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Cabe-nos perguntar como formar sujeitos que possuam um 
conhecimento que amplie seu horizonte? Como gerar e organizar tal 
conhecimento e fazer com que um amplo espectro da população 
adquira a habilidade de desenvolver de maneira coerente visões da 
realidade susceptíveis de serem levadas à prática? (ZEMELMAN, 
1987). 

 



 

RESUMO 

 

 

Nessa pesquisa analisamos o princípio da interdisciplinaridade na Reforma Curricular 

do Ensino Médio, nos documentos legais e no Colégio Universitário Maranhense 

(COLUN).  Para isso, procuramos: investigar, numa perspectiva crítica, a proposta de 

adoção da interdisciplinaridade como eixo central da Reforma, a qual está amparada 

pela Lei nº 9.394/96, pelo Parecer nº 15/98, Resolução nº 03/98 e Resolução nº 02/2012 

e, refletir sobre as condições de sua efetividade na realidade do Estado do Maranhão. 

Nessa perspectiva, a pesquisa realizada incorporou a revisão dos dispositivos legais e 

revisão da literatura educacional que contribuiram para a análise histórica e crítica do 

discurso presente nos documentos legais. Dessa forma, os procedimentos adotados se 

construíram a partir da análise da Reforma Curricular. Evidenciamos que a Reforma, ao 

desenhar o currículo do Ensino Médio, toma por base conceitos sobre o trabalho, numa 

perspectiva de que o trabalhador possa se adaptar com flexibilidade às novas condições 

impostas pela reestruturação produtiva. Consideramos que a falta de clareza teórica 

sobre o princípio da interdisciplinaridade, bem como as contradições que se dão no 

âmbito das relações sociais de produção capitalista, contribuem para a formulação de 

políticas educacionais e propostas pedagógicas pouco esclarecedoras em relação a esse 

princípio, tendo como principal consequência representações ambíguas e idealizadas. 

Identificamos que, historicamente, a articulação entre currículo e trabalho, no Brasil, 

tem oscilado entre o academicismo artificial e a profissionalização estreita. Concluímos 

que o trabalho numa perspectiva interdisciplinar, situa-se dentro de uma complexa rede 

de mediações e tensões entre as diferentes esferas da sociedade. Esse trabalho se 

constitui uma atividade ao mesmo tempo teórica e prática.  

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ensino Médio. Currículo. Trabalho. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      RESUME 

 

 

In this research we analyze the principle of interdisciplinarity in the Curricular Reform 

of Secondary Education, in legal documents and University College Maranhão 

(COLUN). For this, we seek: to investigate, in a critical perspective, the proposed 

adoption of interdisciplinarity as the centerpiece of the reform, which is supported by 

Law nº 9.394/96, the Opinion nº 15/98 Resolution nº 03/98 and Resolution nº 02/2012 

and reflect on the conditions of its effectiveness in the State of Maranhão reality. From 

this perspective, the survey incorporated a review of the legal provisions and review of 

educational literature that contributed to the historical analysis and critical discourse 

present in legal documents. Thus, the procedures adopted were built from the 

Curriculum Reform analysis. We showed that the Reformation, when drawing the high 

school curriculum is based on concepts of work, a prospect that workers can adapt 

flexibly to the new conditions imposed by the productive restructuring. We believe that 

the lack of theoretical clarity on the principle of interdisciplinarity, as well as the 

contradictions that occur within the social relations of capitalist production, contribute 

to the formulation of educational policies and pedagogical proposals little enlightening 

in relation to this principle, the main result ambiguous and idealized representations. 

We found that, historically, the relationship between curriculum and work in Brazil has 

been fluctuating between the artificial scholarship and narrow professionalization. We 

conclude that the work in an interdisciplinary perspective, is located within a complex 

network of mediations and tensions between the different spheres of society. This work 

constitutes an activity at the same time theoretical and practical. We emphasize that the 

construction of empirical research has been a limiting and reductionist process because 

the conditions for implementing the Dinter, leaving therefore gaps that may still be 

deleted. 

 

Keywords: Interdisciplinary. High school. Curriculum. Work. 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 

 

Dans cette recherche, nous analysons le principe de l'interdisciplinarité dans la réforme 

curriculaire de l'enseignement secondaire, dans les documents juridiques et l'University 

College de Maranhão (Colun). Pour cela, nous cherchons: étudier, dans une perspective 

critique, le projet d'adoption de l'interdisciplinarité comme la pièce maîtresse de la 

réforme, qui est soutenu par la Loi nº 9.394/96, la Résolution nº 03/98 Avis nº 15/98 et 

de la Résolution nº 02 / 2012 et de réfléchir sur les conditions de son efficacité dans 

l'État de Maranhão réalité. De ce point de vue, l'enquête comprenait un examen des 

dispositions juridiques et l'examen de la littérature éducative qui ont contribué à 

l'analyse historique et critique le discours présente dans les documents juridiques. Ainsi, 

les procédures adoptées ont été construits à partir de l'analyse de la réforme Curriculum. 

Nous avons montré que la Réforme, lors de l'élaboration du programme d'études 

secondaires est fondée sur les concepts de travail, une perspective que les travailleurs 

peuvent adapter avec souplesse aux nouvelles conditions imposées par la restructuration 

productive. Nous croyons que le manque de clarté théorique sur le principe de 

l'interdisciplinarité, ainsi que les contradictions qui se produisent dans les rapports 

sociaux de production capitaliste, contribuent à la formulation des politiques éducatives 

et des propositions pédagogiques peu éclairantes par rapport à ce principe, la principale 

entraîner représentations ambiguës et idéalisées. Nous avons constaté que, 

historiquement, la relation entre les programmes d'études et de travail au Brésil a fluctué 

entre la bourse artificielle et la professionnalisation étroite. Nous concluons que le 

travail dans une perspective interdisciplinaire, est situé au sein d'un réseau complexe de 

médiations et les tensions entre les différentes sphères de la société. Ce travail constitue 

une activité à la fois théorique et pratique. Nous soulignons que la construction de la 

recherche empirique a été un processus limitatif et réductionniste parce que les 

conditions d'application de l'Dinter, laissant ainsi les lacunes qui peuvent encore être 

supprimés. 

 

 

Mots-clés: interdisciplinaire. High School. Curriculum. Travail. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O nosso interesse por esta pesquisa teve sua origem ainda quando éramos 

estudante do Ensino Médio. A forma como os conteúdos foram abordados, nesse 

período, foi marcada pelo autoritarismo na relação professor-aluno e predominância de 

uma prática de reprodução do conhecimento de forma acrítica. Não queremos com isso 

afirmar que não tenha sido importante essa trajetória estudantil porém, devemos dizer 

que, com o ingresso na universidade, foi possível perceber que o currículo do Ensino 

Médio apresenta fragmentado e desarticulado dos conteúdos que encontramos na 

universidade. Além disso, a nossa experiência como professora das disciplinas Didática 

e Prática de Ensino na Universidade Federal do Maranhão, durante a qual tivemos a 

oportunidade de orientar o estágio dos alunos numa escola de Ensino Médio da Rede 

Estadual levou-nos a formular indagações e questionamentos sobre o currículo deste 

nível de ensino, principalmente no que se refere às questões da interdisciplinaridade.  

Portanto, esta pesquisa, que se destinou à construção de uma tese em nível 

de doutorado, teve como objetivo central, analisar, numa perspectiva crítica, a proposta 

de adoção da interdisciplinaridade como eixo central da Reforma Curricular do Ensino 

Médio, no Estado do Maranhão, a qual está amparada pela Lei nº 9.394/96, pelo Parecer 

da Câmara de Educação Básica e Conselho Nacional de Educação CEB/CNE nº 15/98, 

Resolução CEB/CNE nº 03/98 e Resolução CEB/CNE nº 02/2012 e refletir sobre as 

condições de sua efetividade na realidade deste estado.  

Consciente de que para apreendermos a realidade e construirmos um objeto 

de pesquisa é indispensável uma concepção teórica que fundamente o processo 

investigativo, realizamos um resgate das visões teóricas e do conhecimento já produzido 

sobre os temas currículo e interdisciplinaridade, tendo em vista explicitar as nossas 

opções teóricas e metodológicas. Nesse sentido, o processo de construção do nosso 

objeto de estudo se desenvolveu numa perspectiva histórica, buscando compreendê-lo 

em sua complexidade, a partir de sua contextualização e da dinamicidade das 

contradições engendradas no conjunto das relações sociais, ou seja, buscamos captar 

nosso objeto de estudo dentro das dimensões e interligações com a totalidade mais 

ampla, identificando as mediações e tendências predominantes. 

Justificamos este trabalho pela necessidade não só de compreendermos o 

significado da interdisciplinaridade tal como proposta pela Reforma, posto que sua 
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formulação se apresenta nessa, ora como uma especialidade redutora, ora como uma 

generalidade enciclopédica e superficial, inadequada para o enfrentamento dos desafios 

que se colocam hoje ao educando, mas também pela necessidade de refletirmos sobre a 

viabilidade de sua implementação na realidade específica do estado do Maranhão. Estas 

razões, são provenientes de reflexões teórico-práticas, decorrentes de nossas 

experiências como professora das disciplinas Didática e Prática de Ensino, na 

Universidade Federal do Maranhão e como coordenadora pedagógica da rede municipal 

e estadual de ensino. 

Foram experiências que nos proporcionaram crescimento e amadurecimento 

profissional, pois nos fizeram refletir sobre a necessidade de o educador buscar 

constantemente embasamento teórico-prático em relação ao princípio da 

interdisciplinaridade exigido hoje na prática pedagógica. Assim, vários questionamentos 

passaram a permear nosso cotidiano. Dentre eles, destacamos: Que princípios têm 

fundamentado as concepções sobre Currículo no Brasil?  Que concepção de currículo 

possibilita efetivamente a construção do conhecimento interdisciplinar?  De que forma o 

conhecimento interdisciplinar pode ser transformado em conhecimento escolar? A 

Reforma Curricular do Ensino Médio considera de fato a interdisciplinaridade no 

âmbito da complexidade e dinamicidade da vida social e produtiva? Qual o 

entendimento da atual Reforma em relação a este princípio? 

Essas inquietações nos têm levado a profundar as reflexões em torno do 

processo de construção do conhecimento curricular, com especial atenção à questão da 

interdisciplinaridade. Temos procurado também compreender o processo de construção 

social do conhecimento, que se expressa nas relações estabelecidas pelo ser humano 

com seus pares e com a natureza, tendo como consequência um conhecimento sobre o 

trabalho na sua essência, em que ação e pensamento não se dissociam. Entendido dessa 

forma, o trabalho traz, na sua essência, um apelo ao movimento, à atividade, ao fazer.  

Assim, 

 

[...] é no trabalho que o homem se produz a si mesmo; o trabalho é o 
núcleo a partir do qual podem ser compreendidas as formas 
complicadas da atividade criadora do sujeito humano. Foi com o 
trabalho que o ser humano ‘desgrudou-se’ um pouco da natureza e 
pôde, pela primeira vez, contrapor-se como sujeito ao mundo dos 
objetos naturais. Se não fosse o trabalho, não existiria a relação 
sujeito-objeto (KONDER, 1981, p.23-24). 
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 Nesse sentido, o processo histórico de construção do currículo se difere do 

processo de construção social do conhecimento, na medida em há uma transposição das 

dinâmicas estabelecidas. Essa dinâmica de construção histórica do currículo, vem 

acompanhada de reducionismos, simplismos, ambiguidades, hibridismos, dentre outros, 

confundindo o real significado da interdisciplinaridade. O conhecimento, que é 

igualmente permeado por regulações econômicas, políticas e administrativas, passa a se 

chamar de currículo, ao chegar ao contexto escolar. Isto porque 

 

[...] a escola é uma instituição que consta de uma série de peças 
fundamentais, entre as quais se sobressaem o espaço fechado, o 
professor como autoridade moral, o estatuto de minoria dos alunos e 
um sistema de transmissão de saberes intimamente ligado ao 
funcionamento disciplinar. Desde os colégios jesuítas até a atualidade, 
essas peças estão presentes na lógica institucional dos centros 
escolares, tanto públicos como privados. Sem dúvida, sofreram 
retoques, transformações e até metamorfoses, mas as escolas 
continuam hoje, como ontem, privilegiando as relações de ‘poder’ 
sobre as de saber (VARELA; ALVAREZ apud HERNÁNDEZ, 1998, 
p.64). 
 

             

Dessa forma, entendemos que uma Reforma Curricular adquire forma e 

significado educativo, à medida que sofre uma série de processos de transformação 

dentro das atividades práticas, ou seja, as condições de desenvolvimento e realidade de 

uma Reforma Curricular baseada na interdisciplinaridade não pode, por consequência, 

ser entendida senão em conjunto. Todavia, a escola, na realidade brasileira, enquanto 

lócus de conhecimento, não tem conseguido estabelecer a necessária captação do 

conhecimento em sua dimensão de totalidade, principalmente a escola do Ensino Médio. 

A busca por uma identidade unificadora, de forma a superar a dualidade 

existente entre o Ensino Médio propedêutico e o profissionalizante, é uma das lutas mais 

antigas em relação a esse nível de ensino. Sem dúvida, trata-se de uma etapa 

fundamental do processo educativo a ser trabalhada junto aos jovens, que vivem a 

transição da adolescência à fase adulta, necessitando, pois, de um forte apoio quanto à 

estruturação de suas ideias, relações pessoais e sociais, o que envolve a necessidade de 

diálogo e orientações, visando à construção coletiva e individual que lhes indiquem 

caminhos para inserir-se na sociedade. 

De acordo com a organização curricular da Base Nacional Comum do 

Ensino Médio, a construção do conhecimento 
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[...] passa pela constituição dos saberes integrados à ciência e à 
tecnologia, criados pela inteligência humana. A relação com o passado 
deve ser cultivada, desde que se exerça uma compreensão do tempo 
como algo dinâmico, mas não simplesmente linear e sequencial. A 
articulação do instituído com o instituinte possibilita a ampliação dos 
saberes, sem retirá-los de sua historicidade (BRASIL, Parecer 
CEB/CNE nº 15/98, p. 91). 

 
 

Assim, para a apreensão do significado da interdisciplinaridade torna-se 

necessário incluir o movimento de construção do conhecimento em que “o prefixo inter 

nos permite interpretar ‘interdisciplinaridade’ enquanto um ‘movimento’ ou um 

‘processo’ instalado tanto ‘entre’ quanto ‘dentro’” (GARCIA, 2000, p.66-67) das 

relações sociais de produção do conhecimento. Isso significa compreender que a 

interdisciplinaridade se constitui em um ‘movimento’ que leva o pensamento a transitar 

continuamente entre o abstrato e o concreto, entre a forma e o conteúdo, entre o 

imediato e o mediato, entre o simples e o complexo, entre o que está dado e o que se 

anuncia. Compreender, portanto, uma Reforma Curricular pautada na 

interdisciplinaridade significa situar o conhecimento em seu contexto original, isto é, 

todo projeto interdisciplinar nasce de um lócus bem delimitado, portanto, será 

fundamental contextualizar a Reforma em questão. Desta forma, a contextualização 

exige uma recuperação da memória em suas diferentes potencialidades. 

No atual texto da Lei nº 9.394/96, o Ensino Médio objetiva preservar o 

caráter unitário, partindo da proposta de educação geral. Deve desempenhar a função de 

contribuir para que os jovens consolidem e aprofundem conhecimentos anteriormente 

adquiridos, visando a uma maior compreensão do significado das ciências, das artes, das 

letras e de outras manifestações culturais. A Lei atribui, também, a esse nível de ensino 

o papel de possibilitar aos jovens o acesso à educação profissionalizante, aprofundando 

sua compreensão sobre os fundamentos científicos e tecnológicos, conhecendo o 

“movimento” do mundo do trabalho e as características do mundo produtivo.  

Logo, esta nova formulação curricular, proposta pela Reforma do Ensino 

Médio, pode ser considerada o eixo central das alterações para esse nível de ensino. 

Convém ressaltar que tal adequação pode provocar duas modificações extremamente 

significativas na estrutura atual. Por um lado, propõe substituir a atual centralização 

sistêmica, em termos curriculares e de gestão escolar, pela autonomização de 

organização pedagógica e curricular da escola. Isso significa ampliar o “poder” da 

escola e dos professores nesse campo da prática pedagógica, procurando escolarizar 
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sobre a proposta pedagógica e sobre as definições curriculares. Por outro lado, procura 

“desorganizar” o trabalho escolar baseado no paradigma disciplinar, para substituí-lo 

por práticas que favoreçam a interdisciplinaridade. O que é, em nível nacional, um 

grande desafio. Entretanto, isso exige o cuidado, como alerta Frigotto (1995), pois uma 

das formas equivocadas de apreensão da interdisciplinaridade é compreendê-la numa 

ótica apenas fenomênica em que, 

 
[...] a não atenção ao tecido histórico, dentro do qual se produz o 
conhecimento e as práticas pedagógicas, tem nos levado a tratar a 
interdisciplinaridade sob uma ótica fenomênica, abstrata e arbitrária. 
Aparece como sendo um recurso didático capaz de integrar, reunir as 
dimensões particulares dos diferentes campos científicos ou dos 
diferentes saberes numa totalidade harmônica. Não há dentro deste 
prisma didatista, nenhum problema em fazer-se, no dizer de Lefevbre, 
sopa metodológica (FRIGOTTO, 1995, p.38). 
 

Do ponto de vista metodológico e quanto à coleta de dados secundários, 

desenvolvemos uma ampla pesquisa bibliográfica sobre os temas currículo, currículo do 

Ensino Médio, teorias e conceitos de interdisciplinaridade; da mesma forma, 

consultamos principais documentos que oficializam e dão fundamentação legal à 

Reforma. 

         Quanto aos dados primários e à realidade específica do Maranhão, 

decidimos, trabalhar apenas com entrevistas semiestruturadas realizadas junto a 10 (dez) 

docentes do Ensino Médio vinculados ao Colégio Universitário-COLUN (justificamos 

essa quantidade de professores porque priorizamos aqueles que já possuem doutorado 

ou estão na condição de doutorando, ou seja, ao optarmos por essa escolha, partimos do 

pressuposto que estes docentes por possuírem um nível acadêmico mais elevado, podem 

reunir melhores condições de compreensão do significado da interdisciplinaridade). A 

escolha desse colégio se deu, em virtude do mesmo situar-se dentro da ambiência 

universitária, ou seja, no mesmo espaço da Universidade Federal do Maranhão, 

portanto, supomos, com melhores condições de se aproximar dos objetivos propostos 

pela Reforma.  

De acordo com o histórico do colégio universitário, o Ensino Médio durante 

os três anos deverá solidificar nos alunos os conteúdos aprendidos nas séries anteriores. 

Os novos conhecimentos adquiridos no Ensino Médio no COLUN, de acordo com o 

documento, são trabalhados na perspectiva de desenvolver ainda mais o raciocínio 

lógico e a formação da consciência crítica. Tem por finalidade, assegurar a formação 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer os meios e condições intelectuais 
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para progredir no trabalho e em estudos posteriores, bem como para poder optar pelo 

engajamento nos movimentos sociais ou demandas da sociedade (VIDE ANEXO 1). 

               O Ensino Médio do COLUN, apresenta objetivos, de acordo com o que 

prescreve a Lei nº 9.394/96,  

                I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

               II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

               III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

                IV – a compreensão dos fundamentos científicos-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina . 

Além dessas características, o colégio universitário (COLUN) é um colégio 

de aplicação da Universidade Federal do Maranhão, criado através da Resolução nº 42 

de 20 de maio de 1968. Funciona como uma instituição de ensino básico, oferecendo 

também os cursos técnicos de administração, enfermagem e meio ambiente. Em 1972, 

passou a oferecer o ensino regular para as três séries do ensino médio e se tornou ainda, 

campo de estágio para experimentação e aplicação do curso de pedagogia da UFMA . 

Antes de sediar-se na UFMA, o colégio universitário funcionou no bairro da 

vila palmeira, na quinta do macacão e no centro de ciências sociais. Em 1980 quando 

funcionava na vila palmeira, fruto de um convênio celebrado entre a UFMA e a 

Secretaria de Estado da Educação, o COLUN passou a funcionar em dois prédios, sendo 

um para os alunos do ensino fundamental, e outro para os alunos do ensino médio.  

Após um certo período de funcionamento, uma das novidades apresentadas 

pelo colégio foi possibilitar a seus alunos a iniciação do trabalho no núcleo de produção 

através das oficinas:  marcenaria, jardinagem, técnicas agrícolas, serigrafia e educação 

para o lar.  

Uma outra novidade foi a implementação de atividades culturais, 

desenvolvidas em projetos como: a banda, o coral, o teatro, que não somente visavam o 

aspecto lúdico e artístico, como também o educativo. Em 1977, através do parecer nº 98 

e do processo nº 328/77, foi autorizado o funcionamento dos cursos técnicos a nível 
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médio, com as habilitações profissionais de: assistente de administração, secretariado e 

estatística.    

Portanto, acreditamos que o colégio universitário reúne as condições 

necessárias para a nossa pesquisa, na medida em que é um colégio de aplicação do curso 

de pedagogia da UFMA e oferece cursos técnicos com a finalidade de preparação para o 

mercado de trabalho, objetivando formar uma consciência crítica e uma visão holística 

das organizações administrativas, além de conhecimentos específicos nas áreas de 

planejamento, direção e controle para o desenvolvimento sustentável do Estado do 

Maranhão. 

As ideias aqui anunciadas encontram-se expostas na seguinte sequência: 

Capítulo 2 “Concepções de currículo no Brasil e a interdisciplinaridade proposta para o 

ensino médio”, onde fazemos uma breve retomada das concepções de currículo que 

predominaram ou que ainda predominam no cenário educacional brasileiro e refletimos 

sobre a concepção que perpassa a Reforma. Capítulo 3, “Reformas curriculares no 

ensino médio brasileiro: preservando a dualidade estrutural da educação brasileira”, no 

qual analisamos as Reformas ocorridas nesse nível de ensino, ao longo de nossa história, 

e destacamos um dos principais objetivos da Reforma, qual seja, a necessidade de se 

adequar esse nível de ensino às mudanças impostas pela ruptura tecnológica 

característica da chamada terceira revolução industrial, na qual os avanços da 

microeletrônica têm um papel preponderante, bem como pelas novas dinâmicas sociais e 

culturais constituídas no bojo desse processo de mudanças.  

O Capítulo 4, “O desvelamento da lógica subjacente à adoção do princípio 

da interdisciplinaridade na reforma do ensino médio”, visa a desvelar, na realidade 

brasileira e maranhense, a lógica econômica, política, social e cultural que sustenta a 

implementação da Reforma. E, por último, o Capítulo 5, sobre “As contradições entre o 

discurso oficial e as condições reais para implementação da reforma no Maranhão”, 

destina-se a apresentar os resultados da pesquisa empírica, a qual, juntamente com os 

achados da pesquisa documental e bibliográfica, permite-nos apontar a distância que há 

entre o discurso nacional e local e as condições reais de efetivação da Reforma no 

Estado do Maranhão.  

Quanto às “Considerações Finais”, essas, além de fazer uma síntese das 

nossas intenções e do que realmente foi possível fazer nos limites de um DINTER, 

indicam as lacunas que não puderam ser preenchidas pela pesquisa, em razão das 
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limitações já mencionadas, e, principalmente, apontam novas possibilidades de pesquisa 

sobre a realidade maranhense e a temática aqui explorada. 
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2 CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO NO BRASIL E A 

INTERDISCIPLINARIDADE PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 Existe uma tradição escolar que se vale da compartimentalização e da 

fragmentação do currículo, incidindo o modo como interpretamos o mundo. De acordo 

com essa tradição, que encontra suas raízes no próprio modo como se compreendeu o 

fazer científico nos últimos séculos, para apreender um objeto é necessário dividi-lo em 

partes, o que em certos casos vai resultar que nem sempre a totalidade possa ser 

reconquistada (GALEANO, 1990, s/n).  

A esse tipo de ciência corresponde um modelo de escolarização, que vai 

resultar na divisão das disciplinas estanques. Ocorre, contudo, que tanto ciência e 

mundo do trabalho se reconfiguram na contemporaneidade, exigindo-se agora da escola 

um novo perfil de sujeito do saber. 

As novas habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento da 

ciência e para as complexidades do mundo do trabalho e da produção não mais se 

compatibilizam com a fragmentação do conhecimento. 

Conhecer, segundo uma perspectiva interdisciplinar, envolve, no mínimo, 

sair dos limites fixos das previsibilidades disciplinares e lançar-se diante de uma atitude 

que reflita sobre o múltiplo com o seu poder criador do não previsível ou, de todo tipo 

de devires. Não obstante, necessário se faz o rigor, inerente ao conhecimento 

interdisciplinar; livre, contudo, da clausura limitante da rigidez disciplinar.  

Essa relação entre exigências produtivas e reformulação do currículo do 

ensino médio, se materializa nos documentos legais com vistas ao esforço de uma 

orientação para a interdisciplinaridade, como os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (lembrando que nessa etapa se acentuam as reflexões relativas à inserção 

dos alunos no mercado de trabalho) ou ainda nas diretrizes e pareceres relativos à 

educação no âmbito do Ensino Médio. Dessa forma, a interdisciplinaridade, ao lado da 

atenção à flexibilização, contextualização e atualização permanente de conteúdos e 

currículos, define-se como um dos princípios gerais, tendo como uma de suas 

especificidades um diálogo pragmático com as forças produtivas do mercado de 

trabalho.  

Com efeito, 
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tal organização curricular enseja a interdisciplinaridade, evitando-se a 
segmentação, uma vez que o indivíduo atua integralmente no 
desempenho profissional. Assim, somente se justifica o 
desenvolvimento de um dado conteúdo quando este contribui 
diretamente para um desempenho profissional. Os conhecimentos não 
são mais apresentados como simples unidades de saberes, uma vez que 
estes se inter-relacionam, contrastam, complementam, ampliam e 
influem uns nos outros. Disciplinas são meros recortes do 
conhecimento, organizados de forma didática e que apresentam 
aspectos comuns em termos de bases científicas, tecnológicas e 
instrumentais (BRASIL, 2002, p.30). 

