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Resumo 
Este trabalho apresenta concepções que professores universitários têm acerca da 

interdisciplinaridade e sua prática no ensino. Estuda-se a interdisciplinaridade, na visão desses 

docentes, como ferramenta de integração de conhecimentos na formação inicial e continuada para a 

docência. Os sujeitos da pesquisa são professores que atuam em diferentes cursos oferecidos por 

duas instituições de ensino superior, na região nordeste do Estado de São Paulo, Brasil. Ocorpus 

constitui-se de respostas escritas por um total de cento e dezesseis docentes em questionário 

constituído de quatro questões abertas. Os resultados revelaram um conjunto bem variado de 

acepções e vinculado, em geral, ao percurso teórico das diversas áreas de conhecimento. 

 

 

Abstract 
This paper presents concepts that academics have about interdisciplinarity and its practice in 

teaching. The study is about the interdisciplinarity, in the teacher’s vision, as a tool for knowledge 

integration on initial training and continued teaching. The subjects of the research are teachers who 

work in different courses offered by two institutions of higher education, in the northeastern region 

of the State of São Paulo, Brazil. The corpus consists of written replies for a total of one hundred 

and sixteen teachers in questionnaire consisting of four open questions. The results revealed a set of 

varied meanings and bound, in general, the theoretical route from various areas of knowledge. 

 

 

 

Introdução 
Esta comunicação relata pesquisa destinada à identificação de concepções, atitudes e práticas 

de docentes universitários acerca da interdisciplinaridade. Frequentemente se observa, no contexto 

atual do ensino superior, no Brasil, um discurso que ressalta a necessidade de tratamento 

interdisciplinar de temas no ensino universitário. Essa necessidade também tem sido contemplada 
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em legislação e documentos oficiais, notadamente nas chamadas Diretrizes Curriculares para 

cursos superiores e nas disposições a respeito da avaliação da educação superior no país.  

Em contrapartida, nota-se, nas práticas de docentes, pequena frequência de ações destinadas 

ao desenvolvimento da compreensão interdisciplinar da realidade. Em observações informais,  

também parece que há pouca compreensão da amplitude e significado da interdisciplinaridade, em 

grande parte do magistério universitário.Daí decorre o objetivo deste trabalho que é descrever, por 

meio da obtenção sistematizada de dados, aspectos das concepções dos docentes e das práticas que 

eventualmente desenvolvam a respeito da interdisciplinaridade. O principal instrumento da coleta 

de dados é um questionário, para cuja interpretação deseus resultados foi perfilhada,como pano de 

fundo, a teoria dos Sistemas Complexos. Tudo considerado, a questão que se coloca é a 

possibilidade de um pensamento complexo no tratamento do tema da interdisciplinaridadeno 

âmbito da educação superior. 

 

 

Os sentidos do interdisciplinar: considerações preliminares 

Antes de descrever o quadro teórico perfilhado nesta pesquisa, faz-se necessária uma breve 

consideração sobre o termo interdisciplinaridade do ponto de vista conceitual. 

A polissemia do termo interdisciplinaridade tem sido salientada pelos estudiosos, a fim de 

que os esforços para elaborar uma definição possam afastar os riscos de formular um conceito 

restrito de algo que parece ser de dimensões amplas. 

Do ponto de vista etimológico, o termo indica a ligação, a interação entre diferentes 

“matérias” do conhecimento, ou, em outra linguagem, entre diferentes mundos humanos. Tem-se 

acrescentado a esse sentido, que a palavra pode representar uma tentativa de superação da 

fragmentação do pensamento e da produção do conhecimento. Desta forma, compreende a ideia de 

relações possíveis entre os campos disciplinares, no sentido de inter-relação, interdependência e até 

de transcendência, especialmente quanto à explicação da realidade humana. Desta forma, são 

encontradas, na literatura a respeito, expressões como: multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 

interdisciplinaridade propriamente dita e transdisciplinaridade. 

Contudo, a ideia de relações entre disciplinas, envolve outras dimensões, que são 

importantes como referencial para levantamento e estudo de dados a respeito. Essas dimensões 

podem ser resumidas em Relações Conhecimento/Verdade; O Sentido Holístico e as Fronteiras do 

Conhecimento; Dialética Sujeito/Objeto; Atitude interdisciplinar e Educação. (Oliveira, 2010).  
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Teoria da complexidade, práticas de ensino e a formação docente: estabelecendo 

relações 
Buscando um viés teórico que permita uma compreensão dialética entre sujeito e objeto, 

optamos por observar e discutir o fenômeno sob a ótica teórica da complexidade. Bem a propósito, 

reproduzimos a seguinte consideração: 

 
“A complexidade pode residir na estrutura de um sistema, mas ela também pode estar 

no olhar do observador do sistema. Mesmo quando um sistema é por natureza simples, quer 
dizer descritível em princípios e termos simples, um observador pode não ser bem sucedido na 
busca desta descrição simples, e pode caracterizá-lo de uma forma muito complicada.” (H. 
Simon 1962, apud Pena-Vega, 2010)  

 

Aprática da interdisciplinaridade no ensino deve ser vista como um desafio, que implica 

compreender um mundo cada vez mais interdependente, com respeito aos valores da diversidade 

cultural que caracteriza esse mesmo mundo. Isso demanda, para o professor, saber enfrentar 

incertezas, contextualizar e lidar com contradições, diferentemente do paradigma do pensamento 

clássico, baseado nas certezas, na fracionabilidade e na linearidade causal. (Pena-Vega, 2010).   

