tinha o título de mestre e os demais 

participantes eram especialistas. Atualmente, três cursam o mestrado e um deles já 

concluiu esse curso. Cada professor pertence a uma área de estudo específica 
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(Literatura, Inglês, Português, etc), e isto diversificou bastante as informações 

concedidas. Entre os participantes, apenas dois professores residem na cidade onde 

o Departamento encontra-se instalado, quatro moram em uma cidade vizinha e um 

deles reside na capital do estado. Todos trabalham três dias da semana, sendo que 

dois participantes também têm carga horária no curso de Letras/Vernáculas. Nesse 

grupo de professores, há três egressos do curso de Letras com dupla habilitação 

que havia no Campus. 

 

3.5  Procedimento de coleta de dados 

 

 Os instrumentos utilizados para a coleta de dados – questionário e entrevista 

– foram os escolhidos porque acredito que sejam os mais eficientes para gerar as 

informações de que necessito. Apesar de ambos terem sido pré-elaborados, havia 

espaço para que o participante expusesse suas próprias ideias sem interferência da 

pesquisadora, por meio das questões abertas. 

 Os dados foram coletados pelo período de três semestres e foram 

observadas aulas dos dois cursos de Letras. Antes de começar a interpretação, farei 

a descrição dos instrumentos utilizados. Começarei pelo questionário. 

 

3.5.1. O questionário 

 

A escolha do questionário (APÊNDICE A) como instrumento de pesquisa 

deve-se ao fato que este é um instrumento de rápida utilização e respostas claras. 

Nele, é possível fazer a pergunta mais de uma vez, de maneira diferente, a fim de 

confirmar o pensamento do participante. É um excelente gerador de textos e, nesta 

pesquisa, ele foi utilizado para possibilitar a compreensão de um trabalho de caráter 

interdisciplinar concernente à formação do professor de Língua Inglesa. Esse 

questionário foi impresso e distribuído entre os professores, com a finalidade de 

obter informações sobre o curso de Letras e saber um pouco mais, junto ao corpo 
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docente, o que eles conheciam sobre a proposta interdisciplinar indicada no projeto 

de curso e sobre interdisciplinaridade de maneira geral. Objetivou também saber a 

respeito das metodologias, atividades interdisciplinares, caso desenvolvessem, e o 

planejamento das aulas. 

Esses questionários foram fundamentais para a realização desta pesquisa, 

visto que foi através deles que consegui os dados para interpretação, já que não foi 

possível fazer entrevistas com todos os participantes. Depois de ler e sistematizar as 

respostas, selecionei os trechos que me forneceram informações importantes para 

interpretação. Esses trechos foram mencionados neste trabalho, de acordo com os 

preceitos estabelecidos por Fazenda (1979) e as orientações para interpretar textos 

instituídas por Ricœur (1977). 

Algumas vezes, após as aulas, ficava conversando com um ou outro 

professor e, nessas conversas, tive conhecimento que nem todos leram o projeto do 

curso. Hoje, compreendo o porquê das ações que descreverei a seguir não poderem 

ser caracterizadas como interdisciplinares. Para compreender melhor essas ações, 

utilizei dois instrumentos de pesquisa: o questionário e a entrevista. Os questionários 

foram entregues a todos os professores dos cursos de Letras que estavam no 

campus naquele semestre de observação. À medida que eu os encontrava, falava 

da minha pesquisa, perguntava da disponibilidade em respondê-lo e que não tinha 

uma data específica para devolução. Todos os professores do semestre – onze – o 

receberam, porém, apenas sete o devolveram. 

Antes de fazer a interpretação dos textos, lembro que esse instrumento foi 

elaborado com o objetivo de investigar a prática de professores dos cursos de 

graduação em Letras no interior da Bahia, além de procurar confrontar os conceitos 

de interdisciplinaridade dos participantes com as concepções interdisciplinares 

apresentadas no projeto de curso. Depois que recebi esse instrumento com a 

opinião dos professores, fiz uma sistematização das respostas obtidas em tabelas, 

separando as questões objetivas das subjetivas para facilitar a interpretação e 

agrupei-as de acordo com a semelhança de respostas.  
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3.5.2 A entrevista 

 

Para confirmar algumas informações, solucionar dúvidas que ainda 

permaneceram depois da aplicação do questionário e depois de assistir a algumas 

aulas durante um semestre, procurei utilizar a entrevista (APÊNDICE B) com os 

professores participantes desta pesquisa. Esperava, através dela, ampliar e refletir 

sobre aspectos que porventura não haviam sido mencionados. No entanto, essa foi 

a parte mais difícil do procedimento de coleta de informações. Os professores não 

se dispuseram a serem entrevistados. Apenas um me cedeu um espaço no seu 

tempo, entre um horário e outro de aulas, para conversamos. Suas respostas foram 

muito pontuais e enriquecedoras. 

Não há dúvidas de que a entrevista é um instrumento de grande valia numa 

pesquisa porque oportuniza ao participante falar abertamente o que pensa sobre o 

tema pesquisado. Além do mais, ela é fonte essencial de informação e se constitui 

numa conversa guiada, o que pode deixar o participante bem à vontade. Para o 

pesquisador, é importante seguir sua linha de investigação e formular questões 

imparciais que ajudem a conversa fluir, como foi feito aqui neste trabalho. 

Neste momento, é importante lembrar “que a transição da fala para a escrita 

tem suas condições de possibilidade na teoria do discurso” (RICŒUR, 2001: 41). É 

provável que algum ponto deixe de ser mencionado daquilo que foi dito, pois a 

linguagem escrita é muito mais exigente e minuciosa. 

Nesta pesquisa, foi utilizada a entrevista semiestruturada, porque de acordo 

com Triviños (1987), 

 

a entrevista semiestruturada [...] favorece não só a descrição dos 
fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de 
sua totalidade [...] além de manter a presença consciente e atuante 
do pesquisador no processo de coleta de informações. (TRIVIÑOS, 
1987: 152).  

 

Outro autor que aborda a entrevista semiestruturada é Manzini (1991). Ele 

afirma ser este instrumento de pesquisa focado em um tema a respeito do qual 

elaboramos um roteiro com perguntas principais, que podem ser complementadas 
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por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para 

ele, esse tipo de entrevista facilita o surgimento de informações de forma mais livre e 

as respostas não estão necessariamente condicionadas a um padrão de opções 

oferecido pelo pesquisador. 

Os autores acima mencionados afirmam a necessidade de haver questões 

básicas e que são essenciais para que se possa alcançar o objetivo da pesquisa. É 

aconselhável a elaboração de um roteiro, em que nele apareçam questões que 

busquem atingir o objetivo e favoreçam a interação entre pesquisador e 

entrevistado. Esse roteiro vai possibilitar a obtenção de algumas informações além 

daquelas listadas anteriormente. Pode favorecer também o esclarecimento de 

determinados aspectos da pesquisa e criação de novos pontos de vista e 

aprofundamento do assunto em estudo. É um instrumento mais flexível. Nele, o 

participante pode contextualizar de forma mais profunda sua experiência e opinião 

sobre o tema investigado. 

A entrevista com o participante que se disponibilizou a colaborar aconteceu 

em uma das salas da universidade, na Bahia. Antes de este momento acontecer, 

certifiquei-me de que não seríamos incomodados e perguntei ao colaborador se eu 

poderia gravar a nossa conversa, ao que ele respondeu afirmativamente. 

 

3.6 Procedimentos de interpretação  

 

A fim de organizar a interpretação dos textos relativos aos questionários e 

entrevistas realizadas para esta pesquisa, decidi fazer esta tarefa com base nos 

pilares básicos da interdisciplinaridade, instituídos por Fazenda (1979, 1982) e no 

princípio a “linguagem como discurso” estabelecido por Paul Ricœur (1977). 

A justificativa pela escolha dos cinco pilares instituídos por Fazenda (1979, 

1982) – coerência, humildade, espera, desapego e respeito – deve-se ao fato de 

esses pilares expressarem de forma bem próxima às principais características do 

curso de Letras ora em desenvolvimento na Bahia. Quanto ao princípio a “linguagem 

como discurso”, de Paul Ricœur (1977), deve-se ao fato de ter como base para 
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interpretação a frase e, consequentemente, o discurso. O autor esclarece que é a 

linguística da frase que suporta a dialética do evento e do sentido e de onde parte a 

teoria do texto. 

Na Bahia, apenas um professor se disponibilizou a me receber para a 

entrevista. Os questionários respondidos pelos demais apontam o desconhecimento 

do conceito de interdisciplinaridade e, durante a observação das aulas, pude me 

certificar da ausência da prática integradora. Essa pode ser a razão pela qual eu não 

tenha conseguido entrevistá-los. A prática corresponde ao conhecimento e 

experiência de cada um. 
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4  INTERPRETAÇÃO DOS TEXTOS 

 

 

 

 

A ilustração acima demonstra que, aos poucos, com base na teoria estudada 

e nas informações obtidas através dos textos dos questionários e entrevistas, tento 

encaixar as peças do puzzle interdisciplinar deste estudo para responder às 

questões elaboradas para esta pesquisa que são: 

- Qual a natureza das ações docentes dos professores de um curso de Letras 

que vivenciaram a implementação de um currículo interdisciplinar? 