 

Como se pode observar, ao lado da discussão de disciplina como “recorte de 

conhecimento” tendo em vista a transposição didática do saber científico, o documento 

acena para a necessidade de uma organização curricular que privilegie a 

interdisciplinaridade, uma vez que os saberes exigidos pelo mundo do trabalho não 

coadunam com a fragmentação do conhecimento correspondente à organização estanque 

de disciplinas que não dialogam entre si.  

Presente como orientação e princípio nos documentos oficiais, a 

interdisciplinaridade, entretanto, continua como uma meta ainda distante de ser 

alcançada, como um fazer que se almeja, mas que ainda carece de encontrar caminhos 

para sua efetiva consecução.  

Nessa perspectiva, faremos uma retomada de algumas concepções de 

currículo que predominaram ou que ainda predominam no cenário educacional 

brasileiro, objetivando demonstrar as razões pelas quais a prática interdisciplinar ainda 

não se efetivou como deveria.  

Dessa forma, dentro da perspectiva tradicional da educação, “o homem é 

considerado como inserido num mundo que irá conhecer através de informações que lhe 

serão fornecidas e que se decidiu serem as mais importantes e úteis para ele” 

(MIZUKAMI, 1986, p.08). Essa perspectiva educacional parte de uma concepção 

essencialista e dualista do homem (oposição mente e corpo) considerado como tábula 

rasa, atribuindo-se ao sujeito um papel insignificante na elaboração e aquisição do 

conhecimento. Ao indivíduo que está “adquirindo” conhecimentos compete memorizar 

definições, enunciados e leis, sínteses e resumos que lhe serão oferecidos no processo de 

educação formal.  

Parte-se do pressuposto de que a inteligência é apenas uma faculdade capaz 

de acumular/armazenar informações. A atividade do ser humano é a de incorporar 
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informações sobre o mundo (físico, social), as quais devem ir das mais simples às mais 

complexas. Usualmente, há uma decomposição da realidade, no sentido de simplificá-la. 

Essa análise simplificadora do conhecimento, que será transmitida aos educandos, leva, 

às vezes, à organização de um ensino predominantemente dedutivo. Aos alunos são 

apresentados somente os resultados desse processo, para que sejam armazenados. Desse 

modo, a ênfase do conhecimento é colocada na autoridade intelectual e moral do 

professor que ensina o aluno o qual nada sabe e nada pode. Esse processo conduz àquilo 

que Paulo Freire (1975) denuncia como “educação bancária”. Há aqui uma preocupação 

com o passado, como modelo a ser imitado e como lição para o futuro.  

Essa concepção de currículo tradicional é caracterizada por se preocupar 

mais com a variedade e quantidade de noções/conceitos/informações que com a 

formação do pensamento reflexivo. Ao cuidar e enfatizar a correção, a beleza, o 

formalismo, acaba reduzindo o valor dos dados sensíveis ou intuitivos, o que pode ter 

como consequência a redução do ensino a um processo de impressão, a uma pura 

receptividade. 

Assim, os conteúdos são separados da experiência dos alunos e das 

realidades sociais, evidenciando-se uma preocupação com a sistematização de 

conhecimentos apresentados de forma acabada e colocando-se esse saber dentro de uma 

prática de reprodução do conhecimento de forma acrítica, mitificando o conhecimento. 

Dessa forma, o currículo ignora os interesses e motivações dos alunos, considerados 

imaturos e, portanto, incapazes de julgar o que é melhor para eles. 

De acordo com a LDBEN n° 9.394/96, Resolução n° 03/98 e Resolução nº 

02/2012, se uma reforma interdisciplinar de currículo do Ensino Médio se orienta para 

vincular a educação ao mundo do trabalho e à prática social, para articular o 

conhecimento de forma a estabelecer a relação entre teoria e prática, entre métodos e 

processos, entre conhecimentos científicos e conhecimentos tecnológicos, entre modelos 

teóricos e aplicação do conhecimento, enfim entre disciplinas, parece-nos evidente que a 

concepção tradicional não fornece os fundamentos essenciais para a construção de 

currículos na perspectiva de conhecimentos integrados. No entanto, se novas 

concepções surgiram ou continuam a surgir, entendemos que, no processo de educação 

formal, elas coexistem e, mesmo que não contemplem integralmente a 

interdisciplinaridade, elas fornecem subsídios para pensarmos em formas diferenciadas 

de currículo.  



25 
 

Convém ressaltar que outros enfoques teóricos fundamentam uma 

compreensão e práticas curriculares. A partir da influência americana, que começou a 

penetrar no Brasil nos anos 20 do século passado, começaram a surgir, na literatura 

educacional do país, a produção e a disseminação do ideário pedagógico da Escola 

Nova, principalmente as vertentes do pensamento de Dewey e Kilpatrik. Nessa mesma 

perspectiva, Ghiraldelli Junior (1987, p.3) afirma: 

 

Tanto os aparelhos de governo como as entidades da sociedade civil 
ligadas à educação serviram de canais de vinculação da Pedagogia 
Nova. Assim, por obra dos governos estaduais, efetivou-se o chamado 
‘ciclo de reformas de ensino’ dos anos 20 e 30 em grande parte 
confeccionada sob a luz dos princípios escolanovistas.   

 
A Pedagogia Nova alia-se à corrente existencialista e define como principal 

tarefa da educação ajudar o aluno a encontrar-se. A educação deve, acima de tudo, visar 

autodesenvolvimento e a auto realização do aluno. Assim, compete à escola respeitar 

esse aspecto do sujeito-aluno, cabendo ao próprio educando a responsabilidade da 

educação; à escola e ao professor compete, apenas, criar condições, que facilitem a 

autoaprendizagem do sujeito aprendiz. 

Essas ideias expressam-se de maneira mais clara no Brasil em 1932, com o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tendo como principais representantes 

Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. O manifesto surgiu em uma 

época de conflito entre os adeptos da Escola Nova e os Católicos Conservadores que 

detinham o monopólio da educação. 

O ideário escolanovista precisa ser compreendido, a partir da situação social 

e econômica em que foi gerado. A crescente industrialização deste período requeria a 

ampliação da rede escolar, as transformações rápidas exigiam que a nova escola 

preparasse para o novo e as desigualdades sociais poderiam ser superadas pela adequada 

escolarização, que promoveria a mobilidade social.  

A preocupação com a experiência e interesses do aluno está ligada 

historicamente aos movimentos de renovação da escola, acentuando-se mais na 

educação infantil e no ensino fundamental e nutrindo-se de preocupações psicológicas. 

Nesse sentido, a escola nova estava convencida de que a verdadeira democracia poderia 

ser instaurada a partir da “escola redentora”; todos poderiam garantir “seu lugar ao sol”, 

bastando que para isso tivessem talento e esforço. 
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Subjacente a tais pressupostos está um dos princípios do liberalismo (teoria 

política e econômica de Estado) que é o princípio da liberdade: o sujeito é um ser 

autônomo, não está sob o controle de outros e é capaz de determinar seus próprios 

desejos e as formas legítimas pelas quais eles podem ser satisfeitos. A experiência 

pessoal e subjetiva do aluno se constitui o fundamento do processo de construção do 

conhecimento. Como o acesso ao conhecimento é pessoal, o aluno ou participa 

ativamente da elaboração do conhecimento ou não adquire nenhum. O processo se 

centra no aluno e é defendida a não-diretividade como método. 

Quando o discurso educativo moderno enfatiza a experiência do aluno como 

eixo central do currículo, podemos deduzir algumas consequências importantes. Em 

primeiro lugar, essa perspectiva, que tem um enfoque psicológico acerca dos 

componentes do currículo, pode levar a propostas, que desconsiderem a dimensão 

cultural do currículo. Trata-se, em muitos casos, de se perder de vista a relação com a 

cultura formalizada, que é também a expressão da experiência mais madura e elevada 

dos grupos sociais. 

Em segundo lugar, o que será mais democrático: excluir toda forma de 

direção, deixar tudo à livre expressão, criar um clima amigável para alimentar boas 

relações ou garantir aos alunos a aquisição de conteúdos, a análise de modelos sociais 

que vão lhes fornecer instrumentos para lutar por seus direitos? Não serão as relações 

democráticas, no estilo não-diretivo, uma forma sutil de adestramento que leva a 

reivindicações sem conteúdos? Representam as relações não-diretivas as reais condições 

do mundo social adulto? Essas relações seriam capazes de promover a efetiva libertação 

do homem de sua condição de dominado? Ou, ainda, essa concepção de currículo 

viabiliza a integração dos conteúdos dentro da perspectiva interdisciplinar? 

Por último, situar o ensino centrado no professor e o ensino centrado no 

aluno em extremos opostos é quase negar a relação pedagógica, porque não há um 

aluno, ou grupo de alunos, aprendendo sozinho, nem um professor ensinando para o 

vazio. 

 

Há um confronto de alunos entre seu modo de viver e os modelos 
sociais desejáveis para um projeto novo de sociedade. E há professores 
que intervêm não para se opor aos desejos e necessidade ou à 
liberdade e autonomia dos alunos, mas para ajudá-los a ultrapassar 
suas necessidades e criar outras, para ganhar autonomia para ajudá-los 
no seu esforço de distinguir a verdade do erro, para ajudá-los a 
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compreender as realidades sociais e sua própria experiência 
(LUCKESI, 1993, p.74). 

 
 
Sob esses enfoques, que indicam uma crítica à Escola Nova e Tradicional, 

foram estudadas as obras de José Carlos Libâneo (1990), Teresa Roserley N. da Silva 

(1988), Demerval Savianni (1991) e Cipriano Carlos Luckesi (1993). Nelas o tratamento 

do currículo escolar se dá com base na Pedagogia Crítico-social dos conteúdos, 

expressão cunhada por Libâneo para definir a tendência – que vem se formando desde o 

final do século passado da década de 70 – voltada para a valorização do conteúdo do 

ensino. Desse modo, seja na concepção idealista (autonomia das ideias ou do primado 

explicativo das ideias), seja na atribuição de suficiência absoluta ao sujeito pensante que 

incorra em a-historicidade, não vemos substrato suficiente para configurar a construção 

do currículo numa perspectiva interdisciplinar. 

Além dessas tendências, ainda temos a influência da pedagogia tecnicista, 

surgida nos Estados Unidos, cujas ideias passaram a influenciar os países latino-

americanos em vias de desenvolvimento. Essa tendência vê “ [...] o sistema educacional 

[como algo] harmônico, orgânico e funcional, [onde] a escola funciona como 

modeladora do comportamento humano, através de técnicas específicas” (LIBÂNEO, 

1993, p.28). Preparando recursos humanos (mão-de-obra competente) para o mercado 

de trabalho, ela se volta para um treinamento eficiente do indivíduo, a fim de garantir a 

eficácia da transmissão do conhecimento, através de técnicas, com o objetivo de 

aperfeiçoar a ordem social vigente. Nesse sentido, a educação deve ser orientada para 

produzir mudança nos indivíduos, o que implica a aquisição de comportamentos novos, 

tanto como a modificação de comportamentos já existentes. 

Tais mudanças devem ser cientificamente planejadas, no sentido de 

corresponderem ao que é considerado útil e desejável pela sociedade. Assim, não cabe à 

escola tomar esse tipo de decisão; como instituição social especializada na educação das 

jovens gerações, a escola deve obedecer aos objetivos sociais, decididos pelas agências 

que detêm o poder de controle do sistema social. Dela (a escola) é retirada a discussão 

acerca do “que ensinar”, restando-lhe apenas a tarefa de decidir o como ensinar. Liberta 

da problemática essencial da educação, a instituição Escola deverá preocupar-se apenas 

com a eficiência (o melhor resultado com o menor custo) e a eficácia (grau de 

consecução dos objetivos perseguidos) da sua ação. 
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O currículo, como sistema tecnológico de produção, resulta dos esforços de 

aplicação à escola do controle científico, já aplicado à indústria, dentro da perspectiva 

do taylorismo/fordismo, estruturado com base no trabalho parcelar e fragmentado, na 

decomposição das tarefas, reduzindo a ação operária a um conjunto repetitivo de 

atividades, cuja somatória resulta no trabalho coletivo produtor dos bens materiais. 

Uma linha rígida de produção articulava os diferentes trabalhos, tecendo 

vínculos entre as ações individuais das quais a esteira fazia as interligações, dando o 

ritmo e o tempo necessários para a realização das tarefas. Esse processo produtivo 

caracterizou-se, portanto, 

 

Pela mescla da produção em série fordista com o cronômetro 
taylorista, além da vigência de uma separação entre elaboração e 
execução. Para o capitalismo, tratava-se de apropriar-se do savoir-faire 
do trabalho, “suprimindo” a dimensão intelectual do trabalho operário, 
que era transferida para as esferas da gerência científica. A atividade 
de trabalho reduzia-se a uma ação mecânica e repetitiva (ANTUNES, 
1999, p.37). 

 
 
Dessa postura cientificista decorre o mito do especialista, devido à 

fragmentação do saber em campos compartimentados, cabendo a cada especialista a 

investigação de uma parte da realidade. Assim, não só perdemos a visão do todo como 

também, em nome de “discurso competente”, o especialista é considerado o único capaz 

de compreender a realidade e, mais, de apontar diretrizes de ação. Isso supõe uma 

concepção autoritária, pois o poder pertence a quem possui o saber especializado. 

No Brasil, após o Golpe de 19641, na esteira dessas ideias, foram feitos 

diversos acordos, inicialmente sigilosos e tornados públicos em 1966. Eram os acordos 

MEC/USAID –Ministério da Educação e Cultura/ United Stats Agency for International 

Development, pelos quais o país passou a receber assistência técnica e cooperação 

financeira, para a implantação da reforma educacional, cujos resultados foram as Leis 

nº. 5.540/68 (Reforma do Ensino Universitário) e nº 5.692/71 (Reforma do Ensino de 1º 

e 2º Graus). Assim, a proposta oficial do Estado Pós-64 se consubstanciou na Pedagogia 

Tecnicista, baseada principalmente nos princípios da Teoria Geral da Administração de 

                                                           

1 O Golpe de 1964 não provocou uma mudança efetiva no modelo econômico adotado pelo país. O Golpe 
foi produzido no sentido de provocar uma mudança política que, ao invés de causar alteração no regime 
econômico, veio a dar continuidade a tal modelo (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1992). 
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Taylor-Fayol, que procurava impor padrões de racionalização, eficiência e redução de 

gastos no ensino brasileiro, nos moldes da visão tecnocrática assumida pelo Estado. 

Este período é o de consolidação do regime militar, tanto no nível político 

como no econômico. Até 1968, o “governo revolucionário” havia enfrentado 

dificuldades econômicas bem como intensas mobilizações estudantis de contestação ao 

regime. A partir desse ano, no entanto, tem início um ciclo de expansão econômica 

denominado de ‘milagre econômico”. Esse milagre se deu graças à superação, repressão 

e combate à ideologia do nacionalismo-desenvolvimentista, substituindo essa ideologia 

por desenvolvimento com segurança, incrementando, desse modo, um modelo 

econômico facilitador da atuação do capital estrangeiro. 

As repercussões no campo educacional ocorreram imediatamente no pós-64 

e, sobretudo, no pós-68, mediante uma brutal repressão a professores e alunos 

indesejáveis ao regime (prisões, cassações, exílio e, às vezes, morte) e um severo 

controle político e ideológico do ensino, em todos os níveis, visando à eliminação do 

exercício da crítica social, numa clara manobra para coibir a contestação política. “[...] 

A atuação do Estado na área da educação coerente com a Ideologia da Segurança 

Nacional– revestiu-se de um anticomunismo exacerbado, de um anti-intelectualismo que 

conduziu a misologia e mesmo ao terrorismo cultural” (GERMANO, 1994, p.46). 

Desse modo, o regime político-econômico excludente define, com as 

reformas educacionais, um dos seus projetos de equalização social, por meio de um 

discurso de valorização da educação, com o qual se propunha democratizar o acesso à 

escola como forma de propiciar a todos uma igualdade de oportunidades perante o 

mercado de trabalho. 

Torna-se evidente que, do ponto de vista da teoria curricular, a mencionada 

política educacional vai se pautar na teoria do capital humano, a qual procura 

estabelecer uma relação direta entre educação e produção capitalista, aparecendo de 

forma mais evidente na Reforma do Ensino de 1º e 2º graus (Lei nº 5.692/71), mediante 

a generalização de uma pretensa profissionalização. 

Para além das questões políticas e ideológicas atinentes à preservação do 

Estado de Segurança Nacional, o fio condutor da Reforma do Ensino de 1º e 2º graus 

(Lei nº 5.692/71) era concernente ao caráter utilitarista atribuído à educação, ao 

relacioná-la, diretamente, com o mercado de trabalho. Dessa forma, o sistema 

educacional, em particular o Ensino Médio, deveria preparar a força de trabalho para o 
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sistema produtivo. O planejamento educacional deveria ser compatível com as 

necessidades do mercado. 

Convém ressaltar que a possibilidade de adaptação das propostas 

educacionais às demandas do sistema ocupacional requer uma ampla disponibilidade de 

informações, recursos e poder, difíceis de ser obtidos pelo planejamento educacional, 

uma vez que, em grande medida, estão afetos às empresas e a outras esferas do poder. 

Por isso, 

 

Um planejamento abrangente não é possível (uma vez que) o 
horizonte temporal dos empresários no planejamento do pessoal 
qualificado de que necessitam é restrito e o acesso às informações 
disponíveis pode ser bloqueado, pois dizem respeito à dinâmica 
empresarial de busca de lucro. Daí a discrepância existente entre a 
qualificação adquirida e aquela que será exigida no momento futuro 
pelo mercado de trabalho. Daí igualmente a formação dos excedentes 
profissionais, as constantes reclamações dos empresários sobre a 
defasagem da força de trabalho qualificada pelo sistema educacional e 
a consequente complementação de formação (da força de trabalho) na 
empresa (GERMANO, 1994, p.49). 

 
 
Segundo Offe (1990, p.24-25),  

 

[...] parece bastante duvidoso que determinantes autônomos [...] de 
demanda do sistema ocupacional possam ser previstos, especialmente 
em um sistema econômico no qual as decisões de investimento são 
feitas através do lucro privado e da pressão da concorrência. 

 
 
Assim, dificilmente a teoria aprendida na escola corresponde à dinamicidade 

das relações sociais, o que não deixa de ser um serviço ao capital em seu movimento de 

acumulação, para o qual a produção e apropriação privada de certos conhecimentos são 

fundamentais. Portanto, pensar em uma reforma interdisciplinar de currículo implica 

reconhecer que a produção do conhecimento tem lugar num espaço real, ou seja, esse 

espaço deve ser compreendido como aquele constituído nas relações sociais em suas 

dimensões: política, técnica, econômica, social, cultural, dentre outras. Dessa forma, o 

processo de construção do conhecimento não pode estar descolado do processo de 

realização concreta desse conhecimento. 

O esgotamento do regime da ditadura militar veio acompanhado pelo 

declínio da concepção tecnicista que, por algum tempo, norteou as políticas 

educacionais e as práticas pedagógicas. A partir daí, a tendência educacional assume 
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nova roupagem, expressa na concepção crítica, centrando sua perspectiva na dialética 

teoria-prática. As repercussões sobre a teoria e a prática curriculares foram, então, 

inevitáveis. 

O prenúncio do fim do regime militar, a anistia política e a reintegração de 

intelectuais e educadores às universidades brasileiras contribuíram para uma retomada 

das discussões pedagógicas. O amadurecimento de boa parte das esquerdas, durante os 

vinte anos de regime militar, colaborou para o surgimento de um pensamento inspirado 

numa concepção democrática e socialista do mundo (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1987). 

Essa concepção propõe uma síntese superadora das abordagens curriculares 

existentes, valorizando a ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta. 

Entende a escola como mediação entre o individual e o social, exercendo aí a 

articulação entre a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por parte de alunos 

concretos (inseridos num contexto de relações sociais); dessa articulação resulta o saber 

criticamente reelaborado. 

Para essa concepção, os conteúdos são indissociáveis das realidades sociais. 

Ao agirmos dentro das escolas, estamos contribuindo para a transformação da 

sociedade. É um processo permanente de socialização do ensino, que não se limita 

apenas à reprodução do conhecimento, mas sim de construção e desenvolvimento do 

conhecimento, da cultura e da conscientização política, possibilitando a compreensão 

crítica da realidade, para que possa ocorrer a superação de um saber, que muitas vezes 

se apresenta confuso e fragmentado. 

Convém ressaltar que a tarefa de investigação do currículo só é possível 

quando recorremos às determinações históricas que dimensionam o aparecimento do 

currículo oficial. Isto porque 

 

[...] a contingência e a historicidade dos presentes arranjos curriculares 
só serão postas em relevo por uma análise que flagre os momentos 
históricos em que esses arranjos foram concebidos e tornaram-se 
“naturais”. Desnaturalizar e historicizar o currículo existente é um 
passo importante na tarefa política de estabelecer objetivos 
alternativos e arranjos curriculares que sejam transgressivos da ordem 
curricular existente (SILVA, 1995, p.31). 

 
 
Dentro das concepções aqui sucintamente abordadas, entendemos que a 

vertente crítica parece-nos a mais apropriada para analisarmos o currículo, dada a 

abrangência dessa concepção dentro de um contexto social mais amplo. Portanto, é no 
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interior dessa perspectiva que pensamos efetuar a análise da interdisciplinaridade, na 

Reforma Curricular do Ensino Médio, nosso objeto de estudo. Entendemos que esses 

conceitos se constituem o resultado da construção humana do conhecimento, em que o 

homem, ao se confrontar com a natureza e com os seus pares, se depara com questões 

que o obrigam a desenvolver formas próprias de pensar e fazer, experimentando, 

discutindo, analisando, descobrindo. 

Uma das questões que tem dificultado a compreensão do papel da escola na 

(re)produção do saber é a reduzida clareza que temos sobre o processo de produção e 

distribuição do conhecimento. Não raramente, confundimos a relação entre educação e 

trabalho com a relação entre escola e trabalho. 

De acordo com Kuenzer (1992, p.26), 

 

O saber não é produzido na escola, mas no interior das relações sociais 
em seu conjunto; é uma produção coletiva dos homens em sua 
atividade real, enquanto produzem as condições necessárias à sua 
existência através das relações que estabelece com a natureza, com 
outros homens e consigo mesmo. 

 
 

E, mais: 

 
O ponto de partida para a produção do conhecimento são os homens 
em sua atividade prática, ou seja, em seu trabalho, compreendido 
como todas as formas de atividade humana através das quais o homem 
apreende, compreende e transforma as circunstâncias ao mesmo tempo 
em que é transformado por elas. Desta forma, o trabalho é a categoria 
que se constitui no fundamento do processo de elaboração do 
conhecimento (MARX; ENGELS, 1978, p.24-27). 

 

O processo de produção-apropriação do conhecimento, portanto, é social e 

historicamente determinado, resultado das múltiplas relações sociais que as pessoas 

estabelecem na sua prática produtiva. Nesse contexto, a escola é apenas uma parte, e 

não a mais importante, no conjunto de relações responsáveis pela produção e 

distribuição do conhecimento. 

Isto porque, segundo Kuenzer (1992, p.27), 

 

Se o saber é produzido socialmente pelo conjunto dos homens nas 
relações que estabelecem no trabalho para garantir sua sobrevivência, 
ele é elaborado, sistematizado, privadamente. Historicamente, a classe 
social que detém a posse dos instrumentos materiais também, e não 
por coincidência, detém a posse dos instrumentos intelectuais que lhe 
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permitem sistematizar o saber socialmente produzido, transformando-
o em “teoria”. Assim, mesmo existindo nas relações sociais, o saber é 
elaborado pela classe dominante passando a assumir o ponto de vista 
de uma classe social que o utiliza a seu favor. 

 
 

O saber socialmente produzido e transformado em teoria passa a ter um 

lugar próprio que é a escola. Esse reconhecimento implica compreender que instrumento 

é utilizado, na educação escolar, para organizar e difundir o saber 

(transmissão/assimilação/apropriação). Podemos, assim, dizer que esse processo ocorre 

através do currículo, entendido como o instrumento em que se organizam o 

conhecimento, os valores e a forma de aprendizagem. 

Dessa forma, o saber transformado em currículo deve ser compreendido, a 

partir do contexto em que foi gerado, identificando-se o caráter social e histórico, uma 

vez que o currículo é permeado por relações de poder. Essas relações de poder 

favorecem as regulações econômicas, políticas e administrativas. 

Ao discutir o currículo na perspectiva política, Sacristán (1998, p.108) 

esclarece que 

 
 
[...] a ordenação do currículo faz parte da intervenção do estado na 
organização da vida social. Ordenar a distribuição do conhecimento 
através do sistema educativo é um modo não só de influir na cultura, 
mas também em toda a ordenação social e econômica da sociedade. 
Em qualquer sociedade complexa é inimaginável a ausência de 
regulação ordenadora do currículo. Podemos encontrar graus e 
modalidades diferentes de intervenção, segundo épocas e modelos 
políticos, que têm diferentes consequências sobre o funcionamento de 
todo o sistema. 

 
 
Essa compreensão do currículo como instrumento político que expressa 

poder explica que este pode contribuir tanto para a reprodução da exclusão social, como 

para a superação dessa relação, na medida em que o conhecimento nele corporificado é 

produto histórico e constitui-se das relações desenvolvidas pelo homem, nos diversos 

campos de sua existência. 

Contudo reconhecer que o currículo está atravessado por relações de poder 

não significa ter identificado essas relações. Grande parte da tarefa da análise 

educacional crítica consiste precisamente em efetuar essa identificação. É exatamente 

porque o poder não se manifesta de forma tão cristalina e identificável que essa análise é 

importante. No caso do currículo, cabe perguntar: que forças fazem com que o currículo 
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oficial seja hegemônico e que forças fazem com que esse currículo aja para produzir 

identidades sociais que ajudam a prolongar as relações de poder existentes? 

 
Essas forças vão desde o poder dos grupos e classes dominantes 
corporificado no Estado – uma fonte central de poder em uma 
educação estatalmente controlada – quanto nos inúmeros atos 
cotidianos nas escolas e salas de aula que são expressões sutis e 
complexas de importantes relações de poder (MOREIRA, 2001, p.30). 

 
 
Assim, é importante não identificar o poder simplesmente com pessoas ou 

atos legais, o que poderia levar a negligenciar as relações de poder inscritas nas rotinas e 

rituais institucionais cotidianos.  

Neste trabalho, a identificação das relações de poder toma como base a 

legislação sobre a Reforma do Ensino Médio como também uma referência empírica 

(Colégio Universitário - COLUN).   

Desta forma, pretendemos observar de que forma os nossos instrumentos de 

pesquisa e análise pensam a interdisciplinaridade ou se é possível praticá-la, dentro de 

uma organização predominantemente disciplinar, construída historicamente no ensino 

médio maranhense. Isso transforma a tarefa da teorização curricular crítica em um 

esforço contínuo de identificação e análise das relações de poder envolvidas na escola e 

no currículo. Para tanto, faz-se necessária uma rápida incursão pela história do Ensino 

Médio, destacando-se algumas reformas promovidas ao longo de sua trajetória, 

pontuando os elementos que demarcam a construção do currículo desse nível de ensino 

e sua relação com a interdisciplinaridade. 

Nessa perspectiva, objetivando manter o princípio básico da unidade 

orgânica entre as partes, uma exigência do próprio objeto de estudo, daremos 

continuidade, efetuando um estudo da relação entre escola e trabalho, recorrendo-se às 

reformas curriculares do Ensino Médio brasileiro com o objetivo de discutir os 

conceitos da interdisciplinaridade dentro da complexidade e historicidade do trabalho, 

pois, de acordo com os documentos legais, o trabalho é visto como princípio educativo e 

ao mesmo tempo articulado com o eixo pedagógico da interdisciplinaridade. 
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3 REFORMAS CURRICULARES NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO : A 

HISTÓRICA PRESENÇA DA DUALIDADE ESTRUTURAL  

 

 

O Ensino Médio brasileiro, ao longo de sua histórica dualidade estrutural, 

sofreu tentativas de mudanças e adaptações aos modelos de organização e 

desenvolvimento do trabalho desenvolvido no setor produtivo capitalista. Nessa lógica, 

constatamos que a organização do trabalho escolar, dependendo do contexto sócio-

político e econômico do país, assume características diferenciadas, tendo em vista as 

exigências postas ao processo de produção.  

Dessa forma, a organização do trabalho escolar historicamente vem sendo 

influenciada pela lógica da organização dos modelos produtivos profundamente 

marcados, por meio do controle e divisão do trabalho, fragmentação das atividades, 

especialização das funções e racionalização.  Entretanto, no atual  texto da LDBEN de 

1996, nos pareceres e resoluções da câmara de educação básica e conselho nacional de 

educação (Parecer CEB/CNE nº 15/98,  Resolução CEB/CNE nº 03/98 e Resolução 

CEB/CNE nº 02/2012),  observamos uma forte tendência de que o currículo do Ensino 

Médio possa atender as exigências postas pelo mercado de trabalho, através do domínio 

de conteúdos que possam garantir a compreensão dos princípios científicos e 

tecnológicos que presidem a produção moderna ,  marcado agora dentro de uma visão 

holística (tecnológica) do trabalho, pois esses documentos legais, enfatizam que a 

preparação do educando  para o trabalho deve ser capaz de adaptá-lo a novas condições 

de ocupação, como também,  deve ser capaz de relacionar o trabalho com a teoria e a 

prática, dentro de uma perspectiva interdisciplinar.  

Nesse sentido, na busca da compreensão do conceito da 

interdisciplinaridade, utilizamos a categoria trabalho, considerando que essa categoria se 

constitui um dos elementos principais da Reforma Curricular para o Ensino Médio, na 

Lei de 1996, e se faz presente, também, em reformas curriculares anteriores.  

A educação diretamente articulada ao trabalho, estrutura-se como um 

sistema diferenciado e paralelo ao sistema de ensino regular e marcado por finalidade 

bem específica: “a preparação dos pobres, marginalizados e desvalidos da sorte para 

atuarem no sistema produtivo nas funções técnicas localizadas nos níveis baixo e médio 

da hierarquia ocupacional” (KUENZER, 1992, p.12). 
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Sem condições de acesso ao sistema regular de ensino, esses futuros 

trabalhadores seriam a clientela, por excelência, de curso de qualificação profissional, 

de duração e intensidades variáveis, que vão desde os cursos de aprendizagem aos 

cursos técnicos. 

Em 1909, são criados, pelo governo federal, os primeiros cursos 

profissionais e 19 escolas de aprendizes artífices, subordinadas ao Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio. Essas escolas, antes de pretenderem atender às 

demandas de um desenvolvimento industrial praticamente inexistente, obedeciam a 

“uma finalidade moral de repressão: educar, pelo trabalho, os órfãos, pobres e 

desvalidos da sorte, retirando-os da rua” (KUENZER, 2001, p.27). Assim, na primeira 

vez em que aparece a formação profissional como política pública, no Brasil, é na 

perspectiva moralizadora da formação do caráter pelo trabalho. 

O atendimento à demanda da economia por mão-de-obra qualificada só vai 

surgir como preocupação objetiva na década de 40, quando a Lei Orgânica do Ensino 

Industrial cria as bases para a organização de um sistema de ensino profissional para a 

indústria, articulando e organizando o funcionamento das escolas de aprendizes 

artífices. 

Em 1942, é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI 

e, em 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, resultantes do 

estímulo do Governo Federal à institucionalização de um sistema nacional de 

aprendizagem custeado pelas empresas para atender às suas próprias necessidades. 

Essas escolas se caracterizam por uma proposta curricular eminentemente prática, em 

que as preocupações com a formação do pensamento interdisciplinar raramente 

apareciam. 

A partir de 1942, com a Lei Orgânica, todas as escolas criadas em 1909 

passam a oferecer cursos técnicos, além dos cursos industriais básicos e dos cursos de 

aprendizagem. Essa Lei estabelece equivalência parcial com o sistema regular de 

ensino, permitindo aos concluintes dos cursos técnicos ingressarem em cursos 

superiores relacionados. Até essa época, portanto, a educação para o trabalho é 

atribuição específica de um sistema federal de ensino técnico, complementado por um 

sistema privado de formação profissional para a indústria e para o comércio2, por meio 

                                                           

2 Esta rede de Educação Profissional paraestatal configura-se como um sistema, organizada e gerenciada 
pelos órgãos sindicais (confederações e federações) de representação empresarial, chamado de sistema S, 
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do SENAI e do SENAC. Ambos se desenvolvem paralelamente ao sistema regular de 

ensino, articulando-se a este através de um mecanismo relativo, representado pela 

continuidade em cursos relacionados, só tardiamente definidos. 

Com relação à dependência administrativa,  

 

[...] verifica-se a mesma dualidade que se mantém até hoje. Por um 
lado, dois sistemas paralelos no Ministério da Educação, ao qual se 
subordinam as escolas de profissionais; por outro, a existência de um 
sistema privado de formação profissional, mantido pelas empresas 
privadas, com plena autonomia (KUENZER, 1992, p.14). 

 
 
A LDB de 1961, Lei nº 4024/61, não chega a alterar essa situação, embora 

tenha propiciado um avanço significativo quanto à articulação dos dois sistemas de 

ensino, na medida em que incorpora ao sistema regular de ensino os cursos técnicos de 

nível médio, estabelecendo a equivalência plena entre os cursos propedêuticos e os 

profissionalizantes. Essa Lei reúne, na mesma estrutura, os dois sistemas, passando a 

existir dois ramos de Ensino Médio diferenciados, mas equivalentes: um propedêutico, 

representado pelo curso científico e outro profissionalizante, com os cursos normal, 

industrial, comercial e agrícola.  

A lógica do sistema, no entanto, permanece a mesma, legitimando o caráter 

seletivo e classista de uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais, uma 

vez que a distribuição dos alunos continua a ser feita em conformidade com a sua 

origem de classe. Mantém-se, assim, a separação entre educação e formação 

profissional como expressão da divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, 

através da existência de um sistema de ensino com duas trajetórias equivalentes, porém 

diferenciadas, e de um sistema privado de qualificação para trabalhadores. Nesse 

sentido, os jovens e adultos são preparados para exercer funções diferenciadas na 

hierarquia do trabalhador coletivo. 

                                                                                                                                                                          

devido às siglas SENAI, SESI, SENAC, SESC, instituições que lhe deram origem. Hoje, o sistema está 
assim organizado:  no setor industrial: SENAI e SESI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e 
Serviço Social da Indústria, respectivamente); no setor de comércio e serviços: SENAC e SESC (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial e Serviço Social do Comércio, respectivamente); no setor agrícola: 
SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Agrícola); no setor de transporte: SENAT (Serviço 
Nacional de Aprendizagem de Transportes) e SEST (Serviço Social em Transportes). Além dessas 
entidades, o Sistema S também abriga o SEBRAE (Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa) e o 
recém-criado SESCOOP (Serviço Social das Cooperativas de Prestação de Serviços) (MANFREDI, 
2002).  
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A partir de 1964, em decorrência da proposta de racionalização de todos os 

setores da vida social, política e econômica do país, apresentada como ideário da 

ditadura militar, ocorrem significativas transformações ao nível formal na estrutura do 

sistema de ensino e de formação profissional. O novo discurso, fundamentado na Teoria 

do Capital Humano aponta a baixa produtividade e a inadequação da proposta 

educacional, em relação ao momento histórico que o país atravessava, principalmente 

no que diz respeito às necessidades do mercado de trabalho, em função das metas de 

desenvolvimento econômico acelerado e de desmobilização política. Segundo essa 

lógica, a maioria dos cursos é excessivamente acadêmica e não prepara para o exercício 

das funções produtivas, não atendendo, portanto, às necessidades do mercado de 

trabalho.  

Nesse sentido, 

 

A educação era admitida como um fator igual ou mesmo mais 
importante do que a propriedade privada dos meios de produção para 
explicar os diferenciais de renda, a desigualdade social. No entanto, os 
autores que se filiam a esta postura teórica omitem uma questão 
decisiva, a de que a escolarização desigual tem como substrato a 
desigualdade social, determinada pela apropriação privada da riqueza 
socialmente produzida (GERMANO, 1994, p.183). 

 
 
Assim, defendia-se uma reestruturação que dotasse o ensino, em todos os 

níveis, de maior racionalidade, constituindo-se em fator de desenvolvimento individual 

e social, através da constituição de um sistema educacional que diminuísse a demanda 

pelo ensino superior e substituísse o caráter acadêmico pela formação profissional já no 

2º Grau, o atual Ensino Médio. Desta forma, surge a Lei nº 5.692/71, determinando que 

a equivalência entre os ramos secundário e propedêutico seja substituída pela 

obrigatoriedade da habilitação profissional para todos os que cursassem o 2º grau. 

O objetivo geral do ensino de 1º e 2º graus, na Lei nº 5.692/71, em seu 

artigo 1º, passa a ser “proporcionar ao educando a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto realização para o 

trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania”.  

A educação voltada para o trabalho passa a fazer parte integrante do 

currículo de 1º e 2º graus, na parte de formação especial, que terá por objetivo a 

sondagem de aptidões e a iniciação para o trabalho no 1º grau e a habilitação 

profissional no 2º grau, em “consonância com as necessidades do mercado de trabalho 
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local ou regional, à vista de levantamentos periodicamente e renovados” (Art. 5º da Lei 

nº 5.692/71). 

Articulada ao modelo político e econômico do então governo militar, a 

Reforma do Ensino Médio traduz pelo menos três de seus objetivos: 

 

[...] a contenção da demanda de estudantes secundaristas ao ensino 
superior, que havia marcado fortemente a organização estudantil no 
final da década de 1960; a despolitização do ensino secundário, por 
meio de um currículo tecnicista; a preparação da força-de-trabalho 
qualificada para atender às demandas do desenvolvimento econômico 
que se anunciava com o crescimento obtido no “tempo do milagre”, o 
qual pretensamente anunciava o acesso do Brasil ao bloco do 1º 
mundo. Essas demandas eram marcadas pelo surgimento de empresas 
de grande e médio porte, com organização taylorista/fordista, 
produção em massas de produtos homogêneos, grandes plantas 
industriais, economia de escala, utilização de tecnologia intensiva com 
base rígida, eletromecânica (GERMANO, 1994, p.19).  

 
 
Daí compreendermos não só a generalização da habilitação profissional no 

2º grau, mas também a sua natureza fragmentada, com cursos especializados, bem 

definidos, para atender a demandas específicas do processo produtivo. Assim, o Parecer 

CFE nº 45/72 fixa, em uma primeira listagem, 52 habilitações plenas (nível técnico) e 

78 habilitações parciais (nível auxiliar), perfazendo 130 possíveis cursos, sendo a maior 

parte voltada para ocupações do setor secundário, mostrando a concordância entre a 

proposta pedagógica e o modelo de desenvolvimento pretendido.  

Destaque-se, portanto, que, em 1971, na Lei 5.692 e, posteriormente, em 

seus pareceres complementares, surge, pela primeira vez, a educação para o trabalho 

como intenção explícita. Tal reforma resultou num ruidoso fracasso, uma vez que nem 

formou técnicos qualificados para o mundo do trabalho, nem desenvolveu o gosto pela 

cultura geral na juventude brasileira.  

De acordo com Germano (1994), vários motivos levaram ao fracasso da 

profissionalização e, por conseguinte, da reforma do ensino de 2º grau. Entre esses 

motivos, destacam-se a seguir os mais importantes apontados pelo referido autor: 

 
Na escola profissionalizante, o custo por aluno chegava a ser 60% 
maior que no antigo secundário (cf. UNICAMP, 1987). Além de ser 
uma escola cara, o Estado – negando na prática a “teoria do Capital 
humano” – não investiu de forma eficiente na expansão e equipamento 
da rede escolar. Em 1980, a percentagem das verbas de educação 
destinadas ao 2º grau era de apenas 8,4%, enquanto a média da 
América Latina girava em torno de 25,6%. Abaixo do Brasil, 
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encontrava-se apenas El Salvador (cf. THE WORLD BANK, 1989 
apud GERMANO, 1994, p.185). 

 

A profissionalização nunca foi implantada de acordo com a Lei nº. 5692/71, 

nem as habilitações definidas pelo Parecer nº 45/72. Apesar de profundamente 

reformulada, tal Lei deixou sequelas como: “colocar num lugar comum as velhas e boas 

escolas técnicas” ao lado de outras que não tiveram condição para tal; o 

enfraquecimento da formação do magistério, transformada em mera habilitação de 2º 

grau; a proliferação de escolas técnicas de baixíssimo nível e desempenho fraquíssimo, 

criando, assim, muitas ilusões, muitos problemas. 

Tal política impôs uma sobrecarga às escolas técnicas federais, acarretou 

uma degradação sem precedentes na escola pública de nível médio em geral e fortaleceu 

a rede privada de ensino. No tocante às habilitações, o que observamos foi o predomínio 

de modalidades (sobretudo nas escolas particulares, como também nas estaduais e 

municipais) que visavam atender, fundamentalmente, às determinações legais. 

Desse modo, o que contava realmente era a conveniência interna, a 

disponibilidade de recursos (financeiros e humanos), as opções mais baratas, e não uma 

possível necessidade de profissionais de que o “mercado de trabalho estava ávido”. Daí 

a resistência por parte das empresas, notadamente do grande capital, em absorver esse 

contingente de egressos das escolas profissionalizantes. As empresas possuíam as 

próprias estratégias de “capacitação” ou de complementação da formação de sua força 

de trabalho. 

Como podemos verificar, a Lei nº 5.692/71, embora admita a dimensão 

pedagógica do trabalho e a necessidade econômica de formar profissionais, não 

considera a dialeticidade da relação entre consciência e trabalho, entre teoria e prática. 

Embora fosse o objetivo da Lei nº 5.692/71 romper com a dualidade, substituindo os 

antigos ramos propedêuticos e profissionais por um sistema único, do ponto de vista da 

prática concreta pouca coisa mudou, isto em função de inúmeros fatores estruturais e 

conjunturais que impediram a ocorrência da almejada homogeneidade.  

O avanço conseguido, em 1971, com a proposta de uma escola única, ficou 

comprometido pelo ressurgimento da dualidade estrutural, embora não explicitamente 

admitida. As escolas que atendiam às classes média e alta reassumiram sua função 

propedêutica, continuando a preparar os alunos para o ingresso na Universidade. As 

escolas públicas estatais, que atendiam a segmentos de classe média e demais grupos de 
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trabalhadores, não tendo condições mínimas para oferecer a habilitação profissional 

demandada por sua clientela, em virtude da precariedade dos recursos financeiros, 

materiais e humanos, passaram a fazer um arremedo de profissionalização, não dando 

conta da formação geral e tampouco da formação profissional.  

Essa situação caótica que serviu para expressar a indefinição do papel da 

Escola Média em relação ao mundo do trabalho e, em decorrência, evidenciou a perda 

de significado social do então ensino de 2º grau, foi amparada, em 1982, pela Lei nº 

7.044, que extinguiu, ao nível formal, a escola única de profissionalização, que nunca 

chegou a existir, concretamente.  

A nova Lei, ao substituir o objetivo de qualificação profissional por uma 

genérica preparação para o trabalho, que até hoje carece de conceituação, provocou 

uma efetiva contrareforma neste grau de ensino. A nova proposta apenas reeditou a 

concepção vigente antes de 1971 e referendou, mais uma vez, o compromisso da escola 

com os interesses hegemônicos, ao descompromissá-la do mundo do trabalho e 

reconhecê-la como predominantemente propedêutica.  

O fato de a dualidade estrutural não ter sido resolvida no interior do sistema 

de ensino, apesar da tentativa feita pela Lei nº 5.692/71, não deve causar surpresa, na 

medida em que ela apenas expressa a hierarquia social predominante, que separa 

“trabalhadores intelectuais” de “trabalhadores manuais” (como se isso fosse 

rigorosamente possível) e exige que lhes deem distintas formas e níveis de educação.  

Ao mesmo tempo, essa impossibilidade revela a ineficácia de propostas que 

pretendam resolver, tão somente por meio da escola, problemas que são estruturais nas 

sociedades capitalistas. Por esse caminho, a escola brasileira, não só não resolve a 

dicotomia educação/trabalho existente no seu interior, como apenas referenda, através 

do seu caráter seletivo e excludente, essa separação e estigmatização.  

Decorrente desses processos, evidenciam-se dois grupos de indivíduos que 

se constituem a partir da seleção da escola: os que permanecem no seu interior e os que 

dela são excluído. Aos que permanecem na escola, é facultado o acesso ao saber 

teórico, constituído pelos princípios teórico-metodológicos que a sociedade produz 

historicamente, através do trabalho coletivo e sistematizado pelos seus intelectuais. A 

escola, reconhecida como lócus de reprodução do saber teórico, todavia, na maioria das 

vezes, não dá acesso a outras formas de articulação com o trabalho escolar tampouco 

com a prática social em que ele se insere. 
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O trabalho escolar nos diversos níveis, no caso brasileiro, tem se 
apoiado na fragmentação e autonomização da ciência e nos métodos 
empíricos, reproduzindo uma teoria retificada de uma concepção 
ideológica da ciência tida como neutra e universal, o que tem 
impedido a necessária captação das dimensões de totalidade, de 
movimento, de historicidade do real (KUENZER, 1992, p.21).  

 
 
Considerando-se que o saber científico e tecnológico de ponta não é 

produzido na escola e, sim, no interior das relações de produção, historicamente esse 

saber tem sido desenvolvido e apropriado pelo capital, mesmo que para isso sejam 

utilizadas as instituições públicas de ensino e pesquisa. Cabe à escola a distribuição do 

saber produzido socialmente, segundo as necessidades do capital, o que permite 

entender que a sua não democratização, expressa pelo seu caráter seletivo e excludente, 

não é uma disfunção, mas a sua própria forma de articulação com o capital. Todavia, 

não obstante reconheçamos os limites da formação profissional na escola, é inegável o 

valor do “certificado escolar”, à medida que abre as portas para o exercício das funções 

intelectuais no mercado de trabalho e confere habilidades, comportamentos e 

conhecimentos minimamente necessários para a aquisição de competências através do 

exercício profissional.  

Aos grupos excluídos do acesso ao saber escolar, resta-lhes a aquisição, 

através de alguns anos de escolaridade, das habilidades básicas de leitura, escrita e 

cálculo. Quanto às habilidades para o trabalho, essas são adquiridas “trabalhando”, ou 

seja, na prática. Como ressalta Vasquez (1977, p.235), que aprendizado é esse? 

 
 
Há a prática e a compreensão dessa prática. Sem a sua compreensão, a 
prática tem sua racionalidade, mas esta permanece oculta. Ou seja, sua 
racionalidade não transparece diretamente, e sim apenas a quem tem 
olhos para ela. Assim, por exemplo, a prática experimental científica 
só é reveladora para o homem da ciência que a pode ler conhecendo a 
linguagem conceitual correspondente. 

 
 
A prática econômica, no modo de produção capitalista, é um fato de todos 

os dias, mas sua verdade, sua racionalidade só se manifesta para quem a pode ler com 

ajuda das categorias econômicas correspondentes. Portanto, na medida em que esse 

trabalhador não tem acesso à escola e aos princípios teórico-metodológicos que 

explicam sua prática, o saber por ele produzido se reveste de reduzido nível de 

sistematização teórica, permanecendo no âmbito do senso comum. Ou seja, esse saber 
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se apresenta como uma concepção genérica, composta por elementos difusos e 

dispersos, comuns a certa época e a certo ambiente popular. Em decorrência, “o homem 

ativo de massa atua praticamente, mas não tem uma clara consciência teórica desta sua 

ação que, não obstante, é um conhecimento do mundo na medida em que o transforma” 

(GRAMSCI, 1981, p.18). 

As modalidades de educação para o trabalho, aqui expostas, diferenciadas 

para os contingentes que a recebem na escola e fora dela, ao mesmo tempo refletem e 

reproduzem a divisão social e técnica do trabalho. Os que vão desempenhar as funções 

intelectuais aprendem o saber sobre o trabalho na escola; os demais, que vão 

desempenhar as tarefas de execução, aprendem o trabalho na prática, com o auxílio dos 

treinamentos ou cursos profissionais de curta duração. Essa ruptura se concretiza, no 

nível institucional, na divisão de tarefas entre o Ministério da Educação, responsável 

pelo Sistema de Ensino, e o Ministério do Trabalho ao qual se vincula o sistema 

Nacional de Formação de mão-de-obra. 

A mesma ruptura entre o pensar e o fazer se expressa nos currículos que 

compõem as propostas pedagógicas, tanto dos cursos regulares do sistema de ensino, 

quanto dos cursos do Sistema Nacional de Formação de Mão-de-Obra. Isso se dá através 

da divisão do currículo em duas partes: uma de educação geral, com o objetivo de 

apropriação dos princípios teórico-metodológicos, de desenvolvimento do raciocínio, de 

aquisição da cultura; outra de formação especial, em que se privilegia o aprendizado de 

formas operacionais, sob a forma clássica da dicotomia entre saber humanista e saber 

técnico. 

O enfrentamento satisfatório dessa dicotomia tem sido dificultado pelas 

reformas curriculares, as quais apontam ações pouco comprometidas com a efetiva 

democratização do saber e esbarram em uma dificuldade de outra ordem: a falta de 

clareza teórica sobre como e onde se dá a educação para o trabalho e qual o papel que 

cabe à escola nesse processo. 

No Brasil, o Ensino Médio foi o que mais se expandiu entre 1985 e 1997, 

concentrando-se nas redes estaduais e no período noturno (ZIBAS, 2005; FRANCO, 

1989). Entretanto, segundo o PNAD, 2003, o índice de escolaridade líquida, nesse nível 

de ensino, considerando a população de 15 a 17 anos, é de 55,2%, o que coloca o Brasil 

em situação de desigualdade em relação a muitos países, inclusive aos da América 

Latina (BRASIL, 1999). 
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A nova Reforma Curricular do Ensino Médio, consubstanciada no Parecer 

CNE/CEB nº 05/2011 e nas Resoluções CEB/CNE nº 02 e nº 06/2012, pelo menos nos 

documentos legais, surge como um dos itens prioritários da política educacional do 

governo federal, justificada pela necessidade de se adequar esse nível de ensino às 

mudanças impostas pela ruptura tecnológica característica da chamada terceira 

revolução industrial, na qual os avanços da microeletrônica têm um papel 

preponderante, bem como pelas novas dinâmicas sociais e culturais constituídas no bojo 

desse processo de mudanças. Nessa perspectiva e dando continuidade à nossa análise, 

prosseguiremos discutindo as transformações ocorridas no mundo do trabalho a partir da 

década de 90, objetivando contextualizar as reformas curriculares que vêm sendo 

instituídas para o ensino médio, com recorte específico para a interdisciplinaridade, 

tendo como objetivo principal nessa parte de nossa pesquisa, investigar qual a lógica 

subjacente em relação ao princípio da interdisciplinaridade. 
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4 O DESVELAMENTO DA LÓGICA SUBJACENTE À ADOÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA INTERDISCIPLINARIDADADE 

 

 

Os anos 90 foram marcados por significativas mudanças nos setores 

político, econômico e social, impulsionadas pelo acelerado desenvolvimento da ciência, 

da tecnologia e de novas formas de organização do processo de trabalho, que passam a 

ser concebidas, nesse novo contexto das relações sociais capitalistas, como elementos 

definidores no aumento da produtividade e conquista de mercados. Essa nova realidade, 

determinada pela necessidade de recomposição do sistema capitalista, foi se delineando 

com a crise da dinâmica do capital, instaurada nos anos 70, com manifestações mais 

intensas na década de 80.  

Nesse contexto, a educação assume, então, papel estratégico, constituindo-se 

em um dos diversos elementos utilizados como instrumento técnico e político pelos 

governos, na regulação e controle social, possibilitando a transmissão das ideias que 

proclamam as excelências do livre mercado e da livre iniciativa. Nessa perspectiva, 

desenvolve-se o discurso da qualidade total na educação, exigindo-se que, através dela, 

sejam desenvolvidas as habilidades básicas no plano do conhecimento, das atitudes e 

dos valores, e gestadas, no nível da formação média, competências para a gestão da 

qualidade, produtividade e competitividade e, consequentemente, para a 

empregabilidade.  