- Quais são as concepções dos professores envolvidos nesta pesquisa acerca 

da interdisciplinaridade e como se pode confrontá-las com as ações desenvolvidas 

durante um curso de graduação?   
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A partir de agora, procurando responder estas questões, apresento o 

resultado da interpretação dos textos oriundos do trabalho de investigação, quando 

foram utilizados como instrumentos de pesquisa o questionário, a entrevista. Por 

último, sem considerar como instrumento a ser interpretado, apresento anotações 

referentes à observação de aulas. Elas não serão utilizadas pelo caráter de não 

neutralidade e distanciamento necessários em um trabalho de pesquisa, visto que 

apresentam exclusivamente o olhar da pesquisadora. 

 

4.1 Montando as peças do questionário 

 

A princípio, a apresentação dos textos obtidos através do questionário 

(APÊNDICE A) será feita de forma quantitativa para facilitar a interpretação. Nele 

também há questões abertas e os participantes puderam expressar livremente suas 

ideias a respeito do tema investigado. Vejamos as informações que obtive através 

da sistematização dos que me foram devolvidos. Foram distribuídos 12, mas apenas 

sete foram desenvolvidos. 

É preciso compreender quando uma informação torna-se um texto. Ricœur 

(2002: 127) diz que “texto é todo discurso fixado pela escrita”. As informações 

coletadas durante esta pesquisa serviram de instrumento de profunda reflexão sobre 

a dinâmica das ações educacionais naquele campus. Neste trabalho, procuro 

interpretar as informações ditas e escritas (nas questões abertas do questionário) e 

seguindo o pensador acima citado, tento interpretar também o não dito.  

As questões apresentadas na tabela a seguir serviram de base para eu 

buscar as informações necessárias a respeito da abordagem interdisciplinar que a 

minha pesquisa necessitava. Além dessas questões, também perguntei o que se 

conhecia do curso, qual a bibliografia utilizada, e foi sugerida uma breve auto 

avaliação. Através desse questionário, os participantes forneceram-me informações 

a respeito do seu trabalho e do conhecimento sobre interdisciplinaridade. 
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Cada questão do questionário está relacionada aos objetivos traçados para 

esta pesquisa. Dessa forma, busquei encontrar respostas para minhas indagações 

pessoais. 

 

Quadro 5 – Perguntas do questionário e sua relação com os objetivos da pesquisa  
 

PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO 
OBJETIVO:  
Conhecer e analisar as concepções docentes a respeito da 
interdisciplinaridade objetivadas no projeto de curso  

O que você entende pelo termo interdisciplinaridade? (Objetivo 2 - Confrontar 
os conceitos de interdisciplinaridade dos professores da graduação com as 
concepções interdisciplinares apresentadas no projeto de curso) 

Como é feito o planejamento de suas aulas? (Objetivo 1 - Investigar a prática 
dos professores de um curso de graduação de Letras/Inglês no interior da Bahia) 

Você compartilha ideias e atividades com os colegas de outras disciplinas? 
(Objetivo 1 - Investigar a prática dos professores de um curso de graduação de 
Letras/Inglês no interior da Bahia) 

Você compartilha atividades com o professor de Núcleos de Estudos 
Interdisciplinares? Em  caso afirmativo, quando? (obj. 1) 

Este Departamento lhe oferece condições para desenvolver um trabalho 
interdisciplinar? (obj. 1) 

É possível estabelecer diferenças entre inter e transdiciplinaridade? Justifique 
(obj.2) 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A apresentação das informações objetivas (questões de múltipla escolha), 

coletadas por meio do questionário, será feita de forma quantitativa para viabilizar a 

interpretação. Apenas essas questões apresentaram opções de resposta e estão 

listadas no quadro a seguir. Vejamos as informações que pude obter através da 

sistematização daqueles questionários que me foram devolvidos: 
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Quadro 6 – Demonstrativo do quantitativo das respostas do questionário 

ALGUMAS RESPOSTAS 

Você conhece o projeto do Curso Letras/Inglês?   
SIM: 3     NÃO: 2   EM PARTE: 2 

Você utiliza metodologias diferenciadas para trabalhar algum conteúdo 
específico? 
SIM: 7 

Você desenvolve alguma atividade interdisciplinar?   SIM: 6     NÃO: 1 
Utiliza autores que tratam da inter?   POUCOS: 3    NENHUM: 4 

Você sentiu que o trabalho melhorou? SIM: 7 

Como você planeja suas aulas?   
SOZINHO:  5  COM OUTRO PROFESSOR: 2 

Compartilha atividades com o professor de NEI?  SIM: 2    NÃO: 3  ÀS VEZES: 2 

Fatores listados para compor uma base interdisciplinar : 
INTERAÇÃO: 1 
DESAPEGO:1  
CONHECIMENTO EM CONSTRUÇÃO: 1 

Este campus lhe oferece condições para desenvolver um trabalho interdisciplinar? 
SIM: 6             NÃO SABE: 1 

É possível estabelecer diferenças entre inter- e transdisciplinaridade?  
SIM: 4    NÃO: 1         NÃO SOUBE EXPLICAR: 2 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

As questões objetivas apresentadas no questionário, como podemos observar 

no quadro anterior, tiveram respostas bastante diversificadas. Houve um equilíbrio 

com relação ao conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso de 2007. 

O novo curso de Letras está em vigor desde 2007 e, dentre os sete 

participantes, ainda há dois professores que afirmam não conhecer o seu projeto. 

Três professores conhecem e outros dois conhecem em parte. Nessas condições, 

podemos afirmar que, tendo a maioria docente desconhecendo o projeto, torna-se 

difícil o desenvolvimento de atividades conjuntas. 

Houve unanimidade com relação à melhoria do trabalho e a utilização de 

metodologia diferenciada no desenvolvimento das atividades e, muitas delas, foram 

consideradas pelos participantes como interdisciplinares. As obras dos estudiosos 

da abordagem interdisciplinar não são utilizadas, mas acredito que isso se dá pelo 
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fato de se tratar de um curso de Inglês e não haver, no acervo bibliográfico no 

campus, exemplares que tratem deste tema em Língua Inglesa.  

As aulas são planejadas isoladamente, em sua maioria, e a troca de 

atividades com o professor do componente integrador – NEI – é quase inexistente, o 

que deixa claro a falta de atividades que podem ser consideradas de caráter 

interdisciplinar.  

Os participantes acreditam que os principais fatores para compor uma base 

interdisciplinar são: interação, desapego e conhecimento em construção. Eles 

acreditam que esses tópicos são importantes, mas não conseguem colocá-los em 

prática nas atividades docentes. Eles afirmam que há condições para desenvolver 

um trabalho interdisciplinar no campus, mas a maioria não soube fazer distinção 

entre inter- e transdisciplinaridade.  

Ao transformar essas informações em texto, recordo-me de Ricœur (2002), 

quando ele diz que, na troca da fala pela escrita, há uma presença tanto do falante 

quando do escritor, pois o primeiro vivenciou a situação, o ambiente e o meio 

circunstancial onde o discurso aconteceu; e o segundo se inscreve ao grafar as 

informações obtidas. O autor afirma que a língua possui recursos (advérbios de 

tempo e lugar, pronomes pessoais, os tempos verbais e todos os indicadores 

dêiticos20) para ancorar o discurso numa realidade circunstancial. 

 

4.2 Interpretação das respostas do questionário 

  

Como foi dito anteriormente, o questionário foi entregue aos docentes sem 

prazo determinado para devolução. Foram distribuídos 12 questionários e sete foram 

devolvidos. Os professores que fizeram a devoluta foram sinceros em suas 

respostas, demonstrando o quanto conheciam ou não a respeito do projeto do curso 

de Letras/Inglês e da abordagem interdisciplinar.  

 

                                                           
20

 Pronomes pessoais e demonstrativos que  fazem referência o contexto situacional. 
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 A primeira pergunta do questionário, “você conhece o projeto do curso?” tem 

como objetivo confrontar o conhecimento sobre interdisciplinaridade que os 

professores têm com as concepções interdisciplinares propostas no projeto de 

curso. As respostas apresentadas demonstram que nem todos os professores se 

interessaram em conhecer o projeto do curso em que trabalha. Fazenda (1979: 31) 

diz haver “um preconceito ante a perspectiva de instaurar-se uma metodologia de 

trabalho interdisciplinar,” afirmando a possibilidade de esta ser uma das causas que 

podem vir a provocar essa falta de interesse e “o desconhecimento do real 

significado do projeto interdisciplinar.” A coerência é uma das diretrizes que norteiam 

o trabalho docente, fazendo uma tessitura entre o pensar, o agir e o sentir. Percebe-

se também que falta coerência entre o Projeto de curso em desenvolvimento e a 

prática docente. Em Fazenda (2001), encontramos a seguinte afirmação: 
 

 

é a coerência que dá ao olhar, ao agir e ao falar, que faz com que o 
desejo individual adquira tamanha força que seja capaz de 
contaminar e se transformar em vontade coletiva que se realiza, pois 
para a realização de um projeto interdisciplinar, existe a necessidade 
de um projeto inicial que seja suficientemente claro, coerente e 
detalhado, a fim de que as pessoas nele envolvidas sintam o desejo 
de fazer parte dele. (FAZENDA, 2001: 37).  

 
 

Outro aspecto que julgo importante na realização do trabalho interdisciplinar, 

relacionado à coerência, é a abertura para conhecer e permitir ser conhecido, além 

de aceitar a mudança e estar disponível para o que há de vir. 

Apresento, a partir de agora, as questões do questionário. Elas estão 

grafadas em negrito para se distinguir do texto interpretativo. É preciso esclarecer 

que, a maioria do corpo docente que respondeu ao questionário para esta pesquisa 

ainda não trabalhava naquela instituição de ensino quando aconteceu a reforma 

curricular, sugerida pelo Ministério da Educação, em 2004. Essa é a razão de todos 

terem respondido negativamente à segunda pergunta do questionário: “durante a 

preparação do projeto de curso, você deu alguma contribuição?”.  

Algumas questões foram feitas mais de uma vez utilizando linguagem 

diferenciada para verificar se há recorrência nas respostas. Essa estratégia é 

possível na utilização da técnica do questionário. Ricœur (1990) trata da 

necessidade de manejar os textos a fim de favorecer o discernimento que se exerce 
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numa disputa concreta de mensagens, constituindo esta atividade de discernimento 

na interpretação.  

Nem todos os professores participantes desta pesquisa interessaram-se em 

conhecer o projeto do curso em que estão trabalhando. Esta questão: “você conhece 

o projeto do curso Letras/Inglês?” é de múltipla escolha e estas foram as respostas: 

dois professores afirmaram não conhecer o projeto, dois conhecem em parte, e três 

afirmam conhecer. Vejo que o princípio da coerência (FAZENDA, 2002) não pode 

ser observado nessas respostas. Em contrapartida, as ações observadas em sala de 

aula corroboram este resultado.  

A questão seguinte: “durante a preparação do projeto de curso você deu 

alguma colaboração?” já foi esclarecida anteriormente. A maioria dos participantes 

ainda não trabalhavam naquela Universidade quando o Ministério da Educação 

sugeriu o  redimensionamento dos cursos. 

Três professores não responderam a questão seguinte: “este curso está mais 

bem estruturado que o anterior? Em caso afirmativo, em que aspectos?”. Um deles 

afirmou não conhecer o anterior e, por isso, não se sentiu em condições de 

estabelecer uma comparação. Um assinalou que este curso não está melhor 

estruturado, mas não justificou a resposta, e três21 afirmam que este curso está 

melhor, com as seguintes justificativas:  

 

- em relação ao enfoque dado à pesquisa, a proposta de atividades 
interdisciplinares e uma discussão mais ampla dos aspectos 
pedagógicos. (CAMILA). 
- apesar de não ter tido acesso, ou seja, desconhecer o projeto 
anterior, a proposta curricular deste curso, propõe uma formação de 
profissionais na área de ensino de língua estrangeira bem mais 
abrangente e plural, inclusive à luz de temas norteadores ao longo do 
curso, transversalizando todo o currículo, numa perspectiva 
antologizante. (NILTON). 
- embora eu não conheça bem o projeto anterior, uma vez que 
quando comecei a fazer parte do corpo docente do curso, o novo 
projeto já estava em vigor, reconheço que a nova versão atende 
melhor às necessidades do aluno em formação, tanto no que diz 
respeito aos ajustes realizados, quanto na versatilidade na 
articulação dos componentes curriculares. (LARA). 

 

                                                           
21

 Nomes fictícios serão atribuídos aos participantes para preservar a identidade. 
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Os professores foram unânimes em afirmar que utilizam metodologias 

diferenciadas na rotina de desenvolvimento de seus trabalhos, respondendo à 

questão: “você utiliza metodologias diferenciadas para trabalhar algum conteúdo 

específico? Por quê?”. Todos afirmaram ser a criatividade, fator preponderante no 

desenvolvimento do trabalho docente. Apresento as respostas a seguir22: 

 

- a própria dinâmica do processo de aprendizagem exige um diálogo 
constante com perspectivas didático-pedagógicas diversificadas. 
(NILTON). 
- penso que a criatividade é algo que ajuda em todas as áreas da 
vida. (MEL). 
- porque sempre visei o bom desenvolvimento do meu trabalho; eu 
percebo que a diversidade de métodos contribui para que a aula não 
se torne cansativa e, consequentemente, a torne mais produtiva. 
(LARA). 
- a diversificação dos métodos faz-se necessária conforme o assunto 
e o interesse do aluno. (ELISA).  
- a repetição de técnicas ou metodologia me parece algo que 
estaticiza o curso. A aula não se converte em desafio para os 
envolvidos na prática das disciplinas. (CARLOS). 
- tenho que adequar o conteúdo ao conhecimento prévio dos alunos. 
(LAURO). 
- acredito que as metodologias facilitam a compreensão do educando 
e oportunizam outro olhar acerca do componente curricular 
trabalhado. (CAMILA). 

 

 
Pelo que pude observar estes professores não estão mais trabalhando de 

forma repetitiva. Para eles, a diversificação da metodologia utilizada em sala de aula 

é necessária, e isso favorece a troca entre professor e aluno e, consequentemente, 

o enriquecimento das atividades que estão sendo desenvolvidas. No entanto, a 

criatividade citada dá-se de forma particular, individual. Não há troca docente. 

Fazenda (2001: 107) pontua que é “preciso se conhecer e conceder-se a 

capacidade de mudar, estar aberto ao outro, aos outros.” É o desapego. Ainda não 

foi possível observar essa abertura entre os participantes deste trabalho. Lembro 

que quando se pratica o desapego, não há necessidade de abandonar os 

pressupostos por si formados sobre determinado tema. Ao contrário, deve-se 

considerá-lo como proposições ou modelo, sem a pretensão de enquadrá-lo como 

verdade absoluta. A troca pode acontecer sem julgamentos e imposições. 

                                                           
22

 Nesta pesquisa, fiz opção por  transcrever na íntegra os textos retirados das respostas do 

questionário. Isto se deu porque acredito que sua fragmentação poderia, de alguma forma, 
comprometer a interpretação. 
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A seguir, farei a interpretação de três questões que têm o mesmo objetivo: 

confrontar os conceitos de interdisciplinaridade dos professores da graduação com 

as concepções interdisciplinares apresentadas no projeto de curso. São elas: “você 

desenvolve alguma atividade interdisciplinar?”; “utiliza autores que tratam da inter-?”; 

e, “você sentiu que seu trabalho melhorou?”. 

A resposta da primeira questão: “você desenvolve alguma atividade 

interdisciplinar?” tinha como opções, sim ou não. Apenas uma professora respondeu 

negativamente, e outro professor respondeu que faz atividades interdisciplinares 

dentro do seu próprio componente curricular, consigo mesmo. Os demais afirmaram 

que desenvolvem atividades dentro da abordagem interdisciplinar e todos acreditam 

que o trabalho agora está muito melhor. 

 Com relação aos autores que tratam de interdisciplinaridade, nem todos os 

professores conhecem seus nomes e seus trabalhos. Pelo que pude observar nas 

aulas, não foram utilizados textos desses estudiosos durante o semestre letivo, com 

uma única exceção.  

A próxima questão também é de múltipla escolha e tinha como alternativas de 

respostas: nenhum, poucos e muitos. Três participantes assinalaram poucos e um 

deles se justificou: “trabalho com autores que tratam da interdisciplinaridade (Moita 

Lopes), Transdisciplinaridade (Rajan), o que acaba levando ao conceito da 

interdisciplinaridade como interação, um diálogo entre áreas.” (MEL). Elisa citou os 

autores Moacir Gadotti e Luchesi, mas não justificou, e o participante Nilton citou os 

estudiosos Ivani Fazenda, Edgar Morin, Alfredo Veiga Neto e Marisa Vorraber Costa.  

O trabalho interdisciplinar não é fácil, principalmente quando atributos da 

interdisciplinaridade não são levados em conta, como por exemplo, a afetividade, o 

respeito e a humildade que levam às trocas subjetivas e às parecerias. Quando se 

consegue abrir as fronteiras, ouvir o outro e compartilhar o que se sabe, o trabalho é 

enriquecedor e a integração acontece. Quando se trabalha de forma fragmentada 

não se pratica o desapego que nos permite enxergar o ponto de vista do outro, pelo 

olhar do outro. As bordas disciplinares devem ser rompidas a fim de que o novo 

acrescente e enriqueça a prática. Fazenda (1979), cita Gusdorf para afirmar que “o 

que impede a eliminação das barreiras entre as disciplinas é basicamente o 
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‘comodismo’, pois é mais fácil trabalhar sob a forma parcelada do que discutir ideias 

alheias ou colocar em discussão as próprias ideias”.  

Essa (não) eliminação de barreiras faz-se presente na questão seguinte, 

“como você planeja suas aulas?” Ela tinha como opções de resposta: “sozinho” ou 

“com outro professor”. Dos participantes desta pesquisa, cinco responderam que 

planejam sozinhos e dois afirmaram que trabalham com outro professor. Nem 

sempre encontramos, no meio educacional, profissionais dispostos a abrir a sua 

janela. O fato de se expor revela situações que podem ser mais confortáveis se 

vivenciadas isoladamente. Outra possibilidade deste isolamento é o 

desconhecimento do projeto do curso que orienta as ações docentes para o trabalho 

em conjunto, e esta situação pode desfazer velhas fórmulas de trabalhar 

determinados conteúdos. Fazenda (1979) vê a metodologia interdisciplinar como um 

dos maiores obstáculos para realização do trabalho. Isso porque o fazer 

interdisciplinar precisa superar obstáculos institucionais, epistemológicos, 

psicossociológicos, culturais, de formação de pessoal capacitado e também 

superação dos obstáculos materiais. Adiante, nas considerações finais, discorro 

sobre as dificuldades interdisciplinares. 

Na questão seguinte, observo que o grupo se divide e um dos professores 

afirma não compartilhar o trabalho no final do semestre. Dois fazem troca de 

experiência e atividades, e um deles permanece trabalhando sozinho. Observo que 

o desapego ainda precisa ser fortalecido nesse grupo de professores. A questão é: 

“você compartilha atividades com o professor de SIP/NEI (Seminário Interdisciplinar 

de Pesquisa)?”. Lembro, mais uma vez, que o Seminário Interdisciplinar de Pesquisa 

(SIP) e o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa (NEI) são os componentes curriculares 

que integram todas as “disciplinas” trabalhadas no semestre, e que o professor 

deste componente deve articular suas atividades com os demais docentes. 