O conhecimento desejável e necessário a essa nova dinâmica é dirigido pela 

filosofia empresarial do aumento da produtividade e do consumo. As explicações de 

Silva (1999, p.79) ilustram bem essa posição: 

 

O sucesso do novo capitalismo depende da criação de uma cultura, 
não apenas do ‘trabalho’, mas de uma cultura mais ampla, centrada 
precisamente nos valores e objetivos da nova dinâmica da produção e 
do consumo. A criação dessa cultura depende, por sua vez, de um 
processo educativo e pedagógico que, no contexto de um projeto de 
hegemonia, não pode ficar restrito à esfera do trabalho propriamente 
dita. Está em ação, de forma talvez não observada em fases anteriores 
do capitalismo, uma pedagogia mais ampla, que extrapola o âmbito do 
local de trabalho. 
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Portanto, é nesse contexto que surge a LDBEN de 1996, que em seus Art. 35 

e 36, articula-se com esse “novo” discurso em relação ao currículo do Ensino Médio, ou 

seja 

 
 
O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 
de três anos, terá como finalidades:  
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina.  

   

 

Ainda, de acordo com essa Lei, em seu Art. 36, 

 

O currículo do Ensino Médio observará o disposto na seção I deste 
Capítulo e as seguintes diretrizes:  
I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como 
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania.  
Parágrafo primeiro – Os conteúdos, as metodologias e as formas de 
avaliação serão organizados de tal forma que ao final do Ensino Médio 
o educando demonstre: 
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna.  

 
 
Conforme se vê, a LDBEN estabelece as finalidades e traça as diretrizes 

gerais para o Ensino Médio. O princípio da Interdisciplinaridade surge, então, como 

eixo organizador da doutrina curricular.  

Para atender as exigências da LDBEN de 1996 o Parecer CEB/CNE nº 

15/98, indica que a organização curricular do Ensino Médio deve ser orientada por 

pressupostos que garantam a visão orgânica do conhecimento, afinada com as mutações 

no mundo do trabalho. Os conteúdos de ensino deverão ser organizados em estudos ou 

áreas interdisciplinares que melhor abriguem o diálogo permanente entre as diferentes 

áreas do saber.  

Essa concepção curricular visa, ainda, tratar os conteúdos de forma 

contextualizada, aproveitando as relações entre conteúdos e contexto para dar 

significado ao aprendido, estimular o protagonismo do aluno e estimulá-lo a ter 
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autonomia intelectual. Podemos, assim, afirmar que “a doutrina de currículo que 

sustenta a proposta de organização e tratamento dos conteúdos com essas características 

envolve o conceito da interdisciplinaridade ” (BRASIL, 1998b, p.76).  Dessa forma e 

respaldando-se nos Artigos 35 e 36 da LDBEN de 1996 e no Parecer CEB/CNE nº 

15/98, a Interdisciplinaridade, na Resolução nº 03/98, é assim apresentada: 

 

Art. 8°. Na observância da Interdisciplinaridade, as escolas terão 
presente que: 
 IV – a aprendizagem é decisiva para o desenvolvimento dos alunos, e 
por esta razão as disciplinas devem ser didaticamente solidárias para 
atingir esse objetivo, de modo que disciplinas diferentes estimulem 
competências comuns, e cada disciplina contribua para a constituição 
de diferentes capacidades, sendo indispensável buscar a 
complementaridade entre as disciplinas a fim de facilitar aos alunos 
um desenvolvimento intelectual, social e afetivo mais completo e 
integrado; 
V – a característica do ensino escolar, tal como indicada no inciso 
anterior, amplia a responsabilidade da escola na constituição de 
identidades que integram conhecimentos, competências e valores que 
permitam o exercício pleno da cidadania e a inserção flexível no 
mundo do trabalho. 
 II – a relação entre teoria e prática requer a concretização dos 
conteúdos curriculares em situações mais próximas do aluno, nas 
quais se incluem as do trabalho e do exercício da cidadania. 

 
 

Nessa perspectiva, a concepção de preparação para o trabalho que 

fundamenta o Artigo 35 da LDBEN de 1996 aponta para a superação da dualidade do 

Ensino Médio, afirmando que a preparação para o trabalho deve ser básica, “ou seja, 

aquela que deve ser base para a formação de todos e para todos os tipos de trabalho. Por 

ser básica terá como referência as mudanças nas demandas do mercado de trabalho” 

(BRASIL, 1998b, p.58), daí a importância da capacidade de continuar aprendendo. 

Assim, “o trabalho e a cidadania são previstos como os principais contextos nos quais a 

capacidade de continuar aprendendo deve se aplicar, a fim de que o educando possa 

adaptar-se às condições em mudança na sociedade, especificamente no mundo das 

ocupações” (BRASIL, 1998b, p.74).  

O novo texto faz referência, de forma clara e direta, a um conteúdo que 

envolve competências, capacidade de continuar aprendendo, autonomia intelectual e 

pensamento crítico, inserção flexível no mundo do trabalho, exercício pleno da 

cidadania, compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos 

produtivos, relação entre teoria e prática, tudo isto numa perspectiva interdisciplinar e 
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enfatiza o fato de o Brasil estar integrado à tendência internacional de implementação de 

reformas nos sistemas de ensino, visando atender às exigências das mudanças 

econômicas. A LDBEN nº 9.394/96, o Parecer CEB/CNE nº 15/98 e a Resolução 

CEB/CNE nº 03/98 apontam, por conseguinte, novas formas de mediação entre o 

homem e o conhecimento, que já não se esgotam em condutas rigidamente definidas 

pela tradição taylorista/fordista.  

Compreendida dessa maneira, a formação humana para a vida social e 

produtiva não se assenta mais em modos de pensar e fazer bem definidos, individuais e 

diferenciados de acordo com o lugar a ser ocupado na hierarquia do trabalhador 

coletivo, como propunha estas últimas concepções (KUENZER, 2000). Em decorrência, 

a formação humana passa a se fundamentar em conhecimentos e habilidades cognitivas 

e comportamentais que permitam ao cidadão/produtor chegar ao domínio intelectual da 

técnica e das formas de organização social, sendo capaz de criar soluções originais para 

problemas novos, através da criatividade, flexibilidade, autonomia e da aquisição de 

competências.  

A Resolução CEB/CNE nº 03/98, em seus Artigos 4º e 6º, reforça, pois, que 

o currículo deverá incluir competências básicas, conteúdos e formas de tratamento dos 

conteúdos, organizando-se nos princípios da identidade, da diversidade, da autonomia, 

da interdisciplinaridade e da contextualização. Essas características curriculares se 

fazem presentes no Artigo 26 da LDB nº 9.394/96, o qual preceitua que os currículos do 

Ensino Fundamental e Médio devem “ter uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela” (BRASIL, 1996, p.15).  

Essa mesma Resolução, em seu Artigo 11, indica que a base nacional 

comum dos currículos do Ensino Médio terá 2.400 horas (75%), acrescida da parte 

diversificada (25%), e deverá organizar-se nas seguintes áreas do conhecimento: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Essa base nacional, conforme 

explicita o Artigo 10º, “deverá contemplar as três áreas do conhecimento, com 

tratamento metodológico que evidencie a interdisciplinaridade ”, esclarecendo que  

 
[...] as propostas pedagógicas das escolas deverão assegurar 
tratamento interdisciplinar e contextualizado para Educação Física e 
Arte, como componentes curriculares obrigatórios e conhecimentos de 
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Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 
1998a, p.06) 

     
                                                 
Esclarece, ainda, que não haverá dissociação entre a formação geral e a 

preparação básica para o trabalho, nem esta última se confundirá com a formação 

profissional, e que 

 
[...] a interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas, partirá do 
princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente 
com outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de 
negação, de complementação, de ampliação, de iluminação de 
aspectos não distinguidos (BRASIL, 1998a, p.04). 

 

Portanto, a ideia central na Reforma analisada, que aponta para um novo 

currículo do Ensino Médio, é a de que a base nacional comum deve ter tratamento 

metodológico que assegure a interdisciplinaridade, enquanto “a parte diversificada 

deverá ser organicamente integrada com a base nacional comum, por contextualização e 

por complementação, diversificação, enriquecimento, entre outras formas de integração” 

(BRASIL, 1998a, p.07). Isso deve ocorrer de acordo com o planejamento pedagógico de 

cada escola, com a parte diversificada possibilitando a identidade de cada escola, isto é, 

definindo a vocação de cada escola, pela priorização de uma das três áreas do currículo.                               

Como observamos no Parecer CEB/CNE nº 15/98, que acompanha a 

Resolução CEB/CNE nº 03/98, enquanto a LDBEN nº 9.394/96 dá direções mais 

duradouras à Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, por estarem mais próximas da ação pedagógica, funcionam como indicações que 

possibilitam acordos de ações e requerem revisões frequentes. Logo, a concepção de 

currículo a que o Parecer e a Resolução se filiam não o entende como algo pronto e 

acabado, mas compreende a escola como produtora de currículo, com professores que 

definem o que ensinar, como ensinar e por que ensinar tal ou qual conteúdo.  

As questões apontadas nos documentos legais são extremamente 

significativas do ponto de vista curricular, mas, certamente, precisam levar em conta a 

realidade escolar brasileira e as relações que se dão no âmbito da escola, uma vez que 

parece existir um descompasso entre essa nova proposição curricular e a prática 

pedagógica atual. Tal proposição, por não considerar a realidade concreta da escola e a 

forma como vem sendo construído, historicamente, o conhecimento escolar, corre o 

risco de não contribuir para as necessárias mudanças nas práticas curriculares. Vale 

lembrar que o discurso da diversificação e da flexibilização já esteve presente na Lei nº 
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4.024/61 e na Lei nº 5.692/71. Nesses casos, a diversificação e a flexibilização 

perderam-se na trajetória, no processo de implementação das reformas. Acontece que, 

do nível nacional à unidade escolar, tem se chegado, quase sempre, a um currículo 

único. Mas, continuemos refletindo sobre a nova proposta curricular e sua intenção de 

adotar, como eixo central, a interdisciplinaridade.  

Ou seja, em relação ao princípio da interdisciplinaridade, que se apresenta 

ora agregado à diversificação e à flexibilização, ora desvinculado desses conceitos, vale 

lembrar que essa discussão não é nova: 

 

 
[...] ela já se fez presente entre os clássicos que discutem a dialética 
como método, e entre os autores que trazem esses conceitos para a 
pedagogia, dentre os quais podemos citar Kruspkaia, no início do 
século XX, quando discute os princípios da pedagogia socialista, 
Piaget na psicologia genética e Vygotsky na teoria sociointeracionista 
(KUENZER, 2001a, p.84-85). 

 
Para aprofundarmos esta questão, apoiamo-nos em Kuenzer (2001a, 2001b), 

que analisa as relações das mudanças no mundo do trabalho, com a construção do 

conhecimento no seio do capitalismo contemporâneo. Para a autora, a retomada dessa 

discussão está relacionada com as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, as quais 

buscam a superação da fragmentação taylorista-fordista, a partir da unificação entre 

ciência, tecnologia e cultura, decorrente da dinamicidade da produção de conhecimentos 

em todas as áreas. Essas áreas de conhecimento se articulam, criando novos objetos e 

campos de conhecimentos, tendo em vista o enfrentamento dos dilemas do trabalho e da 

vida social, a partir da nova lógica de acumulação flexível, mediada pela globalização 

da economia e pela reestruturação produtiva.                                               

Segundo ainda Kuenzer (2001a, 2001b), já não é mais possível abrigar os 

fenômenos da vida cotidiana nessa etapa das forças produtivas, apoiadas apenas em 

fragmentos do conhecimento, posto que a ciência contemporânea rompe as barreiras, 

historicamente construídas entre os diferentes campos do conhecimento, superando os 

limites estreitos das especializações e criando novas áreas a partir da integração dos 

objetos. A unificação entre ciência, cultura e trabalho possibilita o avanço do 

conhecimento, potencializando a capacidade de sua utilização no enfrentamento dos 

problemas contemporâneos, a partir do enfoque interdisciplinar. Entretanto, essa 

unificação, articulada a favor da concentração de riquezas, pode ter como consequência 

o crescente aumento da exclusão de mais e mais grupos de trabalhadores e outros 
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cidadãos e cidadãs às riquezas socialmente produzidas . O problema reside, por 

conseguinte, em como usar o conhecimento interdisciplinar a favor da superação da 

exclusão, mas, para tanto, é preciso entender-se o seu verdadeiro sentido, sob pena de    

                                                                        

[...] perder-se o vigor dessa contribuição através de entendimentos 
superficiais e aligeirados que poderão se constituir em mais um 
modismo a se materializar em experiências pedagógicas equivocadas 
que impeçam uma relação profícua com o conhecimento (KUENZER, 
2001a, p.85). 

                 
                                        
Ainda segundo Fazenda (1991), Martins (2000), Lopes (1999), Jantsch e 

Biancheti (1995), Etges (1995) e Frigoto (1995a) compreender a interdisciplinaridade é 

tarefa bastante complexa, uma vez que a palavra acumula uma série de equívocos e 

possibilidades. Ou seja, ao ser interpretada por muitos autores como 

multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, transdiciplinaridade, corre-se o risco de 

perder sua característica essencial que é desvelar o caráter opaco e alienador da 

realidade social. Convém ressaltar que a mudança do prefixo inter por trans, pluri ou 

multi não consegue demonstrar o conhecimento enquanto estrutura, enquanto 

construção. Na realidade, na maioria das vezes, a interdisciplinaridade corresponde a 

uma perspectiva instrumental necessária, mas não suficiente para se compreender o 

conhecimento de forma abrangente.  

Etges (1995), ao discutir esse princípio numa perspectiva instrumental e 

transdisciplinar, afirma que a passagem entre uma disciplina e outra é apenas um 

trânsito de onde se aproveitam tais ou quais elementos, sem que conheçamos os 

princípios ou a estrutura das disciplinas. Com efeito, 

 
[...] na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão 
de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos 
de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou 
compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de 
vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. 
Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para 
responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos 
(BRASIL, 1999, p.22).  

 
 

De acordo com Zibas (2005), a interdisciplinaridade no Parecer CEB/CNE 

nº 15/98 revela uma estrutura teórica muito bem articulada e, embora seu estilo seja 

aparentemente sem arestas, não é capaz de elidir a veiculação de conceitos polissêmicos, 

cuja significação é de difícil apreensão.  
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Contrariamente à noção de interdisciplinaridade apontada por Fazenda 

(1991), que nos diz existir uma má interpretação quanto ao entendimento da 

interdisciplinaridade, ao compararmos apenas com as definições de integração, 

interação ou inter-relação, a Resolução CEB/CNE nº 03/98 indica a interação como um 

recurso que garante a interdisciplinaridade. Assim, 

 
[...] as disciplinas escolares são recortes das áreas de conhecimento 
que representam, carregam sempre um grau de arbitrariedade e não 
esgotam isoladamente a realidade dos fatos físicos e sociais, devendo 
buscar entre si ‘interações’ que permitam aos alunos a compreensão 
mais ampla da realidade (BRASIL, 1998a, p.04). 

 
 

 A ideia de integração e de interações, no Parecer CEB/CNE nº 15/98 

analisa a interdisciplinaridade como uma multiplicidade de interações entre as 

disciplinas tradicionais, podendo ir além da simples comunicação de ideias 

 

[...] até a integração mútua de conceitos [...]. Ou pode efetuar-se, mais 
singelamente, pela constatação de como são diversas as várias formas 
de conhecer. Pois até mesmo essa “interdisciplinaridade singela” é 
importante para que os alunos aprendam a olhar o mesmo objeto sob 
perspectivas diferentes (BRASIL, 1998b, p.76). 

  
 
Martins (2000) salienta que a interdisciplinaridade, na Resolução CEB/CNE 

nº 03/98, em seu Artigo 8º, indica uma concepção muito mais próxima dos educadores e 

mais distante de sua definição científica, pois não é apontada uma integração entre as 

disciplinas objetivando criar novos conhecimentos. O texto explicita apenas a 

possibilidade de instaurarmos uma atitude solidária entre as diferentes disciplinas para 

troca de experiências e metodologias. De acordo com essa autora, a Resolução 

CEB/CNE nº 03/98 compreende a interdisciplinaridade mais como uma atitude 

metodológica em relação às disciplinas do currículo do que propriamente uma discussão 

epistemológica visando à construção de novos conhecimentos.  

Lopes (2002) chama a atenção para o seguinte fato: a potencialidade crítica 

da interdisciplinaridade encontra-se minimizada na Reforma em questão, a partir de sua 

hibridização com matrizes teóricas diversas, principalmente com discursos associados 

ao currículo por competências, o qual, por sua vez, está em sintonia com as teorias da 

eficiência social, com ênfase na construção e validação de determinadas “performances” 
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demandadas principalmente pela produção, o que, sem dúvida, fortalece perspectivas 

ideológicas conservadoras.  

Ideias e conceitos como competências, flexibilidade, currículo diversificado, 

capacidade de continuar aprendendo, inserção no mundo do trabalho, relação teoria e 

prática, exercício da cidadania, dentre outros articulados arbitrariamente ao conceito da 

interdisciplinaridade, passam a funcionar como vocábulos vazios ou repetitivos, sem 

que se assumam suas implicações e significados e as consequências de sua adoção, 

ficando, às vezes, circunscritos a aspectos de índole exclusivamente pessoal e a 

dimensões comportamentais, como a noção de competências. Assim, as interpretações 

dadas ao conceito de interdisciplinaridade e as articulações teóricas produzidas a partir 

de sua utilização no texto da nova reforma podem dificultar não só a compreensão do 

significado da produção do conhecimento sob essas condições, mas, principalmente, 

inviabilizar a sua implementação. Explicitemos, a seguir, a nossa posição. 

 

                    

4.1 INTERDISCIPLINARIDADE: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA OU INSERÇÃO 

FLEXÍVEL NO MUNDO DO TRABALHO? 

 

 

A Resolução CEB/CNE nº 03/98, no seu artigo 9º, Inciso I, pretende que as 

escolas, ao utilizarem a transposição didática, ofereçam conteúdos que estejam 

relacionados com a experiência dos alunos, ou seja, no processo ensino/aprendizagem, 

“o conhecimento é transposto da situação em que foi criado, inventado ou produzido, e 

por causa desta transposição didática deve ser relacionado com a prática ou a 

experiência do aluno a fim de adquirir significado” (BRASIL, 1998a, p.04). E os dois 

recursos mais importantes para efetivar a transposição didática são a 

interdisciplinaridade e a contextualização. Transposição didática, interdisciplinaridade e 

contextualização passam a ser, portanto, as três faces de um mesmo e complexo 

processo: transformar o conhecimento produzido em seu contexto original, em 

conhecimento escolar a ser ensinado; definir o tratamento a ser dado a esse conteúdo e 

tomar as decisões didáticas e metodológicas que vão orientar o currículo com o objetivo 

de construir um ambiente de aprendizagem eficaz.  

De acordo com Chervel (1990), é preciso diferenciar a disciplina no sentido 

escolar, da ciência ou corpo de conhecimentos. A expressão disciplina escolar refere-se 
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a uma seleção de conhecimentos que são ordenados e organizados para serem 

apresentados aos alunos, recorrendo, como apoio a essa apresentação, a um conjunto de 

procedimentos didáticos e metodológicos e de avaliação. Uma disciplina escolar, 

segundo ainda este autor, é, de um lado, mais limitada do que uma matéria, ciência ou 

corpo de conhecimentos. Isso quer dizer que a Física, como disciplina escolar, é menos 

densa do que a Física como corpo de conhecimentos científicos, pois a Física escolar 

não é todo o conhecimento da Física.  

Por exemplo, a Física como disciplina a ser ensinada aos alunos no Ensino 

Médio, os quais se encontram entre os 14/15 a 17/18 anos de idade, inclui um tipo de 

apresentação desse conhecimento que seria, em princípio, adequado para a 

aprendizagem nessa faixa etária.  Sacristán (1998, p.109) analisa essa questão, 

explicando que 

 

[...] o currículo prescrito para o sistema educativo e para os 
professores, mais evidente no ensino obrigatório, é a sua própria 
definição, de seus conteúdos e demais orientações relativas aos 
códigos que o organizam, que procedem do fato de ser um objeto 
regulado por instâncias políticas e administrativas. 

 
 

É inerente à própria existência de um sistema escolar complexo a regulação 

do currículo, como mecanismo de controle da distribuição do consumo cultural. É o que 

afirma ainda Sacristán (1998, p.113): 

 

O currículo prescrito, quanto a seus conteúdos e a seus códigos, em 
suas diferentes especialidades, expressa o conteúdo base da ordenação 
do sistema, estabelecendo a sequência de progresso pela escolaridade 
e pelas especialidades que o compõem. Parcelas do currículo, em 
função de ciclos, etapas ou níveis educativos, marcam uma linha de 
progressão dentro de um mesmo tipo de conteúdos ou assinalando 
aspectos diversos que é necessário abordar consecutivamente num 
plano de estudo. 

                
 De acordo com Bernstein (1998), há, assim, uma recontextualização que se 

traduz por transferências de um contexto a outro, como, por exemplo, da academia ao 

contexto oficial do Estado Nacional ou do contexto oficial ao contexto escolar. Nessa 

recontextualização, inicialmente, há uma descontextualização ou seja, os textos são 

selecionados em detrimentos de outros e são deslocados para relações sociais distintas. 

Simultaneamente, há um reposicionamento e uma refocalização. O texto é modificado 
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por processos de simplificação, condensação e reelaboração, desenvolvidos em meio aos 

conflitos entre os diferentes interesses que estruturam o campo da recontextualização.  

Portanto, o discurso pedagógico oficial condensado nos documentos legais é 

capaz de regular a produção, distribuição, reprodução, inter-relação e mudança dos 

textos pedagógicos tornados legítimos, suas relações sociais de transmissão e aquisição 

e a organização de seus contextos, redefinindo as finalidades educacionais da 

escolarização. Em consequência, o modo como uma sociedade “seleciona, classifica, 

distribui, transmite e avalia os saberes escolares reflete a distribuição de poder no 

interior desta mesma sociedade e os mecanismos que asseguram o controle social dos 

comportamentos individuais" (BERNSTEIN, 1998, p.161).  

Na contemporaneidade, os processos de recontextualização, ou de 

transposição didática, ampliam-se e aprofundam-se, dado o caráter híbrido e complexo 

da cultura. Em decorrência, os contextos não podem ser compreendidos com base na 

ideia de territórios fixos e as relações de poder não podem ser apenas vistas como 

relações verticalizadas, posto que permaneçam as hierarquias sociais, pois “a postura 

eclética é, ao mesmo tempo, produto e reforço tanto do desenraizamento quanto da 

apologia da conciliação e da harmonia” (FRIGOTTO, 1995, p.44).  

Assim é que as relações de poder que envolvem múltiplos conflitos 

econômicos, sociais e culturais e acentuam a produção interdependente de processos 

globais e locais, desenvolvem hibridismos de forma muito mais acentuada. Esses 

hibridismos podem, acentuar a possibilidade de ser substituídos por poderes 

verticalizados ou processos de resistência e de subversão, frente às hierarquias 

estabelecidas. Como também, podem acentuar ou revitalizar processos de submissão. 

Assim, o modo atual de poder, no mundo globalizado, celebra os hibridismos para 

manter seus processos de submissão. Produtos híbridos são apresentados em um grande 

mercado de ideias a serem consumidas de forma flexível: quanto mais diferenças 

apresentadas, mais oportunidades de diferentes formas de controle e de estabelecimento 

de hierarquias. Reiterando essa questão, Apple (1993, p.75) diz que 

 

[...] o currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, 
que de algum modo aparece nos textos e nas salas de aulas de uma 
nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da 
seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja 
conhecimento legítimo. 
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O que conta como conhecimento, as formas pelas quais ele está organizado, 

quem tem autoridade para transmiti-lo, o que é considerado como evidência apropriada 

de aprendizagem e – não menos importante – quem pode perguntar e responder a todas 

essas questões, tudo isso está diretamente relacionado à maneira como domínio e 

subordinação são reproduzidos e alterados na sociedade. Sempre existe, pois, uma 

política do conhecimento oficial, uma política que exprime o conflito em torno daquilo 

que alguns veem simplesmente como descrições neutras do mundo e outros como 

concepções de elite que privilegiam uns grupos e marginalizam outros.  

Essa lógica reafirma a compreensão de que o currículo está profundamente 

envolvido por relações de poder e assim, enquanto “corpus oficial”, representa um 

conjunto articulado e normatizado de saberes, determinados por certa ordem em que se 

conjugam visões de mundo, representações e significados das coisas e seres presentes 

no mundo segundo os interesses dominantes da sociedade. Para Moreira (1995, p.29), 

 

[...] o currículo ao expressar essas relações de poder, ao se apresentar, 
no seu aspecto “oficial”, como representação dos interesses do poder, 
constitui identidades individuais e sociais que ajudam a reforçar as 
relações de poder existentes, fazendo com que os grupos subjugados 
continuem subjugados. 

 
 

Nesse sentido, uma proposta curricular, mesmo sinalizando para a 

interdisciplinaridade, pode representar uma recontextualização ou descontextualização 

feita através da racionalidade política educacional, condicionada aos mecanismos 

políticos e administrativos que modelam o seu conteúdo, através da transposição 

didática e, conseqüentemente, da sua prática dentro do sistema escolar. No caso da 

escola do Ensino Médio, por ser um espaço de contradições, aglutina diferentes 

ideologias, concebendo aquelas comprometidas com a superação da exclusão e as que 

contribuem para perspectivas ideológicas conservadoras. De acordo com Goergen 

(2001, p.118), a nova ordem social capitalista 

 
[...] estabelece vínculos com um modelo econômico que pelos 
incrementos científico-tecnológicos amplia seu poder de exploração e 
seus efeitos perversos para a grande maioria da humanidade. Os 
conteúdos escolares estão profundamente afetados por esta miopia 
progressista que apenas incorpora uma visão de curto prazo e não 
percebe as ameaças que pairam sobre o futuro do gênero humano e da 
própria natureza. 

 
 



57 
 

O processo de produção de um discurso curricular híbrido, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, tem por finalidade a inserção no mundo 

produtivo (LOPES, 2002). Essa finalidade limita a dimensão cultural da educação.  

Ainda segundo essa mesma autora, os documentos legais enfatizam, como os principais 

contextos, o trabalho, a cidadania, a vida pessoal cotidiana e a convivência, na 

elaboração da Reforma. Entretanto, a cidadania assume uma dimensão produtiva do 

ponto de vista econômico, em detrimento de sua dimensão cultural mais ampla. Ou seja, 

 
[...] trabalhar os conteúdos das ciências naturais no contexto da 
cidadania pode significar um projeto de tratamento da água ou do lixo 
da escola ou a participação numa campanha de vacinação, ou a 
compreensão de porque as construções despencam quando os 
materiais utilizados não têm a resistência devida. E de quais são os 
aspectos técnicos, político e éticos envolvidos no trabalho da 
construção civil (BRASIL, 1998b, p.81). 