Na interdisciplinaridade, aprendemos o exercício da alteridade, o que não é 

uma realidade para os participantes deste trabalho. Isso é possível ser observado 

nas respostas dadas ao questionário. Não é possível trabalhar isoladamente. As 

atitudes e o conhecimento do outro tem valor e consequências em meu trabalho e 

vice-versa. É formada uma rede interdependente em que cada atitude de interação 

tem relação com o saber que está sendo construído 
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Fazenda (1994)  afirma que  

 

A capacidade de conhecer uma prática em suas limitações e 
possibilidades supõe o conhecimentos das intenções que 
determinaram ou direcionaram esse agir pessoal, particular, 
individual e que somente assim teremos condições de adquirir novas 
formas de perceber, conhecer e agir em outras perspectivas”. 
(FAZENDA, 1994: 72, grifo da autora). 

 

  É possível que os docentes que participaram desta pesquisa, mesmo 

trabalhando em um curso com abordagem interdisciplinar, em que as atividades 

devem ser compartilhadas, permaneçam trabalhado de forma fragmentada para 

atingir isoladamente os objetivos traçados na ementa do seu componente curricular, 

o que contraria o aspecto geral que o curso exige. O novo nem sempre é bem-vindo. 

Ele causa desconforto e exige um recomeçar, um libertar-se de antigas práticas. As 

atividades interdisciplinares, muitas delas, devem ser feitas de maneira 

compartilhada ampliando as possibilidades de construção de conhecimento e o 

campo de pesquisa. 

A questão de número 11 do questionário foi a seguinte:  

Dos enumerados abaixo, que fatores compõem uma base interdisciplinar 
(você pode assinalar mais de uma alternativa): 

a) (     ) respeito      
b) (     ) escuta sensível   
c) (     ) desapego        
d) (     ) humildade 
e) (     ) coerência          
f) (     ) espera       
g) (     )  junção de conteúdos 
h) (     ) conhecimento em construção        
i) (     ) rede de significados 
j) (     ) sentimentos 
k) (     ) autonomia 

l) (     ) interação 
 

Dos itens listados nesta questão, todos devem compor uma base de ensino 

interdisciplinar. No entanto, alguns deles não foram assinalados pelos docentes. 

Essa questão também tinha o objetivo de investigar como se dá a prática dos 

professores e, a partir das respostas, foi possível observar que os docentes 
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participantes identificaram muitos fatores como sendo constitutivos da sua prática. 

Percebo, entretanto, que ainda falta um aprofundamento no conhecimento teórico 

sobre a interdisciplinaridade. 

Considero válido transcrever, a seguir, as respostas dadas à seguinte 

questão: “dos fatores assinalados na questão anterior, qual deles é mais importante 

para você? Por quê?”. Estas respostas completam as escolhas feitas na questão 

anterior. 

 

- Desapego. Pois o professor, muitas vezes, supervaloriza sua 
disciplina, se isola e acaba se “fechando” para outras áreas que 
contribuem para ampliar sua própria prática. (ELISA). 
- Interação – para que o processo educativo ocorra nesta perspectiva 
de diálogo, com o objetivo de discutir e rever as práticas buscando 
promover aprendizagem. (CAMILA). 
- conhecimento em construção – a interdisciplinaridade resulta em 
conhecimento de mundo. (LAURO). 
- conhecimento em construção. Porque não consigo perceber o meu 
objeto de estudo sem a conexão com outros objetos. (CARLOS)  
- Como base interdisciplinar, creio que o “desapego” seja um fator 
primordial. A partir do momento que nos conscientizamos de que os 
conteúdos estão interconectados e rompemos a ideia de que os 
componentes são herméticos, somos levados a dialogar com nossos 
pares e articular atividades conjuntas. (LARA). 
- Interação – porque penso que esse fator abrange (envolve) vários 
outros. (MEL). 
- Interação – porque no interagir com tudo e todos em todos os 
sentidos, se estabelecem trocas, e desta forma há construção 
constante do conhecimento num contínuo dialético. (NILTON). 

 

Nessa questão, os participantes tiveram oportunidade de expressar seu 

pensamento/conhecimento sobre a abordagem interdisciplinar. Observo que já 

existe conhecimento sobre como e o que é a abordagem interdisciplinar, mas falta-

lhes desprendimento e desapego para permitirem a troca, a integração que 

possibilita a construção de novos conhecimentos. A maior preocupação desses 

participantes, pelo que pude observar durante as aulas, é assegurar que o programa 

seja cumprido e que os alunos vejam, estudem tudo que foi planejado para o 

semestre, mesmo trabalhando isoladamente. A consciência interdisciplinar 

(FAZENDA, 1979; JAPIASSU, 1976) ainda permanece enfraquecida. 

Com relação à citação feita na questão seguinte, “uma formação com foco na 

interdisciplinaridade favorece um desenvolvimento sólido e relacionado à prática em 
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situação real e contextualizada” (FAZENDA, 1994: 75). A posição dos professores 

foi a seguinte: um não respondeu a esta questão, outro discordou da assertiva e os 

demais concordaram. As respostas foram:  

- o foco não está na interdisciplinaridade, mas no próprio 
conhecimento que se constrói e que tenta chegar mais próximo do 
“todo”. (CARLOS). Esse professor discordou da afirmação e 
apresentou esta justificativa. 
- na medida em que possibilita a interação dos sujeitos com as 
diversas temáticas propostas durante o curso com eles próprios, 
além de constante interação de experiências entre si e com outros no 
fazer-fazendo, aprendizagem-aprendendo. (NILTON). 
- não se pode falar em prática e contextualização sem falar em 
interdisciplinaridade. (MEL). 
- porque o conhecimento gerado a partir de trabalho interdisciplinar 
tende a ser mais consistente e abrangente. Os alunos que passam 
por esse tipo de formação são capazes de compreender o mundo a 
sua volta como uma rede infinita de relações. (LARA). 
- ainda que o indivíduo foque numa área específica, ele precisa de 
um conhecimento amplo para que ele possa se situar. (LAURO). 
- por meio da interação entre os professores. (ELISA). 

  

Os professores demonstram que têm consciência que a interdisciplinaridade é 

uma abordagem que precisa ser colocada em prática. Ela não tem um fim em si 

mesma, pois é um modo de conceber os conteúdos do ensino de forma menos 

compartimentada, mais humanizada e onde a interação acontece. É uma forma de 

responder às inúmeras problemáticas apresentadas pelo mundo contemporâneo, 

fortemente imbricado em situações envolvendo temas que precisam de especial 

atenção, como por exemplo: meio ambiente, sexualidade, educação para a paz, 

dentre outros, e que o professor precisa enfrentar dentro da sala de aula. 

Geralmente, esses temas estão programados para serem trabalhados de forma 

superficial nas escolas, já que essas questões fogem do padrão do ensino 

tradicional e passam a ser um grande problema metodológico para os professores, 

que são os criadores das atividades desenvolvidas na sala de aula.  

Na tentativa de fazer uma comparação entre os conceitos de inter- e 

transdisciplinaridade, fiz a seguinte pergunta: “é possível estabelecer diferenças 

entre inter- e transdisciplinaridade? Justifique”. Os professores tinham como opções 

de resposta “sim” ou “não”, além de algumas linhas para apresentarem uma 

justificativa. Um professor não respondeu, e outro disse não saber explicar. As 

outras respostas foram:  
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- são conceitos diferentes que se complementam. (MEL). 
- a transdisciplinaridade está em um nível de integração disciplinar 
superior à interdisciplinaridade. (LARA). 
- a transdiciplinaridade é mais ampla, enquanto que a 
interdisciplinaridade é apenas a colaboração dos componentes entre 
si. (LAURO). 
- compreendo que a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade 
são intercomplementares pois, na medida que se interage com o 
conhecimento estamos transcendendo o campo disciplinar e nos 
constituímos sujeitos epistêmicos, nesse sentido, como diz Edgard 
Morin, tornamo-nos sujeitos planetários e numa visão quântica, seres 
cósmicos. (ELISA).  
- observo na transdisciplinaridade a possibilidade das conexões não 
só do conhecimento, mas também das vivencias e do discurso que 
construo nos percalços da minha vivência e percepção de mundo 
(entenda-se aqui minhas leituras de mundo) (CARLOS). 

 

 

O conceito do termo interdisciplinaridade, como foi mostrado anteriormente, 

não é “exato”. Os estudiosos não chegam a um consenso. Os participantes desta 

pesquisa fazem uma relação entre os termos inter- e transdiciplinaridade sem deixar 

clara a diferença entre eles. Aqui, lembro o trabalho de Japiassu, quando ele faz 

uma relação entre as interdisciplinas e a unidade da ciência. Ele afirma ser 

necessário um processo constante e desejável de interpenetração, para que as 

disciplinas se correlacionem entre si. Ele advoga que, para tanto, 

 

É imprescindível a complementariedade dos métodos, dos conceitos, 
das estruturas e dos axiomas sobre os quais se fundam as diversas 
práticas pedagógicas das disciplinas científicas. Diríamos que o 
objetivo utópico do interdisciplinar é a unidade do saber. Unidade 
problemática, sem dúvida. Mas que parece constituir a meta ideal de 
todo saber que pretenda corresponder às exigências fundamentais 
do progresso humano. (JAPIASSU,1977: 36). 