 
 

No documento analisado, de forma geral, é conferida centralidade ao 

contexto do trabalho, ficando a cidadania e a vida pessoal subsumidos a ele. Assim,  

Considerando-se tal contexto, buscou-se construir novas alternativas 
de organização curricular para o Ensino Médio comprometidas, de um 
lado, com o novo significado do trabalho no contexto da globalização 
e, de outro, com o sujeito ativo, a pessoa humana que se apropriará 
desses conhecimentos para se aprimorar, como tal, no mundo do 
trabalho e na prática social. Há, portanto, necessidade, de se romper 
com modelos tradicionais, para que se alcancem os objetivos 
propostos para o Ensino Médio (BRASIL, 1999, p.14). 

 
 

A escolha da tecnologia como tema por excelência, capaz de contextualizar 

os conhecimentos e as disciplinas, no mundo produtivo, e como princípio integrador de 

cada uma das áreas, também, expressa tal centralidade no trabalho.  

Com efeito, 

 
nas condições contemporâneas de produção de bens,  serviços e 
conhecimentos, a preparação de recursos humanos para um 
desenvolvimento sustentável supõe desenvolver a capacidade de 
assimilar mudanças tecnológicas e adaptar-se a novas formas de 
organização do trabalho (BRASIL, 1998b, p.61). 
 

 
Ainda de acordo com o Parecer CEB/CNE n° 15/98 (BRASIL, 1998b, p.81) 

 

o contexto do trabalho é também imprescindível para a compreensão 
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos a 
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que se refere o artigo 35 da LDB 9.394/96. Por sua própria natureza de 
conhecimento aplicado, as tecnologias, sejam elas das linguagens e 
comunicação, da informação, do planejamento e gestão, ou as mais 
tradicionais, nascidas no âmbito das ciências da natureza, só podem 
ser entendidas de forma significativa se contextualizadas no trabalho. 
A esse respeito é significativo o fato de que as estratégias de 
aprendizagem contextualizada ou “situada”, como é designada na 
literatura de língua inglesa, tenham nascido nos programas de 
preparação profissional, dos quais se transferiram depois para as salas 
de aula tradicionais. 

 

Esse conceito se fundamenta em Stein (1998) e em sua ideia de uma 

aprendizagem situada (BRASIL, 1999). Isso significa colocar o pensamento e ação em 

lugar específico de significado, envolver os aprendizes, o ambiente e as atividades para 

produzir significado (STEIN, 1998). Ou seja, todo conhecimento é construído de forma 

situada, em determinado contexto, de maneira a ser transferido para situações similares. 

Essa noção é a mesma que fundamenta projetos de ensino/aprendizagem contextuais, 

em franco desenvolvimento nos Estados Unidos desde os anos 903.  

Esses programas recuperam ideias de Dewey (1979), Bruner (1960) e Piaget 

(1975), e por vezes não se afastam da formação de habilidades na tradição dos 

eficientistas. Esses trabalhos associam a aprendizagem situada, a aprendizagem 

contextual e o atendimento às demandas da nova economia; enfatizam a resolução de 

problemas e o currículo integrado, na modalidade interdisciplinar; veem o 

construtivismo como forma de superar o modelo comportamentalista influente, por uma 

formação que não mais se adapta aos novos modelos de inserção flexível no trabalho.  

Convém destacar que esse tipo de interpretação aproxima-se da teoria de 

Gagné (1965), quando afirma que não basta a aquisição de conhecimentos; o uso e a 

generalização do conhecimento, em situações novas, são mais importantes, ou seja, a 

transferência de conhecimento. Incorpora igualmente princípios de Mager (1976), em 

defesa da resolução de problemas como um tipo de desempenho a ser formado. 

À medida que a educação é entendida como uma atividade capaz de 

produzir uma mudança de performance, ela (a educação) deve se desenvolver em um 

contexto situado.  Assim, a interdisciplinaridade, nos documentos legais, visa a que o 

aluno aprenda a mobilizar competências para solucionar problemas, em contextos 

                                                           
3 BERNS, R. G; ERICKSON, P. M. Contextual teaching and learning: preparing students for the new 
economy. The highlight zone: Research work, n. 5, 2001. Disponível em <http//: 
www.nccte.com/publications> - Acesso em: jun. de 2002. 
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apropriados, de maneira a ser capaz de transferir essa capacidade para o mundo social, 

especialmente, para o mundo produtivo.  

Mais explicitamente, a interdisciplinaridade situa-se na formação de 

performances que serão avaliadas nos exames centralizados, ou seja, as proposições 

pedagógicas e os programas das escolas de educação básica devem incluir as 

competências básicas. No caso do Ensino Médio, essas proposições devem incluir, 

também, os sistemas de avaliação e/ou utilizar os sistemas de avaliação, tendo as 

competências de base como referência (BRASIL, 1998a).  

As ambiguidades, nos conceitos da interdisciplinaridade apresentadas, 

entretanto, não devem ser identificadas apenas como negativas em si. Tais 

ambiguidades expressam os conflitos, velados ou não, existentes no processo de 

produção de uma reforma curricular que visa se legitimar na comunidade educacional e, 

por isso, realiza acordos para tal, os quais exigem a apropriação de discursos de 

diferentes segmentos, especialmente para produção do discurso regulativo da proposta, 

no qual se integram os conceitos da interdisciplinaridade.  

Entretanto, esses conceitos articulam-se, de forma geral, ao eficientismo 

social, ao estabelecer uma associação estreita entre a educação e o mundo produtivo, 

entendido em sua dimensão mais limitada, ou seja, o trabalho apresenta-se em sua forma 

pronta e acabada.  

Não mais existe o mundo produtivo, exclusivamente em bases taylorista e 

fordista, as quais nortearam a construção dos modelos de eficiência social. No entanto, 

permanece a ideia de que a educação deve se vincular ao mundo produtivo e formar 

para a inserção social eficiente nesse mundo, sem questionamento do projeto em 

construção desse mesmo mundo.  

A interdisciplinaridade associada à autonomia, é compreendida na Reforma, 

objeto de nosso estudo, como uma possibilidade de se adequar ao mundo da produção, 

sem desconsiderar as competências cognitivas e culturais exigidas ao pleno 

desenvolvimento humano, pois o desenvolvimento de tais competências “[...] passa a 

coincidir com o que se espera na esfera da produção” (BRASIL, 1999, p.12).  

Uma educação interdisciplinar, para os documentos legais, é uma educação 

que não mais precisa se adaptar aos modelos de análise de tarefas, mas pode formar o 

trabalhador adequado e disponível à inserção na estrutura social vigente e em seus 

processos produtivos, agora pós-fordistas.  
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Como a esfera da produção passa a exigir competências superiores, 

associadas ao pensamento mais abstrato, à realização simultânea de tarefas múltiplas, à 

capacidade de tomar decisões e de solucionar problemas, à capacidade de trabalhar em 

equipe, ao desenvolvimento do pensamento divergente e crítico, a formação não pode se 

limitar a competências restritas ou aos desempenhos previstos nos antigos objetivos 

comportamentais (LOPES, 2002). 

O princípio da interdisciplinaridade passa a ser associado a princípios 

eficientistas, como forma de projetar a formação de competências mais complexas, 

marcadas pela formação de desempenhos. Essas competências visam formar um 

indivíduo que se autorregula e mobiliza seus conhecimentos, de acordo com as 

performances solicitadas pelo mercado de trabalho.  

Esses pressupostos retomam tanto as teorias de aprendizagem que 

fundamentaram a pedagogia tecnicista, como também princípios da escola nova, em que 

aprender é uma questão de modificação de desempenho. Seu interesse imediato é o de 

produzir indivíduos “competentes” para o mercado de trabalho. Assim, compete à 

educação escolar o processo de organizar habilidades úteis e necessárias para que os 

indivíduos se integrem à ordem social vigente, articulando-se diretamente com o sistema 

produtivo.  

Desse modo, o essencial não é o conhecimento da realidade, mas as técnicas 

(formas) de descoberta e aplicação. A tecnologia é o meio eficaz de obter a 

maximização; a educação é um recurso tecnológico por excelência. Nesse sentido, a 

educação (tecnologia) é vista como um instrumento capaz de promover, sem 

contradição, o desenvolvimento econômico pela qualificação de mão-de-obra e pela 

maximização da produção.  

É importante deixar claro que a Reforma Curricular do Ensino Médio, na 

Resolução CEB/CNE nº 03/98, ao adotar a interdisciplinaridade como metodologia no 

desenvolvimento do conhecimento, não deve ser entendida como uma proposta de 

esvaziamento dos conteúdos acumulados pela humanidade e, portanto, redutora do 

processo ensino/aprendizagem, circunscrevendo-se ao imediatismo.  

A interdisciplinaridade deve situar os alunos no campo mais amplo de 

conhecimentos, de modo que possam efetivamente se integrar na sociedade, atuando, 

interagindo e interferindo nela (a sociedade). Do contrário, a relação com o mundo 

continuará de forma fragmentada, de tal modo que cada fenômeno observado ou vivido 
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será entendido ou percebido como fato isolado, não se contemplando, dessa forma, o 

princípio da interdisciplinaridade. 

 

 

 

4.2 O DESLOCAMENTO DO CONCEITO DA INTERDISCIPLINARIDADE NA 
REFORMA CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO:  EFICIENTISMO SOCIAL, 
“COMPETÊNCIA” OU POLIVALÊNCIA? 

   

 

A formação básica para o trabalho, em uma sociedade tecnológica, tal como 

prescrito nos documentos legais tem contribuído para entendimentos pouco 

esclarecedores quanto ao princípio da interdisciplinaridade e sua relação com a 

construção do saber sobre o trabalho em sua dimensão histórico-concreta. É por essa 

dimensão que o homem apreende, compreende e transforma uma dada realidade, ao 

mesmo tempo em que é transformado por ela.  

O Parecer da ANPED (1997) sobre o Plano Nacional de Educação já 

advertia que a interdisciplinaridade não pode ser confundida com polivalência na atual 

Reforma. Para o Ensino Médio, polivalência só pode significar o empobrecimento na 

transmissão do conhecimento; supõe a ampliação da capacidade do trabalhador para 

aplicar vários conhecimentos, sem que haja mudança qualitativa desse conhecimento.  

Para enfrentar o caráter dinâmico do desenvolvimento científico-

tecnológico, o trabalhador passa a desempenhar diferentes tarefas, usando distintos 

conhecimentos, sem que isso signifique superar o caráter de parcialidade e fragmentação 

dessas práticas ou compreender a totalidade.  

De acordo com Lefebvre (1979, p.82), 

 

se nos ativermos a essa forma e definirmos a razão através dela, o 
conteúdo – o real – mantém-se como algo exterior. A forma enquanto 
tal – forma de identidade, forma logicamente idêntica a si mesma – 
deixa escapar o conteúdo, o objeto do pensamento, o real. Na medida 
em que o apreende, imobiliza-o numa “essência” escolasticamente 
separada, distinta, abstrata: a pedridade da pedra, a sinidade dos sinos. 
Ora, o real se apresenta como móvel, múltiplo, diverso e contraditório. 
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É conveniente assinalar que nem todos os que manejam as novas tecnologias 

têm o conteúdo flexibilizado. Os digitadores, por exemplo, desempenham uma mesma 

atividade, cansativa e mecânica, durante todo o tempo da jornada de trabalho. Além 

disso, nem todos têm o conteúdo de trabalho de forma interdisciplinar e contextualizado. 

É o caso dos trabalhadores que executam funções simples como observar alarmes, as 

luzes dos painéis e a execução de ações previamente estabelecidas, segundo as 

prescrições técnicas. Dessa forma, exclui-se a possibilidade de participação nas decisões 

acerca do planejamento e dos modos de organização e execução. Isto porque o 

conhecimento se reveste de pequenos fragmentos, desvinculados dos princípios da 

interdisciplinaridade. Opera-se, assim, um movimento de desqualificação do 

trabalhador.  

Nestes casos, o trabalho vivo é subsumido ao trabalho morto, objetivado, 

que corporifica o conhecimento. Assim, à medida que o trabalhador é separado dos 

meios de produção, ele é transformado em objeto, perdendo, com isso, a capacidade de 

intervenção subjetiva com a erradicação dos ofícios que se completa com a subsunção 

do trabalho ao capital, ou seja, com o uso capitalista das máquinas. Como 

depreendemos, o processo de trabalho se torna inteiramente objetivado pelo emprego da 

máquina e ocorre uma separação radical entre trabalho e conhecimento. “O trabalho se 

torna uma ação mecânica e a ciência se colocou fora da subjetividade de quem trabalha: 

foi pensada em outro local [...]” (NAPOLEONI apud GERMANO, 1994, p.173).  

Decorre daí que 

 

[...] atualmente, o operário está despossuído de tudo: tanto do saber 
quanto do poder sobre a produção, [...] na verdade, a automatização e 
a informática, contrariamente às profecias, não liberam os 
trabalhadores das tarefas fastidiosas e repetitivas. Ao contrário, a 
automatização desqualifica o trabalho (GORZ, 1982, p.153).   

 

Na perspectiva marxista, o trabalho se torna alienado pela ausência dos 

meios de produção por parte dos trabalhadores. Isso significa que a sociedade 

tecnológica não é a sociedade mais democrática em relação ao conhecimento. Trata-se 

de algo novo que não modifica a essência de novas formas de acumulação capitalista, as 

quais lhe trazem novos contornos. Isto porque 

 

[...] o processo de transição de um a outro tipo de sociedade é contínuo 
e descontínuo ao mesmo tempo; às mudanças qualitativas sucedem 
mudanças quantitativas, à emergência dos novos elementos sobrevém 
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a continuidade de antigas formas, mostrando que se trata de um 
processo complexo, de interpenetração, onde contradições já 
existentes se repõem e se entrelaçam com outras novas (MACHADO, 
1994, p.13). 

 

A sociedade tecnológica surge quando a sociedade industrial ainda não se 

esgotou e, no caso dos países subdesenvolvidos, ela se esboça em meio a graves 

distorções e acentua os descompassos de tempo e de ritmo que caracteriza o 

desenvolvimento do capitalismo periférico.  

No caso do Brasil, que possui uma formação capitalista caracterizada por 

um processo de industrialização que ainda não se desenvolveu suficientemente, para 

receber os avanços tecnológicos em vários setores da economia verificamos um 

desenvolvimento desigual entre situações e perspectivas diferentes. Em consequência, 

dois polos marcam sua presença de forma elucidativa e, ao mesmo tempo, 

desconcertante, quanto ao conhecimento interdisciplinar.  

Em um desses polos, encontra-se o trabalhador, fruto do processo de 

industrialização, caracterizado por salário e nível educacional baixos, instabilidade no 

emprego e desempenho de funções desqualificadas e taylorizadas. Trata-se de setores 

sociais que sofreram e vêm sofrendo processos de desenraizamento, seja através das 

frequentes migrações, seja por meio das alternâncias de trabalho, das instabilidades das 

moradias e de várias outras carências sociais.  

No outro polo, percebemos o surgimento de um novo tipo de trabalhador, 

que desfruta de salários e nível educacional mais altos, goza de relativa estabilidade no 

trabalho, constituindo-se uma espécie de aristocracia técnica. Essa situação de 

superioridade não é, entretanto, condição suficiente para uma maior consciência e 

disposição para o desempenho de um papel ativo nas disputas pelos interesses dos 

trabalhadores, nem tampouco se constitui condição de apreensão do trabalho 

interdisciplinar (MACHADO, 1994). 

Manifestam-se, porém, outras formas de desenraizamento, próprias desse 

segmento, decorrentes da forma como se dão a produção e a aplicação tecnológica: 

desvinculada de uma política socioeconômica e cultural dentro de uma perspectiva de 

totalidade para a sociedade. Assim, o acesso a informações técnicas por si, sem uma 

visão ampliada da realidade, em suas várias dimensões, não garante uma efetiva 

compreensão do trabalho que se executa e do mundo no qual a atividade está inserida, 

ou seja, um trabalho que possa ser caracterizado como interdisciplinar. 



64 
 

Em consequência, ambos os polos encontram-se dentro de horizontes 

estreitos e alienados. Sobrevém, assim, o sentimento de impotência e de incerteza, 

quanto ao futuro, apesar dos enormes recursos tecnológicos produzidos pela 

humanidade. Por outro lado, a nova organização e a nova tecnologia são, também, mais 

dependentes do trabalhador: dependem do seu interesse, motivação, responsabilidade, 

atenção, capacitação, participação etc. Além disso, como a produção se torna integrada, 

basta um pequeno boicote num dos segmentos para inviabilizar o funcionamento do 

restante. 

Convém ressaltar que, quanto mais o trabalho vai sendo simplificado pelo 

avanço tecnológico, mais as diferenças de qualificação deixam de ser aparentes. Isto 

porque o domínio do conteúdo e do processo do trabalho por um único trabalhador, 

característico do processo artesanal, se transfere para o conjunto de trabalhadores, 

dissolvendo-se em um grande número de habilidades genéricas que permitem a 

mobilidade da força do trabalho. Ao mesmo tempo, amplia-se a necessidade do 

desenvolvimento de um conjunto de habilidades, comportamentos e atitudes que 

possibilitem a constituição de um corpo coletivo de trabalho organizado, harmônico, 

integrado e competente, capaz de recompor a unidade do processo produtivo rompida 

pela parcelarização.  

Para tanto, é preciso outro tipo de orientações pedagógicas, determinadas 

pelas transformações ocorridas no mundo do trabalho, para atender às demandas da 

revolução tecnológica, com seus profundos impactos sobre a vida social. O objetivo a 

ser seguido é a capacidade para lidar com a incerteza, substituindo a rigidez por 

flexibilidade e rapidez, a fim de atender a demandas dinâmicas que se diversificam em 

qualidade e quantidade, não para o trabalhador participar como sujeito na construção de 

uma sociedade em que o resultado da produção material e cultural esteja disponível para 

todos, mas para ajustar-se. 

Seguindo essa tendência, o Parecer CEB/CNE nº 05/2011 (BRASIL, 2011, 

p.02) afirma que  

 
A elaboração de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio se faz necessária, também, em virtude das novas 
exigências educacionais decorrentes da aceleração da produção de 
conhecimentos, da ampliação do acesso às informações, da criação de 
novos meios de comunicação, das alterações do mundo do trabalho. 
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Essa racionalidade supõe um mundo em que a tecnologia revoluciona todos 

os âmbitos da vida, e que, ao disseminar informação amplia tanto a possibilidade de 

escolha, como também, a incerteza, ou seja; 

 
[...] a organização do currículo deve ser coerente com princípios 
estéticos, políticos e éticos, abrangendo a estética da sensibilidade, que 
deverá substituir a da repetição e padronização, estimulando a 
criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, e a 
afetividade, bem como facilitar a constituição de identidades capazes 
de suportar a inquietação, conviver com o incerto e o imprevisível [...] 
(BRASIL, 1998a, p.102). 

 

Ressaltamos, ainda, que a Resolução nº 02/2012, ancorada nesses mesmos 

pressupostos, acrescenta em seu artigo 16, inciso II, “problematização como 

instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento 

ao espírito criativo” (BRASIL, 2012, p.07). 

A recomendação das DCNEM de que o currículo seja construído de forma a 

prever estratégias que, entre outros objetivos, ajudem o estudante a “suportar a 

inquietação”, nos remete ao seguinte questionamento: o que inquieta o jovem 

contemporâneo? Sem dúvida, o desemprego, os baixos salários, a violência, a 

corrupção, dentre outras mazelas da sociedade.  

Na realidade, essa leitura parece indicar que a acomodação (não a 

participação em processos de transformação) pode ser um dos desdobramentos do 

currículo recomendado. Assim, constituem o hibridismo que tem permeado o conceito 

de trabalho, na perspectiva interdisciplinar, necessária para formação de mão-de-obra: a 

flexibilidade na organização do trabalho; a exigência de trabalhadores polivalentes, 

criativos, cooperativos e capazes de desenvolver toda sua potencialidade de 

aprendizagem e de trabalho; a emergência da “política da incerteza, do inusitado, do 

imprevisível e da diferença”; a eleição do conhecimento como mola propulsora desta 

etapa de desenvolvimento do capitalismo.  

Esse hibridismo exemplifica os vieses do discurso oficial: por um lado, 

podemos interpretar o conceito como próximo a vertentes legitimadas por educadores 

críticos; por outro, no entanto, a interdisciplinaridade tal como divulgada, oficialmente, 

ignoram o âmbito da cultura mais ampla, restringindo-se à perspectiva de formação de 

performances que serão validadas nos exames centralizados e nos processos de trabalho.                                                     

Os novos modelos de produção industrial, suas dependências das mudanças 

de ritmo e necessidades preferidas pelos consumidores, as estratégias de competição e 
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de melhora da qualidade nas empresas exigem das escolas compromissos para formar os 

educandos com conhecimentos que estejam de acordo com a nova filosofia econômica. 

Aos poucos aparecem na Reforma conceitos tais como: competências, 

flexibilidade, autonomia dos centros escolares, superação do conhecimento 

fragmentado, liberdade de escolha de instituições docentes. Esses conceitos encontram 

ressonância nas características da reestruturação produtiva, na descentralização das 

grandes corporações industriais, na autonomia relativa de cada fábrica (em decorrência 

do processo de desterritorialização das unidades de produção e/ou de montagem), na 

flexibilidade da organização produtiva, para se ajustar à variabilidade de mercados e 

consumidores. 

De acordo com Martins (2000, p.72), 

 

[...] invariavelmente, as orientações que vigoram internacionalmente – 
sejam elaboradas por organismos multilaterais, sejam aquelas adotadas 
nos programas de reformas da educação de determinados países - 
retomam a discussão realizada pelas diretrizes tecnicistas 
internacionais dos anos 70 sobre o ajuste necessário que os sistemas 
de ensino devem sofrer para atender às novas demandas do mundo do 
trabalho, estabelecendo uma relação linear e, por isso mesmo, 
perigosa, entre essas mudanças – muitas vezes equivocadamente 
compreendidas como rupturas de paradigmas no âmbito econômico, 
social e cultural – e as políticas de formação de recursos humanos 
aptos a enfrentá-las. 

 
 

No Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial (TOMMASI; WARDE; 

HADDAD, 1996, p.42), o Banco Mundial, ao discutir especificamente as aptidões para 

o desenvolvimento, retoma a concepção de capital humano, afirmando que 

 
 
[...] a educação é essencial para o aumento da produtividade 
individual. A educação geral dota a criança de habilidades que podem 
ser mais tarde transferidas de um trabalho para outro, e dos 
instrumentos intelectuais básicos, necessários para a continuação do 
aprendizado. A educação aumenta a capacidade de desempenhar 
tarefas normais, de processar e utilizar informações e de adaptar-se a 
novas tecnologias e práticas de produção. 

 

Especificamente em relação ao Ensino Médio, o aluno formado deverá estar 

apto para exercer as funções do futuro que são: capacidade de abstração; 

desenvolvimento de pensamento sistêmico complexo e inter-relacionado; habilidade de 
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experimentação e capacidade de colaboração; trabalho em equipe; interação com os 

pares. 

Os documentos orientadores não fazem, porém, referência às graves 

questões que afetam a dinâmica da vida em sociedade. A discussão sobre a gravidade 

dos índices que acusam a repetência, a evasão e a falta de emprego é substituída pela 

visão otimista de que a escola preparará, competentemente, o jovem para o mercado de 

trabalho. 

Trata-se, portanto, de um modelo teórico que elabora seus argumentos com 

demasiada ênfase em dimensões individualistas ou excessivamente “universalistas”, 

abstraindo as peculiaridades de cada comunidade e do momento sócio histórico que 

estamos vivendo. Nesses discursos, o ser humano aparece desvinculado de aspectos 

essenciais como, por exemplo, suas dimensões socioculturais e histórico-geográficas. 

Neles não é enfatizado como essas variáveis exercem um papel decisivo na aquisição do 

conhecimento interdisciplinar (SANTOMÉ, 1996).  

Nesse sentido, as injustiças sociais, a distribuição desigual do saber e das 

riquezas e dos bens econômicos, a desigualdade nas possibilidades de acesso a um 

mercado de trabalho cada vez mais restrito não se constituem preocupações dos 

documentos oficiais. Isto porque as complexas questões que afetam a dinâmica social 

têm sido reduzidas a algumas fórmulas “mágicas”, na educação formal, e que 

preconizam, dentre outros temas, a adoção de eixos centrais do que está sendo 

denominado “a formação da cidadania e preparação para o mercado de trabalho”. 

A educação, enquanto instituição formal, não gera trabalho nem emprego. 

Novos postos de trabalho e o aumento do número de emprego dependem de processos 

estruturais de organização da produção, da estrutura do mercado de trabalho, da 

estrutura ocupacional e dos mecanismos macroeconômicos e políticos que regulam o 

funcionamento das economias, nos âmbitos nacional e internacional. Dessa forma, o 

discurso muito difundido em toda sociedade que defende a necessidade de formação dos 

jovens, com base em novos conhecimentos e competências, de modo que possam 

interagir com as profundas mudanças socioeconômicas, tecnológicas e culturais da 

contemporaneidade, está relacionado com os requisitos do novo contexto produtivo.  

O fato de a escola não poder desconhecer as exigências da produção não 

significa que ela (a escola) deva se submeter passivamente à racionalidade econômica 

vigente. Ao contrário, a par da inevitável instrumentação dos jovens, para que 

sobrevivam no mundo real, torna-se fundamental que a escola ensine a “leitura desse 
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mundo” (FREIRE, 1994) ou, em outras palavras, que o significado do trabalho, a partir 

do enfoque interdisciplinar, possibilite a compreensão histórica das relações 

estruturantes do mundo econômico e social, de forma que a sociedade seja percebida 

como passível de ser transformada. 

Este é, sem dúvida, o elemento mais complexo das demandas da escola, em 

relação ao trabalho e, consequentemente, das demandas pelo princípio da 

interdisciplinaridade, pois há divergentes posicionamentos de que a escola – em vistas 

de suas determinações históricas e sociais – possa exercer esse papel. Nesse sentido, é 

possível pensar em formas diferenciadas de expressão do currículo: aquele prescrito, 

oficial, e aquele real, que ocorre no mundo do trabalho e no cotidiano da escola, os 

quais nem sempre convergem e articulam-se. 

 
Neste sentido, o concreto produzido pelo pensamento – concreto 
pensado – não é o próprio real, como também não o permite criar, mas 
é construído em interação com o real, possibilitando sua apropriação. 
O pensamento não produz realidades: o real é sempre anterior ao 
pensamento e esse pensamento produz sempre uma teoria sobre o real 
(LOPES, 1999, p.47).  

 

Entendemos que a efetiva democratização da educação só será possível com 

a efetiva democratização da sociedade, em que os bens materiais e culturais estejam 

disponíveis para todos os cidadãos. Entretanto, essa utopia parece ficar cada vez mais 

distante, à medida que a crise internacional do capitalismo corrói os fundos públicos e, 

ao mesmo tempo, aumenta a exclusão. Embora a saída neoliberal, que tem sido 

hegemônica, a partir dos países centrais, já esteja mostrando seus limites, 

particularmente perversos para os países periféricos que convivem com a recessão, o 

desemprego e suas decorrências sociais, ainda não vislumbramos alternativas que 

apontem para a retomada da democratização, em que cidadania e trabalho sejam de fato 

dimensões constitutivas indissociáveis do homem e da sociedade. 
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5   INTERDISCIPLINARIDADE: DESVELANDO O HIBRIDISMO DO 

DISCURSO OFICIAL 

 

 

A forma como, historicamente, o conhecimento vem sendo transmitido 

indica uma unidade que se perdeu, através da cisão, exclusão e fragmentação, 

caracterizada pela representação do pensamento em uma sociedade dividida em classes 

sociais. O que permeia esse processo não é simples, nem inconsequente. 

Para Kosik (1978, p.100-101), 

 

trata-se de uma forma própria de produção da realidade e de 
representação no plano do conhecimento na sociedade de classe. A 
cisão, exclusão e fragmentação são partes constituintes no plano 
material e no plano do conhecimento desta forma de produção da 
existência humana. 
 
 

Reiterando essa questão, Delors et al. (2000, p.68), no Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, afirma:  

 

nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais 
– o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a 
agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao 
meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto – 
dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também 
criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a 
tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por 
algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde essa mistura inflamável 
de ignorância vai explodir na nossa cara. 
 
 

Essa visão isolada dos fenômenos tem como substrato o Positivismo, que 

considera a realidade como partes isoladas (oposta à ideia de integridade e de 

transformação dialética), desvinculada de uma dinâmica mais ampla e submetida a 

relações simples, sem aprofundar as causas.  

Convém dizer que uma das características básicas do Positivismo está 

representada pela ideia da unidade metodológica para a investigação dos dados naturais 

e sociais. Parte do princípio de que tanto os fenômenos da natureza, como os da 

sociedade estão regidos por leis invariáveis. Ao Positivismo não interessam as causas 

dos fenômenos; elimina-se a busca inadequada do porquê. Nesse sentido, podemos dizer 
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que o positivismo reduz o papel do homem enquanto ser pensante, crítico, para um mero 

coletor de informações e fatos presentes no mundo, capazes de fazer-se entender por si 

mesmos. 

Isso se dá porque as questões histórico-materiais talvez sejam as que menos 

são consideradas na transmissão dos conhecimentos, mediante diferentes processos 

educativos (na escola, nos partidos, nas igrejas, nos sindicatos, etc.), como pensam 

Jantsch e Bianchetti  (1995). Na mesma perspectiva, Frigotto (1995a, p.33-34) observa 

que 

 

os seres humanos se produzem enquanto seres da natureza, enquanto 
individualidade, mas sempre enquanto seres resultantes das relações 
sociais – síntese de relações sociais (Gramsci, 1978) – certamente que 
é neste plano, que podemos perceber os limites e as possibilidades do 
trabalho interdisciplinar. Isto porque é nesta materialidade que se 
produz o ser social. E é nesta materialidade (sempre histórica e social) 
que os homens produzem suas ideias, teorias e concepções. 

  

Dominantemente, o processo de vida real dos homens até o presente se 

produziu sob relações de dominação, exclusão e alienação, mediante a separação dos 

homens em classes ou grupos sociais (JANTSCH; BIANCHETTI, 1995). O currículo 

escolar, nesse sentido, inegavelmente tem sido um espaço de circulação das ideologias 

capitalistas que, direta ou indiretamente, têm intervindo nos processos, estratégias e 

formas de produção do conhecimento.  

Atualmente, como observamos na Reforma estudada, é anunciada à escola a 

tarefa de produzir uma nova subjetividade que corresponda às necessidades de 

recomposição do capitalismo, indicando um currículo baseado nos valores e princípios 

definidos pela reestruturação produtiva. Nesses termos, a interdisciplinaridade se mescla 

aos conceitos da flexibilidade, espírito crítico, adaptabilidade a mudanças, criatividade, 

solidariedade, habilidades, competências, cooperação, dentre outros, constituindo 

hibridismos e sendo apontados como os “novos” requisitos para a educação do 

indivíduo, os quais devem ser incorporados aos currículos. 

Vemos, assim, que os documentos legais criam uma polissemia de 

significados, em que os significados partilhados por uma literatura progressista ou 

crítica são sutilmente enviesados ou tornados híbridos, como aponta Lopes (2002), 
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procurando legitimação, ao embaralhar os campos político-ideológicos e confundindo a 

crítica. 

Esses diferentes significados atribuídos ao termo da interdisciplinaridade 

resultam de fortes traços culturais, marcados pelo ecletismo e pela crença de que a 

apreensão da verdade dos fatos sociais, de forma imparcial, é feita através “de um 

mosaico montado a partir de inúmeros pensadores, o que além de livrar-nos dos perigos 

dos sistemas nos permitiria um enriquecimento indefinido aproveitando-se de cada 

sistema melhor” (GOMES, 1980 apud JANTSCH; BIANCHETTI, 1995).   

Apesar de percebermos que tais requisitos se aproximam daqueles 

reclamados pela concepção crítica de currículo, a perspectiva trabalhada pelo 

neoliberalismo é de possibilitar a ampliação da produtividade e da competividade 

econômica. Assim, os conteúdos trabalhados devem dar ênfase aos processos 

motivacionais e afetivos, com vistas a gerarem uma nova atitude no educando ante aos 

processos de trabalho do “novo capitalismo”.   

Assim, abordar o conhecimento articulado ao modo capitalista de produção, 

o qual se configura como um processo de ambiguidades, de recontextualização e de 

hibridismos que, na maioria das vezes, se reveste de reducionismos ou fragmentos do 

conhecimento, pode confundir o real significado da interdisciplinaridade. 

Segundo Vigotsky (1993), a análise da realidade com ajuda de conceitos 

precede à análise dos próprios conceitos. No caso da interdisciplinaridade, podemos 

dizer que “é, em primeiro lugar, uma ação de transposição do saber posto na 

exterioridade para as estruturas internas do indivíduo, constituindo o conhecimento” 

(ETGES, 1994, p.73).  

A contextualização intrínseca a esse processo deverá propiciar a 

compreensão dos espaços históricos, com vistas à construção do indivíduo, na condição 

de ser coletivo. 

 

 o caráter uno e diverso da realidade social nos impõe distinguir os 
limites reais dos sujeitos que investigam os limites do objeto 
investigado. Delimitar um objeto não é fragmentá-lo, ou limitá-lo 
arbitrariamente. Ou seja, se o processo de conhecimento nos impõe a 
delimitação de determinado problema, isto não significa que tenhamos 
que abandonar as múltiplas determinações que o constituem. E, neste 
sentido, mesmo delimitado, um fato teima em não perder o tecido da 
totalidade de que faz parte indissociável (FRIGOTTO, 1991, p.27). 
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Ressaltamos que a realidade do mundo só é conhecível, a partir da 

articulação dialógica com o conjunto de elementos que constituem os diversos aspectos 

da realidade (FREIRE, 1994). Nesse sentido, a realidade não se deixa apreender apenas 

pela ciência e seu disciplinamento, mas também e, principalmente, pelas características 

intrínsecas do ser humano e dos fenômenos da natureza. O afeto, a amorosidade, a 

bondade, o amor, a solidariedade não são fenômenos que comparecem nos frios cálculos 

estatísticos da sociometria ou das reações físicas dos experimentos científicos reduzidos 

às especificações técnicas e seus ramos científicos.  

Ainda segundo Freire (1994), o real integra necessariamente as emoções 

com que a natureza se expressa, em sua diversificada forma e, notadamente, no ser 

humano, onde a natureza se realiza como cultura. A dialógica razão/emoção é o 

movimento do próprio real que não se deixa apreender somente em sua dimensão 

racional, mas que pode e deve ser percebido, a partir mesmo dessa articulação dual da 

realidade humana, enquanto cientista, pesquisador, intelectual, etc., para que possam 

construir e reconstruir uma compreensão do todo dinâmico, sem olvidar das 

características emocionais (paixão, sentimentos, afetos, desejos, etc.) que emprestam ao 

ser humano as suas grandes virtudes e os seus vícios. 

Isso significa que a articulação dialógica com o conjunto de elementos, os 

quais constituem os diversos aspectos da realidade, não pode ficar reduzida apenas a 

uma linguagem que utiliza nos sistemas formais: 

ou seja, quanto mais purifico minha linguagem nos sistemas formais, 
mais clareza eu consigo. A consistência é maior, tiro toda 
ambiguidade e equivocidade, mas, ao mesmo tempo, tiro também toda 
concretude do discurso, toda circunstância e historicidade. Fica sendo 
um discurso modelar, porém totalmente abstrato e atemporal, válido 
apenas enquanto fechado nele mesmo. Não serve para dizer coisa 
alguma, porque coisa alguma cabe nele, já que qualquer coisa o 
macularia de contingência e comprometeria sua pureza (PESSANHA, 
1993, p.22). 

 

 

Nessa perspectiva, Lopes (1999, p.49) argumenta que 

  

a constante tentativa de impor o modelo matemático das ciências 
físicas às ciências sociais, a metodologia das ciências físicas às 
ciências sociais, é marca de nossa tradição filosófica na 
modernidade[...] na modernidade temos a restrição do conceito de 
razão, a redução da racionalidade à racionalidade experimental, a 
limitação da prova racional à prova analítica, demonstrativa, 
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matemática. Outras formas de provar não desaparecem, mas são 
desprestigiadas como não-científicas. 

            

 

Desse ponto de vista, o conhecimento interdisciplinar rejeita o entendimento 

de que o conhecimento tanto se produz, através da mera contemplação (como se 

bastasse observar a realidade para apreender o que nela está naturalmente e a priori 

inscrito), quanto é mero produto de uma consciência que pensa a realidade, mas não 

nela e a partir dela. Assim, toda proposta oficial – ou toda prática discursiva – é uma 

prática social que predomina em determinado período histórico; interessa, portanto, 

compreender as relações que a engendram e as condições concretas de sua implantação, 

e não apenas o discurso em si.  

Assim, segundo Martins, (2000), considerando a realidade do Ensino Médio 

público brasileiro e a pouco esclarecida definição da interdisciplinaridade, como 

também a pouco esclarecida preparação básica para o trabalho, descrita na LDBEN nº 

9.394/96 e na Resolução CEB/CNE nº 03/98, o currículo, da forma como se encontra 

estruturado nos documentos legais, não atenderá à compreensão das relações sociais de 

produção, numa perspectiva interdisciplinar.   

Domingues (2000) destaca as dificuldades que as escolas poderão ter com a 

falta de material didático que contemple as exigências da sociedade tecnológica, bem 

como a reforma de ensino a ela conveniente. Os atuais materiais didáticos foram 

concebidos, em geral, para modelarem o ensino a um formato curricular homogêneo, 

vinculado a um paradigma curricular que se liga à racionalidade técnica, do tipo 

preparação para concursos vestibulares.  

O ENEM é um exemplo dessas dificuldades. Nesse tipo de exame, as provas 

reeditam os paradigmas curriculares e “padronizam a diversidade”. Isso ocorre porque 

trabalham com competências e habilidades mensuráveis. Além disso, há o risco de que 

esse exame seja tomado como modelo curricular, a exemplo do que tem ocorrido com o 

vestibular/processo seletivo, realizado pelas Instituições de Ensino Superior. Como 

garantir que, na seleção para o ingresso no Ensino Superior, seja contemplada a 

interdisciplinaridade, prevista nos documentos legais, uma vez que essa avaliação 

nacional passa a ser apresentada como alternativa complementar básica às provas do 

antigo vestibular? De que modo, portanto, o ENEM se articula com a Reforma 

Curricular do Ensino Médio? (DOMINGUES, 2000). 

Segundo Apple (1993, p.30), 
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o que parece imperar é uma cultura da “objetividade”, entendida como 
uniformidade, como ataque à diversidade, com a finalidade de 
favorecer a articulação de sociedades “mono”, monoculturais, 
monolingüísticas, monoétnicas, monoideológicas, etc. Pretende-se 
negar a diversidade para impor uma única cultura que se anuncia e se 
faz pública como “comum”, “consensuada”, “valiosa” e “histórica” (a 
de sempre).  

 
 

Portanto, para o entendimento do conhecimento interdisciplinar, não pode 

haver “espaço para a univocidade, para o padrão, para a ordem, etc. A concepção 

histórica ou dialética aqui pressuposta é “em aberto” e, por isso, não constitui qualquer 

“dever ser” imperativo categórico da moral Kantiana” (JANTSCH; BIANCHETTI, 

1995, p.14-15).  

 

 

5.1 AS CONTRADIÇÕES ENTRE O DISCURSO OFICIAL E AS CONDIÇÕES 
REAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA NO MARANHÃO 

 

 

  As questões de ordem epistemológica e da divisão social e técnica do 

trabalho que predomina nas sociedades capitalistas contemporâneas, conforme 

buscamos evidenciar até aqui dificultam a efetivação do princípio da 

interdisciplinaridade nas práticas escolares, em particular no Ensino Médio, nosso foco. 

Neste capítulo, vamos abordar alguns aspectos da realidade educacional do Estado do 

Maranhão que apontam grandes dificuldades para os objetivos da Reforma, bem como 

apresentar outras, de ordem teórica, epistemológica e culturais que permeiam as práticas 

e os discursos dos agentes concretos responsáveis pela efetivação da mesma.  

 

 

 

 

 



75 
 
5.2 A REALIDADE DO ENSINO MÉDIO NO MARANHÃO  

 

 

Antes de apresentarmos alguns dados sobre a realidade do Ensino Médio 

que apontam para as dificuldades de implementação da Reforma no Estado do 

Maranhão, faz-se necessário igualmente apresentar alguns dados macro que ajudam a 

melhor situar nossas reflexões.  

O Maranhão é o oitavo maior estado do Brasil e o segundo do Nordeste em 

extensão territorial (IBGE, 2002), o Maranhão está dividido em cinco Mesorregiões, por 

sua vez subdivididas em 21 Microrregiões Geográficas, onde estão inseridos seus 217 

municípios. É um estado de grande extensão e tem uma população que representa mais 

de 10% da região Nordeste, da qual 63% residem na área urbana; 60,41% são 

jovens/adultos e 77,88% declaram-se não branca – 66,52% parda; 9,69% preta; 1,13% e 

amarela 0,54% indígena (IBGE, 2010).  

Estado de grandes riquezas naturais é formado por vários ecossistemas, 

desde a floresta equatorial, passando por mata de cocais, manguezais, campos e, ainda, 

cerrados e dunas. Estas, situadas no litoral considerado como um dos maiores berçários 

pesqueiros do país, sendo, nos últimos anos, divulgado internacionalmente em função 

da beleza ímpar da floresta dos guarás e dos Lençóis Maranhenses.  

Forçoso mencionar também a Baixada Maranhense, toponimizada como 

Campos Floridos, igualmente conhecida como pantanal maranhense, que se destaca pela 

beleza dos campos naturais inundáveis no período chuvoso, reunindo, ainda, cerrados, 

babaçuais, lagoas, rios, estuários e manguezais que se espalham por vários municípios, 

além do segundo maior lago de água doce da América do Sul (o Lago-Açu). E o 

planalto maranhense, denominado Chapada das Mesas, região que tem grande 

potencialidade para o turismo ecológico devido às suas paisagens vegetativas, praias do 

rio Tocantins, chapadões e cachoeiras que chegam a ter queda de 70 m. Por fim, 

destacamos a cultura, cuja culinária, festas, danças e sotaques os mais diversos, 

conferem ao Maranhão possibilidade de projeção no cenário social, econômico e 

cultural do país (MARANHÃO/IMESC, 2008).    
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Contraditoriamente, os indicadores econômicos e sociais são baixos e 

frequentemente inferiores à média da região nordeste. Citaremos alguns, na certeza que 

estão longe de fornecer informações suficientes para o conhecimento da realidade desse 

estado da federação, mas que se constituem em exemplos ilustrativos da situação de 

pobreza, exclusão e desigualdade local.  

O Índice de Gini4 é de 0,545, situando o Maranhão na 5ª posição no 

rankiamento dos estados brasileiros mais desiguais (IBGE/PNAD, 2013). Vale ressaltar 

que essa evidência de desigualdade permanece praticamente inalterada há mais de duas 

décadas, pois que em 1992 era de 0,525%.  

Quanto ao Índice Desenvolvimento Humano (IDH), em 2010 o Maranhão 

obteve o patamar de 0,639 (MARANHÃO/IMESC, 2008), o segundo mais baixo do 

país, superando somente o estado de Alagoas, que obteve 0.631 no mesmo ano. 

No decorrer da década de 90, o número de desempregado(a)s no estado 

passou de 55 mil para 550 mil pessoas. Como consequência, a informalidade elevou-se 

significativamente, alcançando um dos maiores índices do país ao representar 63,3% o 

ano 2006 (MARANHÃO/IMESC, 2012). Nos dias atuais, aproximadamente 17% dos 

trabalhadores maranhenses de 10 anos ou mais de idade recebem até a metade do salário 

mínimo e 20,92% recebem de meio a um deste salário.  

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011) 

informam que o Estado do Maranhão ainda tem 13% da população abaixo da linha da 

miséria, o que revela uma proporção superior à média nacional (5%), muito embora o 

índice de pobreza extrema tenha tido uma redução de 47%, entre 2004 e 2009. Além 

disso convive com altos índices de analfabetismo, estando nessa situação 17,9% da sua 

população, sendo que 45,30% têm mais de 50 anos e 18,7% pertencem à faixa etária 

apropriada para cursar o Ensino Fundamental. Este índice coloca o estado nos últimos 

lugares entre os da região Nordeste (por sua vez, com a maior taxa dentre as regiões do 

Brasil), perdendo apenas para Piauí e Alagoas (IBGE/PNAD, 2013).  

A média de estudos entre pessoas de 25 anos ou mais de idade corresponde 

a 5,6 anos (IBGE/ PNAD, 2010), o que significa que muitos jovens não chegam à 

                                                           
4 O Índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, 
auferindo a distribuição do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares permanentes, com 
rendimento domiciliar. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 
Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação 
de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma 
só pessoa detém toda a riqueza (IPEA, 2004). 
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Educação Superior e quando o conseguem, vão, majoritariamente, para o setor privado, 

o qual responde a 62,55% das matrículas nesse nível de escolarização.  

Sobre a realidade do Ensino Médio no Maranhão, pesquisa realizada por 

Rosar e Cabral (2004) constatou que, para resolver o problema da demanda ampliada 

nesse nível de ensino, o governo do Estado, no ano de 2001, aumentou em 51% a oferta 

anteriormente existente com a criação do Programa Viva Educação. O Viva I, nome 

dado ao Primeiro Programa, teve início em 12 de fevereiro de 2001, e foi previsto para 

durar 15 meses, abranger os 217 municípios do Estado e atingir 150 mil alunos, 

distribuídos em 3.500 salas de aula. 

 Esse Programa tinha como objetivo resgatar os alunos que estavam em 

defasagem idade-série, com uma oferta de ensino em caráter de suplência. As aulas 

eram monitoradas por um único professor, denominado de orientador de tele-sala 

(ROSAR; CABRAL, 2004). 

O Programa deveria matricular somente alunos que apresentavam 

defasagem idade-série, contudo, em muitos municípios do Estado, substituiu o Ensino 

Médio regular, constituindo-se como única alternativa de matrícula para os adolescentes 

com 15 a 17 anos que foram privados de seus direitos de acesso legal, em escolas com 

oferta de matrícula para cursos com sistema regular de ensino, previsto na LDBEN de 

1996. Dessa forma, a legislação foi fortemente atingida   uma vez que os alunos da faixa 

etária correspondente ao Ensino Médio deveriam estar matriculados no curso regular e 

permanecer na escola por três anos consecutivos, a duração mínima. 

A pesquisa demonstrou, também, que nenhuma escola de Ensino Médio foi 

construída, mesmo garantindo-se a matrícula com um programa de tele-educação, para 

aproximadamente 150 mil alunos. A medida adotada pelo Governo Estadual para 

atender ao significativo aumento de demanda por matrícula foi, literalmente, alocar os 

alunos em inúmeros prédios da rede municipal, no interior do Estado e na capital, em 

espaços alugados, denominados de anexos, muitos dos quais não possuíam condições de 

funcionamento, o que contradiz completamente as concepções e diretrizes estabelecidas 

pela LDBEN nº 9.394/96 para esse nível de ensino. 

A pesquisa feita por Rosar e Cabral (2004) conclui que o Ensino Médio, no 

Maranhão, cresce sem identidade física e pedagógica, considerando que divide o espaço 

com escolas do Ensino Fundamental e, mesmo na rede estadual que oferta o Ensino 

Médio regular, não existem prédios construídos exclusivamente para esse nível de 
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ensino. Afirmação que vai na mesma direção das conclusões de pesquisas realizadas em 

âmbito nacional:  

 

 o ensino médio cresce como o nível de mais difícil enfrentamento em 
termo de organização, em decorrência de sua própria natureza de 
mediação entre o ensino fundamental e a educação superior. Como 
resultado continua sem identidade física e pedagógica, uma vez que 
tem crescido em espaços ociosos das escolas do ensino fundamental 
desprovido de uma proposta pedagógica que implemente os seus fins 
definidos na LDB e contemple suas demandas definidas pelo mercado 
e pela sociedade (KUENZER apud ROSAR; CABRAL, 2004, p.200). 
 
 

Convém ressaltar que os problemas do Ensino Médio, no Maranhão, não 

estão representados apenas pela expansão desorganizada de vagas e pela ausência de 

uma infraestrutura adequada para a oferta de ensino. A explosão das matrículas nesse 

nível de ensino com o  Projeto Viva também  contribuiu para que ficasse comprometida 

a sua  qualidade.  A análise feita por Rosar e Cabral (2004, p.201) revela que 

 

a precariedade do Ensino Médio Maranhense tem várias causas, tanto 
internas quanto externas à escola. Entre as internas, evidencia-se a 
falta de infraestrutura adequada, de acervos para pesquisa, de material 
didático para professores e alunos, de projetos educativos e de gestão 
escolar, e ainda, a ausência de um programa de formação e valorização 
permanente do docente. As causas externas estão relacionadas com os 
problemas estruturais da educação brasileira e com a ausência de 
políticas estaduais que garantam as ações necessárias para a 
universalização do Ensino Médio de qualidade. 
 
 

Em decorrência, o resultado tem sido a manutenção de uma grande massa de 

excluídos do sistema regular de educação média, que tende a crescer, caso não haja 

políticas públicas mais incisivas. Como denuncia o CONED (1997, p.07):  

 
a história da Educação no Brasil tem sido uma história de perdas, de 
exclusão e de manutenção de privilégios de minorias. A herança que 
as crianças e os jovens, hoje a maioria da população, recebem dessa 
história caracteriza-se pela carência, pelo descrédito e ausência de 
perspectivas, pela perplexidade. (...) a crise da educação atinge níveis 
intoleráveis. A política de desobrigação do Estado com a educação 
pública, gratuita e de qualidade cada vez mais vem excluindo crianças, 
jovens e adultos. 
 

A democratização do Ensino Médio baseada na Reforma Curricular que 

sugere a interdisciplinaridade, não se encerra na ampliação de vagas. Ela exige espaços 
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adequados, bibliotecas, laboratórios, equipamentos e, principalmente, professores 

capacitados. Sem essas precondições, discutir uma proposta pautada na 

interdisciplinaridade, pura e simplesmente, não resolve a questão da exclusão, tampouco 

possibilita os esclarecimentos necessários sobre a totalidade da vida social.    

É importante ressaltar que existe sempre e em graus variados certa 

discrepância entre os fins enunciados das políticas, seja de educação, seja de trabalho, e 

os critérios e pontos de vista que são aplicados na realidade prática. Isso porque são 

diversas as variáveis intervenientes como, por exemplo,  a capacidade de autonomia dos 

subsistemas sociais de fazer valer os fins declarados pelas políticas; as condições e 

circunstâncias em que elas são implementadas, pois são sempre diferentes daquelas 

idealizadas; as ações dos sujeitos sociais que constroem as instituições educacionais no 

seu cotidiano. 

Segundo Vázquez (1977, p.210),  

 
[...] a atividade prática pressupõe uma ação efetiva sobre o mundo, que 
tem por resultado uma transformação real deste, a atividade teórica 
apenas transforma nossa consciência dos fatos, nossas ideias sobre as 
coisas, mas não as próprias coisas. Nesse sentido, cabe falar de uma 
oposição entre o teórico e o prático. 

                                                

No caso do Brasil, segundo Kuenzer (2000), há um desacordo entre o 

discurso oficial e as políticas educacionais, visto que as ações reais estão voltadas para a 

universalização do ensino fundamental,  não do Ensino Médio, contrariamente às 

exigências dos setores produtivos e às recorrentes reivindicações dos setores populares 

organizados. Desse modo, torna-se difícil transformar o princípio da 

interdisciplinaridade em práticas escolares cotidianas.  

Convém, então, ressaltar que as dificuldades vão além da questão 

epistemológica e os obstáculos de ordem pessoal, institucional e de formação de 

professores, dentre outras, adquirem sua relevância. Assim, a interdisciplinaridade põe 

em relevo complexidade dos processos de construção do conhecimento nas situações 

reais e o imperativo de uma inevitável dinâmica de transgressão com relação à Reforma 

Curricular.  