 

Para finalizar a interpretação do questionário utilizado nesta pesquisa, apoio-

me novamente no pensamento de Japiassu (1990) para dizer que: 

 

o homem não cria o real. Ele o recebe como uma presença. Sua 
percepção se abre ao mundo. Percepção finita. Toda visão é um 
ponto de vista. O mundo é o horizonte de todo objeto, que só é 
percebido em parte. Há possibilidades infinitas de captá-lo. Muitos 
pontos de vista nos escapam. (JAPIASSU, 1990: 3).  
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A polissemia das palavras conduz-nos a interpretações diferenciadas de 

acordo com a história de cada um. As questões elaboradas neste questionário 

tinham a intenção de adentrar um pouco no mundo do conhecimento sobre a 

interdisciplinaridade de um grupo específico. Procurei fazer a interpretação dos 

textos produzidos através das respostas apresentadas, buscando o afastamento 

para dar um sentido (RICŒUR, 1990), ao que foi “dito”. O dizível ficou registrado nas 

respostas, cabe-nos buscar o indizível para a realização do trabalho científico. De 

maneira geral, é possível observar que os participantes deste trabalho, têm 

conhecimento a respeito da abordagem interdisciplinar. As ações colegiadas, 

conforme afirmação de um dos participantes, não conduzem o trabalho na direção 

indicada no projeto. 

As respostas apresentadas no questionário não foram plausíveis para 

responder às minhas questões de pesquisa. E isso me levou a um 

autoquestionamento: o que estes silêncios querem dizer? A compreensão 

(CORETH, 1973) do que não foi expresso no questionário deixou uma lacuna no 

processo de investigação. Foi necessário utilizar, então, mais um instrumento para 

gerar outros textos informativos: a entrevista. 

 

4.3 Montando as peças da entrevista 

 

No grupo de participantes da Bahia, conversei com o professor do 

componente que é núcleo articulador com os demais. Ele falou sobre a sua prática 

naquele campus, sobre a sua formação e sobre o que ele conhecia a respeito do 

curso de Letras. Através das respostas, percebi que ele leu o projeto pedagógico do 

curso e, de forma específica, tratamos do componente a que ele se dedica neste 

semestre23. Busquei dar “sentido” às informações a mim concedidas, tendo em 

mente que “o sentido de um enunciado se encontra sempre num determinado 

contexto de sentido” (CORETH, 1973: 50), elucidando as colocações mais 

significativas ditas pelo professor.  
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 Vide roteiro de entrevista (APÊNDICE B). 
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Ao textualizar a conversa, tinha em mente o discurso como evento (RICŒUR, 

1990: 46), “pois, o evento consiste no fato de alguém falar, de alguém se exprimir 

usando a palavra”. O discurso está composto de pronomes pessoais, como em: “nós 

já não conseguimos fazer isso. Eu acho que [...]”. Porém, em determinado momento, 

torna-se impessoal: “queixava-se e se queixam, da ausência da Metodologia 

Cientifica”. Para Ricœur (idem),  “o discurso é sempre discurso a respeito de algo: 

refere-se a um mundo que pretende descrever, exprimir ou representar”.  

Lembrando os princípios estabelecidos por Fazenda (2001: 107), a espera 

vem à tona nesta passagem quando o participante narra o desejo de que a troca 

aconteça para que o discente venha a ser o sujeito da construção de seu 

conhecimento:  “Essa possibilidade de haver um diálogo com objetos, situações, 

temas e subtemas[...] na perspectiva de o próprio aluno ser o sujeito do 

conhecimento onde ele poderia a partir disso, iniciar para a própria  pesquisa [...]”. 

Esse princípio está relacionado ao tempo que é necessário existir numa atitude 

interdisciplinar. Os alunos têm ritmos diferentes. Muitos conceitos são apresentados 

para a palavra espera em diversas circunstâncias, e quando se refere ao trabalho do 

professor, o que apresento abaixo, faz-nos acreditar que, 

 

O professor, a professora sabe, não importa o grau de 
especialização ou nível de ensino que o aluno, a aluna, precisa de 
tempo, tempo de espera/amadurecimento para introjetar 
conhecimentos, torná-los seus, fazendo uso adequado daquilo que 
se ensinou, tornando-o parte integrante de seu cotidiano e de seus 
projetos de vida. (FAZENDA, 2001: 109). 

 
 

A espera possibilita ao educador um processo de amadurecimento não só na 

aprendizagem do aluno como também nas atividades do professor, possibilitando 

uma reorganização, caso seja necessária.  

Como apenas um professor foi entrevistado, não foi necessário esquematizar 

as respostas de acordo com as semelhanças. Busquei então o compreender o 

“sentido” do que foi dito. Foram feitas também perguntas a respeito do profissional 

que ele está formando, a concepção de interdisciplinaridade, momento em que o 

participante chegou a narrar uma tentativa de desenvolver um trabalho integrador 

com seus colegas, mas não obteve sucesso. Segundo ele,  
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Nós já não conseguimos fazer isso. Eu acho que o corpo docente 
ainda não consegue mesmo porque são cortados pela concepção 
dos semestres. Então, a priori, a gente avaliza de que havia de ter 
um diálogo entre os temas norteadores para que acontecesse de 
fato. (NILTON).  

 

 Ainda foi questionado sobre o planejamento das atividades para o semestre e 

se há compartilhamento de atividades entre ele e os demais professores, ao que ele 

respondeu negativamente. Para ele, há falha nas ações do colegiado de curso, 

quando não possibilita momentos de encontro entre os professores para discutirem 

atividades a serem realizadas em conjunto. Ele diz: 

 

Partindo do principio de interdisciplinaridade mundial e do próprio 
projeto do curso, ele perpassa de um planejamento semestral. Nós 
deveríamos ter um projeto pedagógico a cada semestre, e aí seria, 
de fato, um momento interdisciplinar. Na ausência disso, a gente 
continua fazendo as mesmas coisas da prática de ensino e não 
dialogando. (NILTON).  

 

Com relação a sua compreensão a respeito do que vem a ser o trabalho que 

abraça uma abordagem interdisciplinar, o professor demonstra conhecer essa 

abordagem e aponta as dificuldades encontradas para desenvolvê-la. Segue um 

pequeno trecho:  

Pesquisadora: Você acredita que tem feito um trabalho 
interdisciplinar atualmente? 
Nilton: Bem, é difícil. Pedagogicamente, não. Ok. Mas o projeto em 
si, ele propôs um trabalho inter-, então eu vou colocar assim que os 
alunos e os desafios que são encontrados pelo menos enquanto eu 
trabalho [...] comento com eles então sobre a ementa, o próprio tema 
norteador é apresentado. Agora, o24 que precisa ser construído 
deveria ser construído interdisciplinarmente. Tem essa 
dimensão na medida em que os alunos buscam os professores 
para que eles possam ajuda-los e que eles não encontram e que 
eles precisam fazer sozinhos, bem na concepção de cada tema 
norteador e cada subtema que eles escolhem e onde eles tratem 
temas que discutem que refletem e dialogam com outros campos 
do conhecimento, com outras perspectivas de sujeitos, ações, 
enfim, nesse sentido, funcionam na medida pra nós com esse 
dialogo pra outras temáticas, mas em todo projeto politico, né? 
E pedagógico. Nós já não conseguimos fazer isso. Eu acho que o 
corpo docente ainda não consegue mesmo porque são cortados 
pela concepção dos semestres. Então, a priori, a gente avaliza de 
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 Pequenos trechos da entrevista aparecem em negrito neste momento, para facilitar o processo de  
interpretação. 
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que havia de ter um diálogo entre os temas norteadores para que 
acontecesse de fato. 

 

Ricœur (1977: 3), ao tratar da percepção do homem sobre a realidade, diz: “O 

homem não cria o real. Ele o recebe como uma presença. Sua percepção se abre ao 

mundo. Percepção finita. Toda visão é um ponto de vista”. Do excerto acima, pude 

observar que a opinião do professor Nilton com relação à dinâmica da prática 

interdisciplinar, naquele curso, está de acordo com o que consta no Projeto 

Pedagógico. Mais adiante, o ponto de vista dele contradiz uma realidade que ele 

afirma existir (“são cortados pela concepção dos semestres”), reafirmando as 

palavras de Ricœur quando se refere à percepção finita da realidade. 

 Esse pequeno trecho pode ainda ser associado ao princípio da coerência 

(FAZENDA, 1979), quando o professor claramente expressa a lógica entre o que ele 

pensa e o que ele faz.  Além da coerência, percebe-se também humildade logo no 

início da fala, quando ele declara dificuldade para realizar o trabalho na concepção 

interdisciplinar. Na fala do professor, fica claro que o ensino é desenvolvido de forma 

fragmentada. 

Em outro momento, o questionamento foi a respeito do trabalho que se 

desenvolve agora comparando-o ao curso anterior: 

 

Pesquisadora: Você percebe alguma diferença no curso como está 
sendo trabalhado agora e no curso anterior? 
Nilton: Bem, quando cheguei, a mudança de currículo já tinha 
acontecido e eu desconheço a prática curricular anterior, mas pelas 
próprias noticias de nossos pares aqui, queixava-se e se queixam, da 
ausência da Metodologia Cientifica, que eles não percebiam e 
sentiam dificuldades nisso aí e, nesse sentido, a nova grade 
curricular e o fluxograma, toda estrutura, toda concepção que eu 
pude compreender desse componente curricular, Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares. E inicialmente, com pesquisa e prática pedagógica 
na perspectiva de que o próprio processo de formação seja formação 
de pesquisador na pesquisa interdisciplinar, na perspectiva de que 
tanto o estudo da língua como também o Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares tenham uma interlocução com os demais 
componentes, além da possibilidade de, através do tema norteador 
que a cada semestre acontece, essa possibilidade de haver um 
diálogo com objetos, situações, temas e subtemas que poderiam ser 
a partir de um tema central, à escolha do próprio aluno, na 
perspectiva de o próprio aluno ser o sujeito do conhecimento onde 
ele poderia, a partir disso, iniciar para a própria pesquisa e 
construção de conhecimento, as interlocuções com outras áreas de 
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conhecimento e o discurso entre essas áreas que o tema norteador 
propicia, que é um ponto fundamental nessa nova grade curricular. 