Podemos, dessa forma, reafirmar que essas condições históricas residem em 

uma dimensão estrutural, própria da constituição da escola, no modo de produção 

capitalista que faz com que a democratização do saber não seja a sua função. Articulada 

à hegemonia do capital sobre o trabalho, no capitalismo, a escola existe, dentre outras 
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funções, para distribuir desigualmente o conhecimento, como resultado e condição da 

existência da divisão social e técnica do trabalho. 

Historicamente, as bases teórico-metodológicas que têm permeado o 

processo do conhecimento escolar ainda se aliam à concepção tradicional de currículo, 

constituindo-se, dessa forma, em um obstáculo para a efetivação da Reforma Curricular 

pautada na interdisciplinaridade, pois o problema fundamental nessas abordagens é a 

ênfase dada aos conteúdos enquanto “pacotes disciplinares”, ou seja, o conhecimento 

nesses casos é “transmitido” de forma pronta.  Apresentados dessa forma, os alunos não  

podem  ver  os conteúdos como parte do seu próprio mundo, mas apenas como algo que 

lhes ajuda a passar de ano,  tendo em vista a obtenção do diploma. Reiterando esta 

questão, o Parecer CEB/CNE nº 15/98 afirma:  

 
  
Em pesquisa recente com jovens de Ensino Médio revelou que estes 
não vêem nenhuma relação da química com suas vidas nem com a 
sociedade, como se o iogurte, os produtos de higiene pessoal e 
limpeza, os agrotóxicos ou as fibras sintéticas de suas roupas fossem 
questões de outra esfera de conhecimento, divorciadas da química que 
estudam na escola. No caso desses jovens, a química aprendida na 
escola foi transposta do contexto de sua produção original, sem que 
pontes tivessem sido feitas para contextos que são próximos e 
significativos. É provável que, por motivo semelhante, muitas pessoas 
que estudaram física na escola não consigam entender como funciona 
o telefone celular. Ou se desconcertem quando têm de estabelecer a 
relação entre o tamanho de um ambiente e a potência em “btus” do 
aparelho de ar-condicionado que estão por adquirir (BRASIL, 1998b, 
p.80). 

 

Nessa perspectiva, o conhecimento escolar tem se mostrado semelhante a 

alguns questionários de perguntas e respostas sobre determinado assunto, nos quais os 

alunos respondem a perguntas sobre determinada disciplina. Ou seja, é considerado que 

a apreensão da disciplina se dá através de fragmentos de informação sem maior 

aprofundamento e, o que é mais grave, sem compreensão dos conteúdos que são assim 

verbalizados. 

Nesses modelos, as situações e os problemas da vida cotidiana, as 

preocupações pessoais costumam ficar à margem dos conteúdos e processos educativos. 

O tempo do aluno deixa de ser a dimensão aberta, na qual transcorre sua atividade ou 

seu tempo de aprendizagem, para converter-se, sob a forma do calendário, horário e 

sequenciação de atividades por parte do professor, como organizador dessas atividades 

ou, mais exatamente, na mediação através da qual outros a organizam. Isso nos leva a 
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supor que a forma como se transmitem os conhecimentos, dentro dessa concepção e 

organização, condiz com conteúdos pouco relevantes, apresentando-se de forma nada 

motivadora aos alunos e, portanto, com risco de perder o contato com a realidade em 

que se inserem. 

Para romper com esses modelos e cultura   historicamente produzida e 

vivenciada pela escola maranhense através dos currículos, é necessário que o processo 

de apropriação do conhecimento interdisciplinar não se limite ao que ocorre somente no 

espaço da escola, mas deve estar aberto à comunidade, buscando os elementos 

necessários a que se mantenha viva a articulação teoria-prática, educação geral e 

educação para o trabalho. 

Isto porque trabalhar com o princípio da interdisciplinaridade supõe, 

segundo Santomé (1998), planejar propostas de trabalho que possibilitem aos alunos a 

formação de pelo menos cinco hábitos mentais que irão se construindo com o trabalho 

curricular nas salas de aula, hábitos que ajudarão a uma capacitação mais adequada à 

participação em um mundo no qual a diversidade é uma de suas características mais 

marcantes. 

Esses hábitos, segundo Santomé (1998, p.66-67), são os seguintes: 

 
1 – EVIDÊNCIAS – como conhecemos o que conhecemos? Que tipo 
de evidências consideramos suficientemente boas, válidas? 
2 – PONTOS DE VISTA – que perspectivas, critérios, escutamos, 
vemos e lemos? Quem são seus autores ou autoras, onde as 
elaboraram, quais eram suas intenções ou finalidade? 
3 – CONEXÕES – como estão relacionadas umas questões com as 
outras? Como se encaixam entre si? 
4 – CONJECTURAS – que acontecerá se...? supondo que...? podemos 
imaginar alternativas? 
5 – RELEVÂNCIA – que controvérsias são estabelecidas? A quem se presta? 

 

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade não pode ser entendida como 

elemento de redução a um denominador comum, mas, sim, como elemento teórico-

metodológico da diferença e da criatividade. Esse princípio deve ser compreendido 

dentro dos limites de cada disciplina, como também devem ser exploradas as 

potencialidades de cada área do conhecimento.  

Isso nos leva a supor que o ensino, nesta concepção, deve envolver a cultura 

do aluno como um espaço de imagens, conhecimentos e afetos, para que possam ser 

definidas as bases do encontro educativo. Para tanto, é necessário que enfatizemos a 

realidade vivida por cada educando e nela fundamentemos o exame das questões da 
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teoria e da prática. Do ponto de vista do conteúdo interdisciplinar, isso significa uma 

articulação entre trabalho e conhecimento, para que possamos compreender os 

fundamentos científicos dos processos de produção e os aspectos práticos dos ofícios. 

Entretanto, há o perigo de perdermos de vista as razões pelas quais 

defendemos o currículo interdisciplinar. Pode ocorrer que acreditemos que o mero fato 

de rotular uma Reforma de interdisciplinar equivalha a assumir a epistemologia a ela 

correspondente. O perigo “nominalista” é grande e a prova disso é a estratégia de 

recorrer à utilização dos conceitos de maior êxito social das tradições políticas 

progressistas, esvaziando-as de conteúdo ou distorcendo seu real significado. 

Um dos erros frequentes consiste em reduzir tudo a uma questão técnica, 

algo que se agrava nas instituições escolares, onde a urgência do imediato faz com que 

estejamos mais obcecados por tarefas de caráter prático. Com isso, a questão da falta de 

tempo se converte em armadilhas, esquecendo-nos de perguntar pelas verdadeiras 

razões dessas práticas, que se transformam, assim, em mero ativismo. Muitas vezes, 

chegamos a acreditar que as técnicas ou metodologias são suficientes para tornar 

realidade as reflexões e os discursos que as promoveram. 

Até aqui apresentamos alguns dados e posicionamentos teóricos que ajudam 

a problematizar a implementação da Reforma na realidade maranhense. Do ponto de 

vista das condições materiais e infra estruturais, pode-se inferir, não obstante 

apresentemos apenas alguns dados gerais, que muitos obstáculos terão de ser 

enfrentados pelas secretarias de educação de todo o Estado, inclusive se considerarmos 

também as dificuldades financeiras, de gestão dos sistemas de ensino e dos interesses 

políticos de cada município. Aspectos que fogem aos limites deste trabalho de pesquisa. 

Entretanto, interessa-nos, agora, explorar um outro importante aspecto do processo de 

implantação da Reforma que é como os docentes, agentes implementadores da mesma, 

percebem, compreendem e dizem estar fazendo para atender às orientações nacionais. 
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5.3 A INTERDISCIPLINARIDADE VISTA PELOS DOCENTES 

 

 

 Conforme já esclarecido na Introdução, as condições de realização do DINTER 

com a UFRN não me permitiram desenvolver um trabalho de pesquisa mais amplo, 

como gostaria. Dessa forma, escolhemos 10 docentes do respectivo colégio, o que 

corresponde a 11% do total de professores,  utilizamos como critério de escolha em 

virtude  dos mesmos já possuírem doutorado ou estão cursando. Por esta razão, a 

pesquisa feita junto a docentes envolvidos com a implantação da Reforma restringiu-se 

à realização de entrevistas semiestruturadas que foram submetidas à análise categorial 

de conteúdo. O roteiro das entrevistas foi composto por três questões, sendo uma 

fechada e duas abertas.  

Na primeira questão, perguntamos: “Você já realizou ou participou de 

alguma atividade interdisciplinar na escola? ”  Dessa forma, buscamos identificar se os 

professores já participaram ou participam de alguma atividade que julgam ser 

interdisciplinar. Essa informação nos permitiu iniciar a identificação da ideia de 

interdisciplinaridade dos respondentes e se os argumentos apresentados  eram 

efetivamente embasados nas experiências vividas por eles. Com isso, estabelecermos 

uma relação entre a concepção de interdisciplinaridade dos respondentes com o nível de 

sua prática no meio escolar.  

Na segunda questão perguntamos: “O que é interdisciplinaridade para você? 

”  Nosso objetivo ao formular esta questão foi justamente examinar as concepções dos 

docentes em relação ao significado da interdisciplinaridade.  

A terceira e última pergunta foi formulada da seguinte forma: “Se você fosse 

implementar um trabalho interdisciplinar nesta escola, de que forma faria?”.  Para nós, 

formulada desta forma, a questão nos ajudaria a entender como os sujeitos acreditavam 

poder implementar a interdisciplinaridade num contexto escolar cheio de dificuldades, 

como é o da realidade maranhense. Além disso, as respostas nos ofereceriam também 

informações complementares que serviriam de parâmetros para compararmos os 

aspectos epistemológicos e metodológicos da concepção da interdisciplinaridade 

defendida pelos professores pesquisados.  
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A análise do conteúdo das respostas nos levou ao estabelecimento categorias 

temáticas, as quais apresentaremos na sequência, cada uma expressando um aspecto da 

compreensão geral que possuem os docentes sobre o princípio da interdisciplinaridade. 

Em seguida, com base ainda no material discursivo coletado, analisaremos as 

implicações práticas no cotidiano escolar das concepções defendidas pelos docentes.  

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, principalmente quando 

passamos a construir os capítulos que sustentam teoricamente nossas ideias e hipóteses, 

tornou-se mais claro para nós a complexidade das questões teóricas e epistemológicas 

exigidas para a operacionalização do princípio da interdisciplinaridade, em particular, se 

tomarmos em conta a realidade do estado do Maranhão, conforme vimos demonstrando 

ao longo desta exposição. Portanto, não nos surpreendeu constatar a variedade de 

sentidos dados ao conceito em foco pelos docentes interrogados. Isso é mais uma 

evidência da falta de consenso a respeito do que seja interdisciplinaridade e, mais ainda, 

da falta de compreensão teórica sobre a mesma. Passemos, então, a analisar o resultado 

das entrevistas. 

 

 

5.3.1   Estudo de um mesmo assunto por diversas disciplinas 

       

 

Esta definição é a mais recorrente no discurso dos professores pesquisados, 

como ilustram os trechos seguintes. 

 

[interdisciplinaridade] a partir de múltiplos olhares e o diálogo entre 
esses olhares (coordenador do ensino médio e professor de história). 

 

[interdisciplinaridade] um conhecimento interdisciplinar é aquele que 
está inserido em outras matérias. Não se pode estudar literatura sem o 
contexto histórico” (professor de português). 

 

[...] a interdisciplinaridade facilita a compreensão dos conteúdos das 
várias disciplinas, como a literatura com a história e a filosofia, a 
física com a química, etc  (professor de física). 
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[interdisciplinaridade] é a interação entre as várias disciplinas, ou seja, 
quando um mesmo assunto é estudado sob a visão/interpretação de 
cada uma das disciplinas (professor de inglês). 

[interdisciplinaridade] é a utilização de vários conteúdos de disciplinas 
diferentes na abordagem de um tema comum (professor de 
matemática). 

[...] Síntese de duas ou mais disciplinas, de modo a estabelecer um 
novo nível de   representação da realidade, mais abrangente, de que 
resulta o estabelecimento de novas relações (professor de história). 

 

Esta concepção de interdisciplinaridade é muito comum e, como 

constatamos no nosso dia a dia de professora, na maioria das vezes culmina em práticas 

muito rotineiras nas escolas, principalmente associadas a datas comemorativas, como 

por exemplo, o dia da árvore, dia do índio, a semana do meio ambiente, dia dos pais, 

festas folclóricas, etc. Em linhas gerais, o que acontece é que todos os professores da 

escola são convidados a abordar o mesmo tema  nas salas de aulas ou em outros 

ambientes extra classes, para os seus alunos.  Esse tipo de prática pedagógica não é 

precedida de um planejamento conjunto, visando à organização e sincronização das 

atividades ou a discussão de como os conhecimentos de cada disciplina podem ser 

articulados ou integrados e/ou relacionados em torno do tema proposto, ou não. Na 

verdade, os alunos acabam recebendo uma série de informações desconectadas sobre 

diferentes assuntos, não podendo, por conseguinte, estabelecer vínculos entre os 

mesmos, como seria inevitável numa prática interdisciplinar. Como se depreende dos 

trechos acima, nem mesmo os professores atingiram esse nível de compreensão.   

A justaposição de saberes sem ligação entre si não pode ser classificada 

como uma ação interdisciplinar. Na melhor das hipóteses esse tipo de abordagem 

poderia ser considerada como um primeiro passo antecedendo à interdisciplinaridade ou 

como o nível mais básico e primário da integração entre disciplinas.  

De acordo com a teoria, fica claro que o fato de se abordar um mesmo 

conteúdo/tema do ponto de vista de disciplinas, sem um diálogo entre os saberes 

contidos em cada uma delas e sem um planejamento prévio de como o todo deve se 

articular, não é uma forma de prática interdisciplinar e sim uma reafirmação da 

fragmentação do conhecimento apresentada nos currículos escolares de forma, na 

tradição cartesiana. desconexas e  disciplinar. Acrescentamos, a partir da nossa 

experiência, que esse “isolamento” das disciplinas, seja na etapa do planejamento ou na 

execução das aulas, limita a ação pedagógica que visa à interdisciplinaridade. Dessa 
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forma, um planejamento nesta perspectiva requer partilha de conhecimentos e 

experiências. Fica claro que,   historicamente, a organização curricular e administrativa 

da maioria das escolas, dentre as quais, o colégio universitário, tem se apresentado de 

forma estanque, com uma estrutura curricular disciplinar, difícil de adaptar a prática 

interdisciplinar a uma realidade comprometida com a tradição fragmentária do 

conhecimento.   

O conhecimento interdisciplinar é, ao mesmo tempo, um fenômeno 

multidimensional e inacabado, sendo impossível sua completude e abrangência total, 

uma vez que, a cada etapa da visão globalizante, novas questões e novos 

desdobramentos surgem. Tal reconhecimento nos coloca diante do fato de que a 

interdisciplinaridade se constitui em um processo interminável de elaboração do 

conhecimento, orientado por uma atitude crítica e aberta à realidade, com o objetivo de 

apreendê-la e apreender-se nela, visando muito menos a possibilidade de descrevê-la e 

muito mais a necessidade de vivê-la plenamente. Reafirmamos que, ao pensarmos em 

interdisciplinaridade como inserida em outras disciplinas, devemos ter consciência de 

que a interdisciplinaridade não consiste numa desvalorização das disciplinas e do 

conhecimento produzido por elas.  

Conforme Morin (1985, p.33), “[...] o problema não está em que cada uma 

perca sua competência. Está em que a desenvolva o suficiente (disciplinas e 

conhecimentos) que, ligadas em cadeia, formariam o anel completo e dinâmico, o anel 

do conhecimento do conhecimento”. Não se trata, portanto, de eliminar a 

disciplinaridade, embora se critique como patológica (Japiassu, 1976) a disjunção e a 

fragmentação dos conhecimentos, pois é ela mesmo que oferece os elementos, as 

informações e as ideias que são utilizadas para construir uma meta conhecimento 

(conhecimento do conhecimento). 
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5.3.2 A interdisciplinaridade como projeto didático 

 

 

Nesta categoria, observa-se que a maioria dos respondentes acreditam que a 
prática interdisciplinar possa se efetivar através de projetos didáticos.    

     

[...] posso conceituar a interdisciplinaridade como sendo uma 
integração que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto didático 
de investigação ou um plano de intervenção.  (coordenadora 
pedagógica e professora de estudos e pesquisas). 

 

[...] proponho que se faça  estudos para que a interdisciplinaridade se 
torne fundamental nos projetos didáticos  (professor de biologia). 

 

[...] seria importante estabelecer atividades coletivas para início e fim 
de pequenos projetos didáticos (semanais, mensais, bimestrais etc.). 
Essas atividades podem ser utilizadas como ponto de partida para 
novos projetos didáticos (professor de artes). 

 

Acrescentam ainda que os projetos podem mobilizar a comunidade escolar 

(alunos, coordenadores, professores e gestores), como também a comunidade local 

(vizinhos, pais e outros). Asseguram que os projetos permitem o “aprender fazendo” e 

realizar ações concretas de maior alcance, que não só podem promover a formação 

intelectual, mas também outras competências necessárias para o desenvolvimento dos 

alunos, tais como, o exercício consciente da cidadania, o senso de organização, o 

respeito e a cooperação.  

Nessa ótica, a pedagogia de projetos pode ajudar à ressignificação do espaço 

escolar, transformando-o num espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas 

múltiplas dimensões.  Segundo os docentes, o trabalho com projetos inaugura uma nova 

perspectiva para o ensino e a aprendizagem. Portanto, o projeto didático é um 

instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano 

da escola. É uma metodologia de trabalho que pode possibilitar a ação dos agentes da 

escola. 

Na perspectiva da interdisciplinaridade, no entanto, o projeto didático não 

pode ser idealizado como uma estratégia em si mesma, porquanto nada mais é que uma 
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forma de organização das ações pedagógicas, a qual pode favorecer ou não a 

interdisciplinaridade. Para Severino (1998, p.39): 

 
[...] a superação da fragmentação da prática da escola só se tornará 
possível se ela se tornar o lugar de um projeto educacional entendido 
como o conjunto articulado de propostas e planos de ação com 
finalidades baseadas em valores previamente explicitados e 
assumidos, ou seja, de propostas e planos fundados numa 
intencionalidade. Por intencionalidade está se entendendo a força 
norteadora da organização e do funcionamento da escola provinda dos 
objetivos preestabelecidos. 
 

                     

Segundo ainda esse autor, o projeto educativo deve criar uma espécie de 

campo de força, como se fosse um campo magnético, em torno do qual toda 

comunidade escolar é envolvida  para trabalhar coordenadamente, em função de um 

mesmo objetivo. E, esse envolvimento deve permitir a superação das particularidades e 

idiossincracias características dos interesses de cada um.  Este modo de agir seria, 

portanto, interdisciplinar.  

                      
            

 

5.3.3 Cada disciplina aborda um mesmo tema sob diversos ângulos 

  

 

Um posicionamento, por vezes não tão explicitado, porque diluído nos 

discursos, mas que poderia indicar uma visão em direção às práticas interdisciplinares é 

melhor enunciado por este professor:  

[...] interdisciplinaridade é  quando cada disciplina aborda um tema 
sob diversos ângulos, visando trabalhar temas atuais, através de 
instrumentos ilustrativos e interessantes  –  (professor de geografia). 

 

 Ao afirmar que na interdisciplinaridade cada disciplina aborda um mesmo 

tema sob diversos ângulos, esse professor indica a possibilidade de se recorrer a 

modelos e exemplos oriundos de outras disciplinas para efetivá-la. Entretanto, é preciso 

se atentar para o fato de esse tipo de abordagem ocultar sérios equívocos quanto ao que 
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se almeja. Num ensino efetivamente interdisciplinar as contribuições de outras 

disciplinas não podem se limitar ao uso meramente instrumental ou ilustrativo. O grande 

desafio do ensino numa perspectiva interdisciplinar não é a disciplina em si, como 

temos ressaltado, mas a forma como se trabalha pedagogicamente o conhecimento. A 

disciplina (matéria) em sua constituição é interdisciplinar, na medida em que ela 

(matéria) não se constrói sem fazer relações com outros contextos.  

O conhecimento, ao adentrar o contexto escolar em forma de currículo é 

apresentado de forma fragmentada, dificultando um ensino de forma contextualizada e 

interdisciplinar. A realidade é una e indivisível, nós a fragmentamos para simplificar o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Do ponto de vista da interdisciplinaridade, trata-se de encontrar 

procedimentos capazes de captar a heterogeneidade do real em seus recortes de espaço-

tempo e em constante movimento. A disciplina, nesta perspectiva, deve ser concebida 

como o momento de um processo histórico não concluído, aberto, suscetível de ser 

potencializada em sua própria objetividade.  

Depreendemos então, que a interdisciplinaridade articulada às disciplinas, 

corresponde à necessidade de superar a visão fragmentadora de produção do 

conhecimento, como também de articular e produzir coerência entre os múltiplos 

fragmentos que estão postos no acervo de conhecimentos da humanidade. Trata-se de 

um esforço no sentido de promover a elaboração de sínteses que desenvolvam a 

contínua recomposição da unidade entre as múltiplas representações da realidade. 

Busca-se estabelecer o sentido de unidade na diversidade, que permita ao educando 

fazer sentido dos conhecimentos e informações dissociados e até mesmo antagônicos 

que recebe, de tal modo que possa reencontrar a identidade do saber na multiplicidade 

de conhecimentos. 
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5.3.4 Ação conjunta de várias disciplinas visando o desenvolvimento de 
competências e habilidades comuns 

 

            

Nesta visão, a interdisciplinaridade não se dá exclusivamente pela 

integração de conteúdos disciplinares. O elemento unificador são as habilidades e 

competências que se pretende desenvolver junto ao alunado, é unificar a prática não 

mediante os conteúdos ou temas ensinados, mas através de habilidades e competências. 

 

[...] entendo por interdisciplinaridade a oportunidade de ser criada em 
cada disciplina, as habilidades de desenvolver nos alunos as 
competências de criação, abstração, interpretação, síntese, conclusão 
etc.  (professor de matemática). 

 

Transparece no discurso do professor, a reprodução da noção de 

competências e habilidades   preconizada nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (DCNEM). Ou seja: 

 

[...] às escolas de ensino médio cabe contemplar, em sua proposta 
pedagógica, e de acordo com as características regionais de sua 
clientela, aqueles conhecimentos, competências e habilidades de 
formação geral e de preparação básica para o trabalho” (BRASIL, 
1991, p.87). 

E mais, o Plano Nacional de Educação – PNE também preconiza uma 

formação geral sólida que favoreça a aquisição de habilidades e possibilite a preparação 

para o trabalho, mediante o desenvolvimento das seguintes competências: compreensão 

dos processos produtivos; capacidade de observar, interpretar e tomar decisões; 

comunicação, abstração etc. (BRASIL, 2001).  

Os Referenciais Curriculares do Ensino Médio do Estado do Maranhão 

também reforçam essa ideia ao enfatizar que “a educação deve atender às profundas 

mudanças e rápidas transformações de ordem científico-tecnológica que atingem a 

sociedade contemporânea” (MARANHÃO, 2003, p.18). Dessa forma, propõem que os 

princípios pedagógicos estruturantes do currículo deverão ser assentados sobre os eixos 

da interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade que atendem à legislação 
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vigente quanto aos seguintes aspectos: vincular a educação ao mundo do trabalho e à 

prática social; preparar-se para o trabalho e o exercício da cidadania; ter flexibilidade 

para adaptar-se a novas condições de ocupação e compreender os fundamentos 

científicos e tecnológicos dos processos produtivos (MARANHÃO, 2003).  

A ênfase no fato de que o aluno deve ser preparado desenvolvendo 

habilidades para se adaptar com flexibilidade às novas formas de organização do 

trabalho e ainda que as escolas devem desenvolver competências para o mundo do 

trabalho não se concretiza no cotidiano das escolas públicas maranhenses. A parte 

diversificada composta por cursos de habilitação profissional, por exemplo, proposta na 

reforma, não é cumprida na prática, pois os professores não têm tempo nem de cumprir 

os conteúdos de suas respectivas disciplinas. 

Na prática, nessa orientação das Diretrizes, a interdisciplinaridade é 

associada à elaboração de alguns projetos pelo conjunto de professores, a partir da 

definição de um tema que os alunos pesquisam e apresentam em forma de subtemas e 

por equipes (relembremos o que já foi dito sobre projetos e temas). Isso é bem relatado 

no trecho a seguir. 

 

[...] a interdisciplinaridade é vista na semana pedagógica, os 
professores se reúnem e planejam a execução de algum projeto 
pedagógico. Mas não é um único para a escola. Cada turno elabora e 
executa seu projeto de acordo com as disciplinas e o interesse dos 
professores. 
 

                       

O discurso e a retórica entram em choque com a realidade prática e com os 

saberes e relações que se estabelecem no cotidiano escolar.  

Diante da grande ênfase dada à noção de competências e habilidades, torna-

se essencial questionar se tal orientação não estaria atrelando o valor do conhecimento 

interdisciplinar apenas à sua aplicabilidade. Observa-se aí a legitimação de uma lógica 

que reduz o sentido do conhecimento interdisciplinar ao pragmatismo, já que sua 

utilidade passa a ser julgada pela viabilidade e utilidade de que dispõe.  

Nossa crítica vai ao encontro da hipótese levantada  por  Lyotard (2002), 

segundo a qual, na atualidade, o saber pode não encontrar mais a sua validade em um 

sujeito que se desenvolve atualizando suas potencialidades de conhecimento, mas num 

sujeito prático preocupado em aumentar sua eficácia. Assim, o valor do conhecimento 

interdisciplinar tende a ser compreendido apenas como um valor de uso para o sujeito 
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que irá utilizá-lo eficazmente. Portanto, essa visão focada  nas competências e 

habilidades, corre o risco de resultar numa lógica de apreensão reducionista do saber, 

visto apenas como meio de treinamento e execução de tarefas. A reflexão sobre os 

conhecimentos a serem trabalhados na escola, por conseguinte, não pode se limitar a 

estabelecer se os mesmos estarão ou não a serviço de uma competência, o que limita 

sobremaneira o sentido do conhecimento interdisciplinar. 

A análise dos textos oficiais que falam do currículo por competências, 

conforme fizemos nos capítulos anteriores, indica que esses incorporam um hibridismo 

teórico ao misturar elementos relacionados a outros discursos pedagógicos que 

originariamente não estão associados à lógica das competências. Evidencia-se a 

plasticidade dessa noção e o perigo que representa, pois, ao ser associado aos mais 

diversos discursos, acaba por ser aceito sem maiores restrições, como um discurso 

inovador e válido para legitimar o conhecimento interdisciplinar. 