 

O professor expressa naturalmente a consciência do seu papel na formação 

de docentes. Apoiado na proposta interdisciplinar do Projeto Pedagógico do curso, 

ele consegue visualizar a interlocução entre os componentes e a possibilidade de 

estabelecer a pesquisa e a prática pedagógica como pontos principais do novo 

curso, além da aprendizagem de inglês. É um processo de construção conjunta – 

professor e aluno – na busca do sentido para a nova proposta, de caráter 

interdisciplinar. No entanto, de acordo com Coreth (1973: 51) “o sentido determinado 

e limitado pela definição, somente é possível graças ao fundo de todo contexto 

significativo da linguagem e compreensão humanas [...]”. Porém, como ele disse em 

outro momento, a cumplicidade necessária para o trabalho integrado não está 

acontecendo. 

 A intenção de fazer a entrevista era confrontar informações do questionário 

com o discurso de cada participante. Além disso, acredito que muitas ações não 

interdisciplinares da prática pedagógica seriam esclarecidas. Muitas vezes, as 

informações oralizadas são mais ricas e espontâneas, mas nem todos querem se 

expor e/ou compartilhar. Infelizmente, não pude contar com a colaboração de mais 

professores. A entrevista também poderia apontar os problemas que são 

enfrentados para o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar: O primeiro deles de 

natureza epistemológica – que envolve todo o conhecimento necessário para que a 

troca aconteça –, os objetivos e a metodologia; e o outro problema que trata das 

relações de poder. Este último considero o mais difícil de ser superado, devido ao 

“espaço e posição” que cada participante considera ter. No ambiente acadêmico, 

isso é muito comum. Contudo, Fazenda (2008) traz a humildade e o desapego como 

fatores indispensáveis para o trabalho em grupo e enfatiza que o educador não deve 

ser o dono da verdade, deve reconhecer os limites do seu conhecimento, fazendo o 

papel de aprendiz sem deixar de valorizar o saber dos seus pares. 

As respostas às questões quantitativas apresentadas no questionário têm um 

significado, pois apresentam certa incoerência nas respostas e evidenciam porque 

os professores foram resistentes à entrevista. Essas informações comprovam o que 

pude presenciar nas aulas assistidas, que, apesar de não serem consideradas 
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instrumentos nesta pesquisa, comprovaram a incoerência das respostas do 

questionário. A entrevista seria o momento ideal para esclarecer determinados 

pontos, mas infelizmente os professores não puderam colaborar.  

 

4.4 A observação de aulas  

 

É importante dizer que meu objetivo nesta etapa da pesquisa foi observar as 

ações desenvolvidas pelos docentes e que poderiam ser consideradas de caráter 

interdisciplinar. Essas ações seriam confrontadas com as respostas das entrevistas 

e com as proposições de interdisciplinaridade sugeridas no projeto de curso. 

 De forma específica no contexto onde esta pesquisa aconteceu em seus 

primeiros momentos, é possível afirmar que o melhor caminho para observar as 

ações dos professores foi através da assistência de aulas. Essas observações das 

ações me fizeram ficar próxima da realidade e me ajudaram a refletir sobre ela. 

 

4.4.1 A postura da pesquisadora 

 

 Com o intuito de chegar mais perto das informações obtidas através dos 

questionários, fiz observação de aulas nas turmas dos dois cursos de Letras (Inglês 

e Vernáculas). Antes de dar inicio às observações das aulas, apresentei o projeto de 

pesquisa aos professores que estavam presentes em uma reunião de colegiado. 

Todos abraçaram a ideia prestativamente e disponibilizaram o seu espaço e tempo 

em sala de aula para que a pesquisa acontecesse. Durante as observações, eu me 

posicionava em uma carteira qualquer da sala de aula e, principalmente, nos 

semestres nos quais os alunos não me conheciam, não me apresentava como 

professora daquele curso, nem como pesquisadora. A intenção era não inibir 

nenhuma ação durante as aulas. Nas turmas em que os alunos já me conheciam, 

procurei me comportar de forma discreta, sem interferir nas atividades que estavam 

sendo desenvolvidas, com raras exceções, principalmente nas aulas de NEI, quando 
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a minha opinião era solicitada. O evento acontecia naturalmente e não observei 

nenhuma atitude que mereça destaque durante esse período. É necessário 

ressaltar, que TODOS os professores me receberam em suas salas 

prazerosamente. Enfatizo, no entanto, que, muitas vezes, como colaboradora da 

elaboração do projeto de curso, meu coração ficava apertado ante ações sem 

caráter interdisciplinar que eram desenvolvidas pelos colegas. Ficou claro que a 

educação fragmentada ainda possui raízes profundas, e que é muito difícil abraçar a 

mudança. 

Quando comecei a assistir às aulas, frequentava apenas o curso de 

Letras/Inglês. Depois de três meses fazendo observação e anotações, apresentei o 

resultado ao meu grupo de pesquisa do Programa de Estudos Pós-graduados em 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da PUC-SP. Não tendo sido 

percebidas ações de caráter interdisciplinar naquelas aulas assistidas, eu fui 

aconselhada pelo grupo a observar o curso de Letras Vernáculas. De volta ao 

campus, percebi que muitos professores estavam compartilhando entre si textos e 

atividades ao redor do eixo proposto pelo projeto daquele curso.  

Participei de uma reunião de colegiado no curso de Letras/Inglês e, nela, o 

coordenador demonstrou preocupação com a ação do corpo docente. Naquela 

ocasião, três novos professores tomavam posse e davam início a sua carreira como 

efetivos na universidade. Com isso, o coordenador demonstrou a todos os presentes 

a necessidade de ler e conhecer o projeto do curso a fim de que as ações 

interdisciplinares se tornassem efetivas. 

Passei então a frequentar novamente as aulas e pude observar que a postura 

de muitos docentes estava mudando. Agora, eles trocavam ideias, textos, 

experiências e atividades, o que possibilitou a execução do Seminário interdisciplinar 

de pesquisa ao final do semestre. Nele, foram apresentados trabalhos de conclusão 

de período letivo, em que os alunos escolheram um tema estudado durante o 

semestre que pôde ser compartilhado com todos os componentes curriculares do 

semestre. 
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4.5 As peças do puzzle já não estavam tão soltas e distantes  

 

Como o foco destas observações era apenas uma comparação entre as 

ações docentes dos dois cursos, não vejo necessidade de narrar detalhadamente as 

circunstâncias encontradas. Fiquei muito satisfeita com o que pude vivenciar, a 

ponto de não sentir necessidade de participar de muitas aulas. Afirmo somente que 

os professores do referido curso desenvolviam sim, atividades que podem ser 

consideradas de caráter interdisciplinar, fazendo conexão com os outros 

componentes do semestre, interligando autores e temas. Algumas anotações foram 

feitas durante as observações, mas como o foco deste trabalho é o curso de 

Letras/Inglês, não vejo necessidade de narrá-las.  Ressalto que uma aluna chegou a 

afirmar: “nós já falamos sobre este assunto com o professor fulano de tal...” ao que o 

professor afirmou: “Estamos trabalhando interdisciplinarmente! Estamos vendo este 

conteúdo sob o aspecto do nosso componente. É o mesmo conteúdo, só que agora 

visto sob outro prisma”.  

 

Novamente, voltei ao grupo de pesquisa em São Paulo e fiz um breve resumo 

a respeito das novas vivências. Externei a minha vontade de retornar novamente às 

observações do curso de Letras/inglês, e o grupo concordou. Depois de me 

aconselhar com os colegas de curso e com a minha orientadora, resolvi participar de 

forma mais atuante das reuniões de colegiado a fim de despertar nos docentes a 

necessidade de trabalhar junto. Como estudante da interdisciplinaridade, não pude 

me conter. Era preciso seguir a afirmação de Japiassu (1976: 117, grifos do autor): 

“Para trabalhar em conjunto, torna-se imprescindível dizer de que se fala, o que se 

faz, como se faz e com que objetivo”. O grupo estava precisando de incentivo e, 

principalmente, entender como se dá o trabalho interdisciplinar.  

 

4.5.1 Uma possibilidade de as peças se encaixarem 

 

A seguir descrevo, brevemente, algumas atividades observadas em aulas de 

componentes diversificados para esta tese, que registram as singularidades da 

situação encontrada. Elas não fazem parte do rol de informações coletadas para 
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interpretação e, por isso, vale lembrar que os dados que embasam esta pesquisa 

foram coletados a partir de questionários e entrevistas (transformadas em texto 

escrito).   

Antes de narrar as atividades de sala de aula, acho válido fazer um breve 

relato a respeito de uma reunião de colegiado de curso que tive a oportunidade de 

presenciar. Este relato ajuda-nos a perceber a postura do corpo docente ante a 

perspectiva interdisciplinar adotada no curso de Letras/Inglês. 

A reunião aconteceu no dia 11 de agosto de 2012. O coordenador iniciou com 

a leitura de um documento a respeito do componente curricular Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares (NEI), atendendo ao pedido do professor do primeiro semestre, 

que pediu orientações sobre o tema norteador daquele período letivo. O seminário 

interdisciplinar do curso de Letras/Inglês aconteceria junto com o curso de Letras 

Vernáculas, porque, até o inicio do período letivo, os cursos pertenciam a um único 

colegiado. Os temas eram comuns aos dois cursos e essa era a razão para a 

realização de um único seminário interdisciplinar de pesquisa. O professor 

orientador deveria definir o material que iria receber para ser avaliado. O corpo 

docente considerou que seria precipitado pedir um artigo logo no primeiro semestre 

e argumentaram que os alunos ainda não tinham maturidade acadêmica para 

produzir tal texto.  

A coordenação do colegiado estava tendo dificuldades para fazer a reunião 

de área, o que estava atrapalhando a execução das atividades interdisciplinares. “Se 

o aluno não recebeu orientação do que produzir, cabe a ele escolher entre os 

componentes estudados no semestre o que vai fazer”. Com essa observação, o 

coordenador reforçou a necessidade de não perder de vista o tema norteador que 

perpassava todos os componentes, e que o trabalho final do semestre precisava tê-

lo como ponto central. Depois dessa discussão, apresentei aos presentes o meu 

projeto de doutorado, que objetivava pesquisar como acontecem as ações 

interdisciplinares no curso de Letras/Inglês. Os colegas fizeram algumas perguntas e 

demonstraram interesse em colaborar com a pesquisa. Ao término da reunião, 

entreguei os questionários a serem recolhidos posteriormente. 
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Neste segundo momento de coleta de dados, passei a observar apenas as 

aulas de Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI), pelo fato de este componente 

curricular ter como objetivo:  

 

sensibilizar os discentes sobre a importância dos procedimentos de 
fichamento, resumo e esquema como fase preparatória para uma 
pesquisa científica, e EMENTA - estuda os procedimentos envolvidos 
na realização de uma pesquisa científica e desenvolve a habilidade 
de produção de fichamento, resumo e esquema.25  

 
 

Reafirmo que as notas de campo não estão sendo utilizadas nesta pesquisa 

como fonte geradora de textos para interpretação, mas devido às mudanças que 

observei depois de tantas idas e vindas, acho relevante narrar o resumo de uma 

aula, em que comecei a perceber algumas mudanças na postura docente em 

relação aos seus alunos. É o texto que segue:  

 

AULA DE NÚCLEO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES V – 5º SEMESTRE 12/06 

 

Esta aula começou com um questionamento: como podemos trabalhar de forma 

interdisciplinar na sala de aula dentro dos conteúdos de língua inglesa? Os alunos deram várias 

sugestões e a professora foi anotando na lousa:  

 Vídeo 

 Textos  

 A partir do que o aluno já sabe (e ela completou – “contexto”) 

 Projetos  

Um texto de autoria de Ivani Fazenda (1994) foi lido, discutido e novo questionamento foi 

levantado pela professora: quais seriam as características de um ensino interdisciplinar? Eis as 

respostas dadas pelos alunos e que foram anotadas na lousa: 

 Harmonia 

 Humildade 

 Troca – ao que alguém alertou: isso são valores! E a professora: -“mas é isso mesmo! Para o 

ensino interdisciplinar acontecer a mudança precisa acontecer por dentro primeiro”. 

 É preciso organizar o espaço: qual é o publico que se vai trabalhar? É preciso respeitar as 

diferenças individuais. 

 As disciplinas devem dialogar 

 Na escola pública é complicado tratar de temas transversais 

 Criatividade – sair do que o livro didático propõe e aproximar o conteúdo da realidade do 

aluno 

A professora observou que o mais interessante na interdisciplinaridade é que você pode tratar o 

mesmo assunto sob perspectivas diferentes; é importante que o ensino oportunize diferentes 

possibilidades de abordagem. Ser professor na abordagem interdisciplinar é conduzir... o professor 

deve ser uma “ponte”! (palavras da docente). 

 

 

                                                           
25

 Trecho retirado do plano de curso elaborado pela professora responsável pelo desenvolvimento 
deste componente curricular ao longo do semestre. 
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Em seguida, a professora desenhou o seguinte gráfico à medida que os alunos 

apontaram as respostas acima, ao mesmo tempo em que cada item foi 

questionado/refletido por todos. 

 

Figura 6 – O conhecimento e suas possibilidades (criada pela professora e alunos de NEI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

Depois da discussão e reflexão, a professora orientou o grupo a fazer um 

projeto de pesquisa seguindo os passos refletidos na discussão, com vistas a uma 

abordagem interdisciplinar. 

Esta foi a última aula que participei durante as observações. Percebo que há 

coerência nas ações deste grupo, pois ele busca estabelecer uma conexão entre o 

pensar, o sentir e o agir dos indivíduos envolvidos na ação educativa (FAZENDA, 
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1979: 82). Além da coerência, foi possível observar os demais pilares da 

interdisciplinaridade estabelecidos por esta autora. Vejamos:  

Humildade – nas ações de interação (troca), pesquisa, saberes, senso crítico; 

Espera – construção, processo, subjetividade; 

Desapego – interação, transformação; 

Respeito – interação, ética, senso crítico, transformação. 

Ao que me parece, neste contexto, as peças começaram a se encaixar, pois, 

agora, para a maioria dos estudantes e professores do curso, o familiar e o 

conhecido são utilizados, além de estarem buscando novas formas de ensinar e 

aprender. Porém, alguns docentes ainda relutam em permanecer presos à sua rotina 

acadêmica, sem conseguir praticar o desapego. 

Nesta seção, procurei fazer a interpretação das mensagens geradas durante 

o período de coleta de dados. O questionário me trouxe informações repletas de 

incompletude e, muitas vezes, incoerentes, quando as informações foram 

comparadas com a prática através da observação das aulas. Durante a observação, 

fiz anotações, mas optei por não usá-las neste trabalho como instrumento de 

pesquisa, por acreditar que estão muito pessoais. Se assim o fizesse, o 

distanciamento e neutralidade necessários na interpretação não estariam presentes. 

A entrevista foi utilizada para esclarecer alguns dados obtidos através do 

questionário, mas só foi realizada com apenas um participante. Nem sempre o 

descortinamento pessoal e profissional são possíveis, por revelar pontos e situações 

que não nos incomodam, mas que podem revelar particularidades da prática 

disciplinar, fragmentada. Esta pode ter sido a razão da não participação na 

entrevista: a possível revelação de que o tabuleiro da interdisciplinaridade ainda 

permanece com suas peças soltas, desordenadas, organizadas apenas no projeto 

de curso, porém empilhadas no desejo de um dos membros do corpo docente: esta 

pesquisadora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

  

 

“Ser interdisciplinar é superar a visão 
fragmentada não só das disciplinas, mas de 
nós mesmos e da realidade que nos cerca”. 
(FAZENDA, 2001: 38). 

 

Começo as últimas considerações desta pesquisa lembrando que, para 

facilitar a interpretação, foi necessário criar uma metáfora para subsidiar as minhas 

ideias em torno do tema interdisciplinaridade. A metáfora do puzzle disciplinar 

subsidiou as etapas deste trabalho e me ajudou a buscar o encaixe de cada etapa 

em seu devido lugar.  

 Lembro, neste momento, que tracei como objetivos desta pesquisa investigar 

a aplicabilidade de ações interdisciplinares no contexto universitário, a partir das 

concepções propostas no projeto de curso, e confrontar conceitos de 

interdisciplinaridade dos professores da graduação com as concepções 

interdisciplinares apresentadas no projeto de curso com as concepções nele 
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propostas. Para atingir esta meta, utilizei conhecimentos da Linguística Aplicada na 

voz de Celani, Canagarajah e outros.  

Durante o doutorado, pude fazer uma disciplina no Programa de Pós-

graduação em Educação: Currículo da PUC-SP, quando estudei, de maneira mais 

direta, a abordagem interdisciplinar com a professora Drª Ivani Fazenda. Com ela, 

aprendi que se não soubermos utilizar um saber que pode ser partilhado, é inútil 

qualquer especialização. 

 Este cruzamento acadêmico foi o encaixe perfeito para eu buscasse 

responder às questões elaboradas para esta pesquisa, que foram: 

- Qual a natureza das ações docentes dos professores de um curso de Letras 

que vivenciaram a implementação de um currículo interdisciplinar? 

- Quais são as concepções dos professores envolvidos nesta pesquisa acerca 

da interdisciplinaridade e como se pode confrontá-las com as ações desenvolvidas 

durante um curso de graduação?    

Para conseguir respostas para essas indagações, foram utilizados os 

trabalhos de Japiassu, Fazenda, Pombo e muitos outros pesquisadores. Procurei 

expressar e interpretar as respostas encontradas por meio do estudo da 

hermenêutica de Ricœur, textualizando as entrevistas e os questionários, 

instrumentos utilizados para obter informações entre os participantes.  

Durante este trabalho, na qualidade de bolsista do CNPq, tive a oportunidade 

de fazer o estágio doutoral (na modalidade sanduíche), na Universidade de Lisboa-

Portugal e, naquele meio acadêmico, pude entrar em contato com colegas de 

trabalho que dividem os mesmos anseios e indagações que os meus. Com essa 

viagem, pude correlacionar as duas realidades e perceber que vivemos problemas 

semelhantes em nossas ações escolares com nossos alunos e nas ações 

acadêmicas, no tocante ao desapego, humidade, coerência, espera e respeito. 