Procuramos mostrar, até aqui, como os docentes constroem suas definições 

do que seja interdisciplinaridade. Dá pra perceber, através desses fragmentos de 

discurso, como é feita a combinação de elementos das teorias sobre a 

interdisciplinaridade, principalmente aquelas presentes nos textos oficiais, mas também 

a força da tradição do pensamento disciplinar que não é apenas um discurso, mas 

esquemas mentais incorporados ao longo das trajetórias de cada um dos pesquisados, os 

quais se confundem com o senso comum compartilhados por esses sujeitos, o qual, de 

fato, vai conduzir as suas práticas no cotidiano escolar – exploraremos este aspecto na 

próxima seção. No momento, façamos mais algumas considerações conclusivas desta 

seção. 

Constatamos que as definições dadas se aproximam de uma concepção 

crítica do currículo, apontando uma tendência em abandonar o conhecimento 

tradicionalmente sistematizado e organizado de forma disciplinar, não obstante uma 

forte presença do senso comum. Todavia, defendemos que o senso comum, quando 

interpenetrado do conhecimento científico, pode ser a origem de uma nova 

racionalidade, pode conduzir a uma ruptura epistemológica, não no sentido de uma 

racionalidade pura, mas de  “racionalidades”, posto que o conhecimento não é privilégio 

de uma nunca visão da realidade. Por exemplo, se definirmos interdisciplinaridade como 

“junção” de disciplinas, o currículo é encarado apenas como formatação de sua grade.  

Porém, se definirmos interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca 

frente ao conhecimento, somos levados a pensar nos aspectos que envolvem a cultura do 
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lugar onde professores e alunos interagem. Assim, na medida em que ampliamos a 

análise do campo conceitual da interdisciplinaridade, surge a possibilidade de 

explicitação de seu aspecto epistemológico e praxeológico. Passemos, então, às 

implicações dessas concepções na prática escolar dos sujeitos. 

 

 

 

5.4 CONCEPÇÕES DE INTERDISCIPLINARIDADE E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

 

A pergunta de partida, tendo em vista refletirmos sobre como essas 

concepções, com suas nuances e mescla de referentes discursivos (teoria, senso comum, 

textos oficiais), influenciam as práticas cotidianas é: afinal, como esses docentes 

conseguem atender (se conseguem) às novas exigências formativas que exigem a 

adoção do princípio da interdisciplinaridade em sua ação pedagógica? Comecemos por 

apresentar alguns trechos dos discursos que anunciam as dificuldades cotidianas. 

 

[...] acho muito difícil, trabalhar a interdisciplinaridade, pois minha 
formação é técnica (professo de estatística) 

 

[...] apesar de ter uma formação política e humanista  tenho ainda 
muitas dificuldades de compreender a interdisciplinaridade sem 
utilizar algumas técnicas (professor de filosofia). 

 

[...] embora a LDB e as DCNEM coloquem a necessidade do currículo 
interdisciplinar, na prática isso infelizmente não acontece. Os 
professores não têm tempo nem de abordar os conteúdos previstos na 
grade curricular (professor de português). 

 

 

 Esses receios servem para reforçar nossa hipótese quanto a não consistência 

da incorporação da teoria (ou mesmo teorias) sobre a interdisciplinaridade, como 

ressaltamos na seção anterior. O que evidencia como certas diretrizes e orientações 
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políticas têm sido impostas pelo governo central para todo territorial nacional, sem levar 

em conta a grande heterogeneidade da realidade educacional e, mais grave ainda, sem se 

oferecer as condições materiais e formativas necessárias. Como destaca um professor:  

 

[...] essa formação é inexistente na nossa prática. O conteúdo está 
voltado apenas para cumprir a grade curricular, ou seja, os conteúdos 
de cada disciplina (professor de história). Da mesma forma, ante as 
grandes dificuldades operacionais, constata-se igualmente o receio que 
a interdisciplinaridade venha a se constituir em mais um discurso ou 
novidade, com poucos resultados práticos no desenvolvimento e 
melhoria do processo pedagógico. 

 

Como, então, trabalhar a interdisciplinaridade onde se evidencia que pelo 

menos parte do professorado não tem consistência quanto aos aspectos teóricos, 

epistemológicos e metodológicos da aplicação desse princípio? É possível praticar a 

interdisciplinaridade num contexto escolar onde as demandas mais elementares, como a 

falta de material didático, condições de espaço e infraestruturais, dentre outras, ainda 

dominam o cotidiano de docentes e discentes? Onde a tradição curricular  se 

fundamenta   no paradigma curricular disciplinar, ainda vivo e atuante? Os próximos 

depoimentos ilustram estas inquietações. 

 

[...] não sei como selecionar os conteúdos, já que a visão 
interdisciplinar é bastante abrangente (professor de geografia). 

 

 [...] será que se eu selecionar tais conteúdos em detrimento de outros, 
estarei praticando a interdisciplinaridade?( professor de ciências 
naturais) . 

 

[...] o que se percebe na elaboração dos planos de curso na nossa 
prática, é uma seleção de conteúdos que tem como parâmetro os 
conteúdos específicos referentes a cada série e disciplina. Não ficando 
claro uma proposta interdisciplinar por meio das modalidades 
organizativas dos conteúdos.(professora de pesquisa). 

 

Fica assim evidente a distância existente entre os fins proclamados e a 

prática possível. Isso porque as condições e circunstâncias da prática pedagógica que os 
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professores realizam são sempre diferentes daquelas idealizadas. Como já ressaltamos, 

as dificuldades vão além das questões epistemológicas, posto que os obstáculos de 

ordem institucional adquirem grande relevância. O espaço-tempo vivenciado pelos 

professores não favorece, portanto, uma qualificação adequada, pelo menos, para uma 

reflexão na ação e para a ação que se quer interdisciplinar. Pode parecer paradoxal, mas 

é justamente nessa realidade onde se percebe a necessidade imperativa de uma prática 

interdisciplinar.  

Nesse quadro, trabalhar a interdisciplinaridade como um processo que leve 

em consideração a cultura vigente e sua transformação como condição fundamental para 

que se promova os princípios interdisciplinares exige, em primeiro lugar, que se dê 

importância a esses princípios como orientadores da prática e não como corpo 

conceitual abstrato, o qual se deve integrar logicamente (como acontece com as 

disciplinas). Portanto, o espírito da interdisciplinaridade é mais importante que o 

conceito que a representa. Seu caráter não é normativo e sim explicativo e inspirador.  

Em segundo lugar, que se dê atenção ao estágio no qual se encontra o corpo 

docente e discente da escola quanto à compreensão e relação com o processo de 

implementação da interdisciplinaridade. Somente dessa forma, os envolvidos estarão 

efetivamente aptos a discutir, em conjunto, os principais problemas do ensino, sob a 

ótica da elaboração totalizante do conhecimento. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Acreditamos ser preciso reconhecer que o discurso oficial dos anos 90, 

contido nos documentos legais e difundido em numerosas publicações, no âmbito 

federal, estadual e municipal, e toda a consistente produção crítico-acadêmica que vem 

sendo empreendida sobre a Reforma Curricular para o Ensino Médio compõem um 

conjunto de conceitos híbridos, cujas dimensões pedagógicas, sociológicas, filosóficas e 

político-pedagógicas, no entanto, não se aproximam daquilo que compreendemos sobre 

os conceitos da interdisciplinaridade .   

No momento em que se abrem novas perspectivas políticas para a 

reconsideração do Ensino Médio, parece importante insistir na discussão do significado 

do currículo para a escola média. Nesse contexto, convém considerar que o conjunto de 

críticas elaboradas ao conceito da interdisciplinaridade indica a existência de elementos 

da Reforma que, devidamente “recontextualizados”, ou reinscritos em uma proposta 

abrangente, democrática e progressista, podem ajudar a construir a dimensão crítica do 

currículo do Ensino Médio. 

A  compreensão do conceito da interdisciplinaridade  a partir de princípios 

que regem o eficientismo social ou a polivalência pode ser melhor refletida por meio de 

ampla discussão que recoloque a necessidade de o ensino dos conteúdos escolares 

valorizarem os conhecimentos prévios dos alunos e os saberes cotidianos, 

principalmente como meio de construir-se uma compreensão menos massificada da vida 

social. 

Adicionalmente, observamos que a interdisciplinaridade recebe apoio de 

muitos especialistas, que viram neste enfoque metodológico o necessário suporte à 

participação do jovem na vida social e produtiva. Essa perspectiva otimista, entretanto, 

precisa ser revista à luz de diversas críticas, principalmente daquelas que chamam a 

atenção para a necessidade de melhor definir o conceito do conhecimento 

interdisciplinar no âmbito da Reforma. Poggi (2003), por exemplo, faz distinção entre 

currículo integrado e interdisciplinaridade. Santomé apud Poggi (2003) define a 

interdisciplinaridade como a inter-relação entre vários campos de conhecimento com a 

finalidade de pesquisa ou solução de problemas, umas e outras vinculadas à produção do 
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conhecimento. Afirma ainda que a integração curricular não necessariamente significa 

supressão das disciplinas. Chama a atenção, também, para o risco de considerarmos que 

o currículo especializado e o integrado constituam, respectivamente, exemplos 

paradigmáticos de má e boa prática curricular. Nesse sentido, não podemos formar 

interdisciplinarmente, sem estudar previamente a própria disciplina. Não podemos 

mesclar o que não conhecemos (JANTSCH; BIANCHETTI, 1995). Isto porque “só é 

possível integrar sem confundir aquilo que foi diferenciado previamente” (MORENO, 

1998, p.25). Portanto, só a partir do conhecimento disciplinar, é possível manejar o 

interdisciplinar.  

Diversos autores chamam a atenção para o fato de que os imprescindíveis 

projetos interdisciplinares não podem apagar as fronteiras entre as disciplinas escolares, 

que devem corresponder – embora recontextualizadas – às disciplinas acadêmicas, as 

quais têm longa tradição como unidades de sentido e permitem organizar a leitura da 

realidade com rigor e profundidade, mediante um conjunto de conceitos e de relações 

específicas que vão se modificando através de uma lógica interna. 

Ao discutir a necessidade de um novo currículo para a escola média, 

Braslavsky (2003) argumenta que um novo modo de abordar as relações entre escola e 

conhecimento, de forma a superar a falta de significados dos conteúdos escolares, deve 

considerar o currículo integrado como um ponto de chegada, não um ponto de partida da 

Reforma. 

Quanto ao modelo de competências, Machado (1998, p.93) reconheceu que 

“a noção de competências é uma noção forte” e deve ser recuperada, numa perspectiva 

que rompa critérios que a estão orientando na atualidade: o fatalismo da disputa 

competitiva, a impossibilidade de evitar-se a insegurança e a incerteza, a alternativa da 

adaptação. 

Macedo (2002), ao discutir o modelo de competência inserido no conceito 

da interdisciplinaridade, argumenta que estamos “diante de um paradoxo que não se 

pode resolver a trama política, de um lado, deixando abertos espaços para ações não-

previstas, de outro, fortalecendo os mecanismos de controle” (MACEDO, 2002, p.138). 

Nesse sentido, a análise dos documentos curriculares deve voltar-se para a compreensão 

da relação entre as restrições e as possibilidades de ação (SANTOMÉ, 1998). 

Barrola e Gallart (1994), seguindo essa mesma perspectiva analítica, 

sugerem a consideração de competências sócio-históricas ou interdisciplinares, como 

possibilidade de que os jovens, aprendendo inevitavelmente a viver (como descrevem os 
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“reformadores”) em meio à insegurança, à incerteza, submetidos ao desemprego ou a 

ocupações precárias, possam perceber as contradições do processo e os caminhos para a 

construção de uma sociedade menos desigual. 

Outra característica da Reforma que, parece-nos, deve ser recuperada é a da 

valorização dos métodos ativos. Tais métodos, que podem representar um grande 

auxílio para os processos de apropriação do conhecimento de forma interdisciplinar, 

envolvem a problematização dos conteúdos e de temas da vida diária, a experimentação, 

a pesquisa, o estudo do meio e a elaboração/execução de projetos que, embora não 

possam garantir o desenvolvimento de competências, são reconhecidamente 

facilitadores da mobilização e ampliação de recursos subjetivos, tais como: a 

criatividade, a autonomia, a iniciativa, a comunicabilidade, etc. O cuidado aqui a ser 

tomado é o de que a atividade e a experiência não sejam transformadas em simples 

“ativismo” e sobrepostas aos conteúdos. Ao contrário, a articulação equilibrada e 

enriquecedora entre atividade e conteúdo, de modo a desafiar o aluno a “pensar”, é 

essencial para a aprendizagem interdisciplinar. 

Nessa perspectiva, evidentemente, sem qualquer ilusão de que a escola, por 

si só, possa produzir a igualdade, é preciso enfrentar o desafio da complexidade, se 

quisermos realmente caminhar na construção de uma escola média inclusiva. Isso 

porque, para trabalharmos em situações de pobreza, portanto, de desigualdades sociais, 

os enfoques da interdisciplinaridade não podem ser simplificadores, mas sim ricos e 

diversificados. 

Nesse sentido, a maior dificuldade é reconhecer que a imprescindível 

valorização da cultura popular não nos exime da necessidade de tornar significativo o 

conhecimento historicamente acumulado, principalmente para as camadas populares. 

Caso contrário, continuaremos com um sistema educacional irremediavelmente cindido: 

uma escola para a classe média e alta e uma escola para os pobres. Com isso, a 

aprendizagem de conteúdo interdisciplinar se torna uma farsa, perpetuando-se, assim, as 

causas da crítica quantos aos mecanismos de seleção social, que agora permitem abrir 

todos os níveis de ensino às camadas populares, sem com isso ameaçar a reprodução da 

desigualdade. 

Na abordagem aqui desenvolvida, fica claro que está relativizada a crítica 

que acentua a completa arbitrariedade e a mera manifestação de poder de qualquer 

corpo do conhecimento “escolarizado”, aceitando-se a possibilidade da construção do 
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conhecimento objetivo, da apreensão do real e da existência de elementos universais, na 

cultura ocidental dominante.  

Nesse contexto, os caminhos para desenvolver os pré-requisitos para a 

aprendizagem interdisciplinar é conhecido e rejeita a permanência de uma escola 

pobremente equipada (do ponto de vista material, cultural e técnico), destinada aos 

pobres. Dessa forma, as condições econômicas, sociais e culturais do Estado do 

Maranhão, onde se destaca a precariedade das condições infrestruturais dos sistemas 

educacionais e a realidade específica do Ensino Médio no Colégio Universitário; as 

imposições do discurso da Reforma, não podem desconsiderar o nível de compreensão 

do princípio da interdisciplinaridade por parte dos docentes, a capacidade desses para 

dialogar e romper com a tradição disciplinar e as condições concretas do 

desenvolvimento das práticas interdisciplinares na realidade do Estado. Assim, conclui-

se que a Reforma, se não houver o enfrentamento satisfatório dessas questões, tenderá a 

ser mais uma novidade a se perder no emaranhado de problemas já enfrentados pelo 

Ensino Médio maranhense. 

Nessa perspectiva, são complexas e não pouco custosas as exigências para 

uma escola média inclusiva. A qualificação dos docentes e a maior permanência dos 

jovens na escola (entendendo-se aqui por “maior permanência” maior tempo qualificado 

e não escolaridade precária) são apenas dois dos inúmeros aspectos a serem 

considerados. 

 Dessa forma, estamos conscientes que ainda temos um longo caminho a 

percorrer, mas sabemos que o percurso aqui apresentado é resultado de um momento de 

nossa trajetória e, ponto de partida (e não de chegada) para novos caminhos e análises 

posteriores, acerca dessa temática.                                 
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Quem Somos 

Um Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão, denominado Colégio 

Universitário - COLUN, criado através da Resolução n 42, em 20 de maio de 1968 pelo 

Conselho Diretor da Fundação Universidade do Maranhão. 

Funcionamos como uma Instituição de Ensino Básico, que também oferece cursos 

técnicos (Administração, Enfermagem e Meio Ambiente), reconhecida pela qualidade 

do trabalho desenvolvido e pelo seu compromisso com uma educação voltada para a 

formação da cidadania. 

Na estrutura organizacional da UFMA fazemos parte do núcleo Operacional que, por 

sua vez, está ligado à Reitoria. 

 

A história do Colégio Universitário 

Fundado em 20 de maio de 1968, através da resolução de nº 42, pelo Conselho Diretor 

da Fundação Universidade do Maranhão,na administração do Cônego Ribamar 

Carvalho, o Colégio Universitário iniciou suas atividades no Palácio Cristro Rei tendo 

como objetivos: contribuir na preparação de candidatos aos cursos de habilitação para 

ingresso nos estabelecimentos de ensino superior, ministrar aos alunos da série do 2º 

grau o ensino diversificado nas áreas humanísticas, saúde e tecnologia e orientá-los 

adequadamente em sua opção profissional. 

Com a reforma do seu regimento interno, em 1972, o COLUN passou a oferecer o 

ensino regular para as três séries do 2º grau e se tornou, ainda, campo de estágio para 

experimentação e aplicação do Curso de Pedagogia da UFMA. 

Antes de sediar-se, em caráter definitivo, no bairro da Vila Palmeria, o Colégio 

Universitário funciounou na Quinta do Macacão, no Centro de Ciências da Saúde e nos 

prédios do Pombal e Pimentão, no Campus do Bacanga. 

Finalmente, em 1980, fruto de um convênio, celebrado entre a UFMA e a Secretaria de 

Estado da Educação, o COLUN transferiu-se para o bairro da Vila Palmeira, passando 

então a funcionar em dois prédios contíguos, sendo um para os alunos do 1º grau, e 

outro para os do 2º grau. 
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Após um certo período de funcionamento, uma das novidades apresentadas pelo colégio 

universitário foi possibilitar a seus alunos a iniciação do trabalho no núcleo de 

produção, através das suas oficinas: marcenaria, jardinagem, técnicas agrícolas, 

serralheria, serigrafia, educação para o lar. 

Uma outra novidade foi a implementação de atividades culturais, desenvolvidas em 

projetos como: a banda, coral, o teatro, que não somente visavam o aspecto lúdico e 

artístico, como também o educativo; através do parecer nº 98/77, processo nº 328, de 

18.03.77, foi solicitado a autorização de funcionamento dos cursos técnicos, a nível de 

2º grau, com as habilitações profissionais de assistente de administração, secretariado e 

estatística. 

Ensino Fundamental 

A primeira fase do Ensino Fundamental privilegia a contextualização dos 

conhecimentos construção do conhecimento de cada um; histórias pessoais e familiares 

e, a partir dessas experiências, remetê-los à sociedade. 

Esta etapa é a base do processo de ensino e aprendizagem no qual os alunos merecem 

uma atenção especial e um acompanhamento personalizado por parte dos educadores. 

O currículo, organizado por atividades, favorece a utilização de diferentes linguagens e 

a ampliação do vocabulário dos alunos, permitindo a leitura, interpretação e expressão 

cada vez mais críticas do mundo. 

Além de um ensino de qualidade, a formação integral do ser humano continua sendo 

priorizada e trabalhada. 

Objetivo: a formação básica do cidadão, mediante: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
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IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social; 

 

Ensino Médio 

 

Durante os três anos do Ensino Médio o aluno solidifica os conteúdos aprendidos nas 

séries anteriores. Os novos conhecimentos são trabalhados desenvolvendo ainda mais o 

raciocínio lógico e a formação da consciência crítica. 

O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, que tem por finalidade desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe os meios e condições intelectuais para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores, bem como para poder optar pelo engajamento nos movimentos sociais ou 

demandas da sociedade. 

 Objetivos: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Curso Técnico Profissionalizante  

Técnico em Meio Ambiente Técnico em Administração 

Técnico em Enfermagem 

Técnico de Meio Ambiente 
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O curso Técnico em Meio Ambiente foi criado no ano de 2002, com a finalidade de 

capacitar técnicos com conhecimento sobre a questão ambiental, e que possam trabalhar 

de forma consciente para o desenvolvimento sustentável do estado do Maranhão. Esse 

profissional terá capacidade tecnológica para exercer funções relacionadas à 

preservação do meio ambiente e ao controle da poluição ambiental. Também estará apto 

a realizar monitoramento de efluentes, manejo de resíduos sólidos, operação de estações 

de tratamento de água e esgoto, vigilância sanitária, além de participar efetivamente em 

ações de implantação de gestão ambiental.  Os principais campos de atuação do Técnico 

em Meio Ambiente são as empresas de extração e transformação, empresas de geração 

de energia, órgãos públicos, empresas privadas e secretarias de meio ambiente. 

Técnico em Administração 

Com mais de 20 anos de existência, o curso técnico em administração oferecido pela 

UFMA já formou centenas de profissionais para o mercado de trabalho. O curso, com 

duração total de 18 meses, está estruturado em 4 módulos, sendo composto por 

disciplinas que oferecem ao aluno uma visão holística das organizações, além de 

conhecimentos específicos nas áreas de planejamento, organização, direção e controle. 

Os técnicos em Administração formados pelo COLUN atuam na área organizacional, 

seja em empresas privadas ou públicas, ONGs ou podem ainda iniciar seu próprio 

negócio na qualidade de empreendedores. 

O curso é composto pelas seguintes disciplinas:  

Módulo I 

Matemática Financeira 30 horas 

Português Instrumental 30 horas 

Direito Empresarial 30 horas 

Teoria Geral da Administração 45 horas 

Contabilidade Geral 45 horas 

Relações Humanas 30 horas 

Módulo II 
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Comunicação Empresarial 30 horas 

Estatística 30 horas 

Ética 30 horas 

Direito do Trabalho 30 horas Contabilidade de Custo 45 horas Organização Sistema e 

Métodos 45 horas Planejamento 45 horas 

Módulo III 

Direito Tributário 30 horas 

Informática 30 horas 

Gestão de Pessoas 45 horas Gestão de Marketing 45 horas Gestão da Produção 45 horas 

Gestão de Materiais 45 horas Gestão Financeira 45 horas 

Projetos e Empreendedorismo 45 horas 

Módulo IV 

Estágio supervisionado em empresas conveniadas com a UFMA 

 

Técnico em Enfermagem 

O curso Técnico em Enfermagem busca instrumentalizar o indivíduo para atuar no 

modelo de saúde centrado na tecnologia e na intervenção da situação- problema 

instalada, como também viabilizar o cuidado de enfermagem como um direito de 

cidadania fundamentado num profundo respeito humano para lidar com as pessoas. 

O maior desafio é concretizar na prática técnica, social e política novos fundamentos 

para o cuidar integral, entendido como a associação dos cuidados voltados para o 

processo humano de nascer, crescer, envelhecer, adoecer e morrer no meio social. Neste 

sentido o curso propõe a formação profissional do técnico de enfermagem voltado ao 

atendimento das necessidades de saúde de paciente/cliente. 

Estrutura Organizacional 

DIRETOR: 
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Prof. Reginaldo Manoel Almeida Moras 

COORDENADOR DO ENSINO MÉDIO 

Prof. Luiz Alberto Ferreira 

COORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Profa. Beatriz de Jesus Sousa 

COORDENADOR DO ENSINO TÉCNICO 

Profa. Ulises Denashe Vieira Sousa 

NÚCLEO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

Profa. Maria Jandira de Andrade Sousa 

SECRETARIA 

BIBLIOTECA 

Bibliotecária:Kélia Rachel Alves da silva 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM NECESSIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIS - NAPENE 

Profª Angélica Moura Siqueira Cunha 

Corpo Docente 

Área de Linguagem Código e suas Tecnologias 

Área Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

Área das Ciências Humanas e suas Tecnologias Professores do Curso Técnico de 

Enfermagem Professores do Curso Técnico de Administração 

Professores do 1º Segmento do Ensino Fundamental 

Estrutura Física e Pessoal /COLUN/2014 
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1º Corredor – 10 salas (1 sala do Napnee; 1 sala do NAE/Serviço Social/Psicologia; 1 

sala do Maria Helena Rocha; 01 sala da coordenação profissional/Estágio/Projetos , 1 

sala Arquivo, 1 sala Almoxarifado e 04 salas de aula) 

2º Corredor- 12 salas (1 deposito e 11 salas de aula) 

3º Corredor- 5 salas ( 2 salas utilizadas para a biblioteca;1 sala de Música; 1 sala de 

teatro; Laboratório de Artes Visuais 

4º Corredor-  06 salas( 1 sala do Grêmio; 01 sala do PRONATEC; 01 sala do 

Curso Técnico em Meio Ambiente; 1 sala do Curso Técnico em Enfermagem; 1 sala do 

Curso Técnico em Administração; 1 laboratório de Enfermagem). 

Demais salas: 

1 Sala Auditório 

1 Sala Laboratório de Ciências 

1 Sala Coordenação E. Fundamental 

1 Sala Coordenação do E . Médio 

1 Sala Secretaria 

1 Sala Direção Geral 

1 Sala da Coordenação Pedagógica 

1 Sala Laboratório de Informática 

1 Quadra Poliesportiva 

1 Cozinha 

1 Cantina 

1 Sala de Professores com Banheiro 

2 Banheiros Funcionários Banheiro Alunos Masculino Banheiro Alunos Feminino 

2 Vestiário ( 1 Feminino e 1 Masculino) 
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Quadro Pessoal 

Docentes: 90 Docentes ( 81efetivos, 09 substitutos) 

 Doutor 06 

 Mestre 30 

 Especialista 28 

 Graduado 02 

 Mestrando 07 

 Doutorando 03 

 Substitutos 09 

Técnicos Administrativos: 18 ( 03 Assistente Administrativo, 01 Tradutor de Intérprete 

de LIBRAS, 01 Transcritor de Sistema Braille, 01 Psicólogo, 1 Pedagogo, 01 Assistente 

Social,  03 Cozinheiras, 01 Administrador, 01 Bibliotecária, 02 Técnicos em Assuntos 

Educacionais, 02 Servente de Limpeza, 01 Auxiliar Operacional) 

Terceirizados: 02 Porteiros, 01 vigia, 03 copeiras, 08 Serventes de Limpeza) 

Quantidade de Técnicos: 17 

 Mestre 02 

 Especialista 04 

 Graduado 04 

 Ensino Médio 05 

 Ensino Fundamental 02 