Esses princípios postulados por Fazenda são os requisitos básicos para a vivência 

interdisciplinar, porque ser interdisciplinar exige uma forte mudança de atitude no 

empreendimento das ações concernentes a essa abordagem. 
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A Linguística Aplicada e a Interdisciplinaridade têm dois pontos em comum: a 

afetividade e a ousadia. Ao Linguista Aplicado é possível transgredir 

InDisciplinarmente para desenvolver, de maneira efetiva, o seu trabalho e, quando 

ele o faz, é provável que novos laços afetivos sejam formados com dignidade, afeto, 

humildade e respeito. 

Como respostas aos questionamentos feitos, advogo que muito ainda precisa 

ser feito para que a interdisciplinaridade aconteça nas escolas que se propõem a 

trabalhar seguindo a linha interdisciplinar. A natureza das ações escolares, em todos 

os ambientes em que pude estar durante esta pesquisa, ainda é bastante 

fragmentada. O professor vive sem tempo de compartilhar com o colega o 

conhecimento que tem. De forma específica e positiva, percebi que, no lugar onde 

tudo começou, o curso de Letras/Inglês, as coisas têm mudado, e determinadas 

ações vem sendo implementadas para que não se perca de vista o que diz o projeto 

de curso. 

Nos outros espaços educacionais, compreendo que é preciso, antes de 

qualquer coisa, ensinar/aprender que interdisciplinaridade não é apenas abordar o 

mesmo tema em disciplinas diferentes e ao mesmo tempo. É essa ação que 

caracteriza o puzzle. Não tive a intenção de apenas rotular as ações docentes 

observadas em interdisciplinares ou não, pelo contrário, o desenvolvimento desta 

pesquisa me permitiu uma profunda reflexão a respeito do meu papel no campo 

educacional como docente e aprendiz. 

Com relação à experiência vivida em Lisboa, foi de um enriquecimento 

pessoal e profissional tão grande, que é difícil expressar em palavras. Compreendi 

que hoje a interdisciplinaridade pode ser vista como a unidade da ciência no âmbito 

escolar, com força redobrada contrária à especialização e à fragmentação do 

conhecimento. Dessa experiência também tive como aprendizado – além das 

particularidades culturais – que se não tivermos força de vontade e personalidade 

para perseverar em nossos ideais, as coisas acabam. A situação das escolas de 

Lisboa hoje é entristecedora, depois de ter vivido um apogeu abissal no campo das 

ações e produções interdisciplinares. Deparei-me com professores apáticos, tristes e 

até revoltados com a atual situação do sistema educacional. 
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No Brasil, uma reforma curricular ampla precisa ser empreendida para que 

possamos desenvolver a interdisciplinaridade nas escolas, mas é preciso também 

que os profissionais queiram mudar. Se a mudança não partir de cada um, ela não 

acontece. E isso demanda, tempo, vontade e flexibilização. Acredito que, com essa 

mudança, poderemos oferecer aos nossos alunos uma educação mais diversificada 

e sólida, que lhes proporcione uma melhor preparação no campo profissional e na 

vida cotidiana.  

Espero que esta pesquisa possa despertar nos professores que trabalham 

com a formação de outros professores o desejo de trabalhar junto, encaixando as 

peças do nosso puzzle pessoal sem, no entanto, fechar a moldura, abrindo a 

oportunidade de novos encaixes e novos conhecimentos, pois juntos, podemos 

mais! Necessário se faz enfrentar os obstáculos, romper o tradicional sem 

desconsiderá-lo para trabalhar de forma mais dinâmica e proveitosa.  

Poderemos, assim, com a interdisciplinaridade, ajudar a formar profissionais e 

estudantes que sejam capazes de transpassar os limites das disciplinas a fim de 

compreender a amplitude do saber e sua inserção no mundo. Este trabalho será o 

instrumento que eu utilizarei para disseminar o entendimento de que 

interdisciplinaridade não é um puzzle disciplinar. Ela trilha um caminho de 

interligações afetivas, pessoais, científicas, metodológicas e disciplinares possíveis e 

realizáveis. Basta abrir o coração para deixar que as barreiras disciplinares sejam 

rompidas.  
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APÊNDICE A 

ORIENTADORA – Profª Drª Maria Antonieta Alba Celani 

DOUTORANDA -  Eliana Márcia dos Santos Carvalho 

QUESTIONÁRIO 

(a ser aplicado com os professores do Curso de Letras/Inglês – UNEB – Campus VI) 

O objetivo deste questionário é obter informações para pesquisa de Doutorado a respeito do novo 

curso de Letras/Inglês.  

Nome ________________________________________________   Data _____/______/______  

e-mail _____________________________________ 

1 –Você conhece o Projeto do Curso de Letras/Inglês? 

(    ) Sim  (     ) Não        (     ) em parte      

2 – Durante a preparação do Projeto de Curso você deu alguma contribuição? 

(    ) sim   (    ) não 

3 – Este Curso está mais bem estruturado que o anterior? Em caso afirmativo, em que 

aspectos? 

(    ) sim   (    ) não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

4 – Você utiliza metodologias diferenciadas para trabalhar algum conteúdo específico? Por 

que? 

(     ) sim    (     ) não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5 – Você desenvolve alguma atividade interdisciplinar? 

(     ) sim    (     ) não 

Ponti f íc ia  Universidade Catól ica de São Paulo
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6 – Para você interdisciplinaridade é: 

(     ) um processo (     ) um princípio (     ) um instrumento (    ) uma atitude        (     )  

um produto                   (      ) nenhuma das alternativas 

6 – Você utiliza autores que tratam da interdisciplinaridade? 

 Em caso afirmativo, enumere esses autores. 

Em caso negativo, por que não utiliza?   

(     ) nenhum                (     ) poucos        (     ) muitos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7 - Com relação ao seu trabalho, ele está: 

(     )  melhor   (     ) do mesmo jeito            (     )  pior  

8 - Como você planeja suas aulas? 

(     ) sozinho            (     ) com outro professor   (     ) com todos os 

professores do semestre 

9 – Você compartilha atividades com o professor de NEI (Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares) ?  

(     ) Sim  (     ) Não  (     ) Ás vezes     (      ) Sempre 

10 – Caso tenha assinalado as duas últimas opções, em que circunstâncias ocorre esse 

compartilhamento?  

(     )  no início do semestre 

(     ) durante o semestre 

(     ) apenas no final do semestre 

11 – Dos enumerados abaixo, que fatores compõem uma base interdisciplinar (você pode 

assinalar mais de uma alternativa) 

a) (     ) respeito      

b) (     ) escuta sensível   

c) (     ) desapego        

d) (     ) humildade 

e) (     ) coerência          

f) (     ) espera       

g) (     )  junção de conteúdos 
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h) (     ) conhecimento em construção        

i) (     ) rede de significados 

j) (     ) sentimentos 

k) (     ) autonomia 

l) (     ) interação 

12 – Dos fatores assinalados na questão anterior, qual deles é mais importante para você? Por 

quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

13 – “Uma formação com foco na interdisciplinaridade favorece um desenvolvimento sólido e 

relacionado à prática em situação real e contextualizada.” Você concorda com esta afirmação? 

Por quê? 

 (     ) sim    (     ) não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

14- Este campus lhe oferece condições para desenvolver um trabalho interdisciplinar? 

Justifique. 

(     ) sim  (     )não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

15 – É possível estabelecer diferenças entre inter e transdiciplinaridade? Justifique.  

(     ) sim  (     )não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

ORIENTADORA – Profª Drª Maria Antonieta Alba Celani 

DOUTORANDA -  Eliana Márcia dos Santos Carvalho 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

(a ser aplicada com professores do Curso de Letras/Inglês – Campus VI – UNEB) 

 (O objetivo desta entrevista é obter informações para pesquisa de Doutorado a respeito do 

tema Interdisciplinaridade) 

 

Nome _______________________________________________    Data _____/______/______  

 

1 – Qual a sua formação acadêmica? 

2 – Há quanto tempo trabalha no Curso Letras/Inglês? 

3 – O que significa para você dar aulas de inglês para futuros professores desta língua? 

4 – Você percebe alguma diferença no curso como está sendo trabalho agora e o anterior? Em 

caso afirmativo, qual e por quê? 

5 – Descreva atividades que foram desenvolvidas com os docentes para preparação do Projeto 

de Curso. Qual foi a sua participação nessas atividades? 

6 - Que pontos mais lhe chamaram atenção neste Projeto? 

7 – O que você entende pelo termo interdisciplinaridade?  

8 - Você acredita que vem desenvolvendo um trabalho interdisciplinar? 

9 – Que autores que tratam de Interdisciplinaridade são utilizados em sua bibliografia e/ou são 

utilizados em sala de aula? 

10 – Como é feito o planejamento do seu componente curricular em cada semestre? 

11-  Os professores do semestre em curso compartilham de algum conteúdo com você? De que forma? 

12 – Cite algumas dificuldades que você tem encontrado para desenvolver esta abordagem curricular 

neste campus. 

Ponti f íc ia  Universidade Catól ica de São Paulo
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13 – Ivani Fazenda faz uma distinção entre trabalho integrado e interdisciplinar. Para você é possível 

estabelecer esta diferença? Em caso afirmativo, de que maneira? 

14 – Comente: o trabalho interdisciplinar somente torna-se possível onde várias disciplinas se 

reúnem a partir de um mesmo objeto (Fazenda, 2009). Isto está acontecendo no Curso de Graduação 

ora ministrado neste campus? Por quê?  
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