Por sua vez, Moraes e Navas (2010: 8) assinalam que 

 
“Ninguém mais tem dúvida de que estamos vivendo em um mundo incerto, complexo e 

plural, um mundo inseguro e cheio de contradições, paradoxos, injustiças, problemas e 
necessidade de todos os tipos. São problemas e necessidades especialmente graves quando 
verificamos que nosso modo de vida e o paradigma civilizatório que o sustenta continuam 
pondo em perigo nossa própria sobrevivência como espécie. Complementando esse panorama 
global, temos necessariamente o dever de responder de forma ética e sustentável a partir de 
nossa atuação educacional”. 

 

Em linhas gerais, um sistema pode ser definido como um conjunto integrado de elementos 

que realizam certo objetivo. A par dessa noção, sustenta Augusto (2009) que sistemas simples se 

formam por um conjunto de elementos similares que se encontram conectados de uma forma 

estática e operam de modo previsível. Em contrapartida, o comportamento dos sistemas complexos, 

emerge da interação de seus componentes de forma coletiva, não resultando, ipso facto, de nenhum 

componente agindo de maneira isolada.  

Ancorado, nessa perspectiva, Abreu (2010) opera uma distinção entre situações complexas e 

sistemas complexos. Para o autor, um engarrafamento de trânsito é uma situação complexa, uma 

vez que, dentro dele, os carros vão se adaptando uns aos outros em termos de espaço e de 

velocidade até que tudo volte ao normal. Já o corpo humano é, na essência, um sistema complexo. 

Com efeito, a sua estrutura foi modificada, ao longo do tempo, para atender as necessidades de 

aclimatação ao meio.  E hoje sobrevive, inclusive, autoadaptado a órgãos transplantados ou 

próteses artificiais que asseguram sua sobrevivência. 
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Isto posto, já podemos visualizar a relação entre os princípios da teoria da complexidade, a 

prática interdisciplinar e a formação docente. Inicialmente, refletimos com Pacheco et al (2010): o 

que seria a interdisciplinaridade senão a construção de um sistema adaptativo complexo que visa 

integrar as verdades de cada disciplina como unidades simples, aceitando, contudo, suas diferenças 

e respeitando a complexidade de sua própria formação. Em sendo assim, percebe-se cada disciplina 

como inseparável da construção do todo do qual passa a fazer parte, ao mesmo tempo em que se a 

distingue desse mesmo todo. 

Considerando oprincípio que, embora se reconheça a distinção, não se separam as partes, 

Morin (2010) defende a dialógica ordem > desordem > organização para explicar o nascimento do 

universo e a emergência da vida. Acrescenta que tal dialógicaentre a ordem, a desordem e a 

organização está constantemente em ação nos mundos físico, biológico e humano por meio de 

inumeráveis inter-retroações.É assim que, naperspectiva da complexidade, segundo Johnson (2007: 

5)1: “fenômenos emergentes podem surgir, sem a necessidade de uma ‘mão invisível’. Em vez 

disso, a coleção de objetos é capaz de se auto-organizar-se de tal forma que o fenômeno aparece 

por si só - como se por magia”.  

A partir desse pequeno recorte teórico sobre a complexidade e, para melhor direcionar o foco 

da pesquisa, ressaltamos, neste ponto, que a dificuldade de efetivação de práticas interdisciplinares 

está na formação positivista dos profissionais do magistério. A necessidade de o professor vencer a 

postura reducionista das teorias positivistas simplificadoras exige, conforme Kuhn (2001 apud 

Pacheco et al. 2010), abrir-se para a visão interdisciplinar, não significando, porém, romper com 

paradigmas dominantes. Ocorre que, ao abraçar um novo paradigma, é preciso inverter o modo de 

observar o mundo, de maneira que a identidade pessoal do pesquisador se defina pela nova 

identidade coletiva. 

 

 

Método e resultados 
A abordagem metodológica desta investigação evidencia-se como um estudo descritivo 

qualitativo. O levantamento de dados quantitativos – resultantes da aplicação de questionários – 

favoreceu a obtenção de um corpus mínimo de análise.  

Os dados foram obtidos, no primeiro semestre letivo de 2013, através dos questionários que 

contemplaram, nos seus itens, as seguintes questões: 1) Como você concebe a interdisciplinaridade 

no ensino?; 2)Você vê possibilidades de ministrar as disciplinas que leciona, com enfoque 

interdisciplinar? Em caso positivo, que condições são necessárias para que isso se realize?; 3) Para 

                                                           
1  No original: “emergent phenomena can arise without the need for an ‘invisible hand’. Instead, the 

collection of objects is able to self-organize itself in such a way that the phenomenon appears all by itself – as 
if by magic.”  
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a(s) as disciplina(s) que você leciona, existe material didático (bibliográfico e outros) que oriente 

condutas pra desenvolver a interdisciplinaridade no seu ensino?; 4) Você já participou de práticas 

interdisciplinares no ensino superior? Em caso afirmativo, descreva, resumidamente, ao menos uma 

delas. 

Foram respondidos questionários por docentes das duas instituições de ensino superior, 

localizadas na região nordeste do Estado de São Paulo. Uma dessas instituições oferece os cursos 

de Agronomia, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação e Direito. A outra, os cursos de 

Economia, Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Turismo, Psicologia, 

Engenharia e as licenciaturas em Letras e Matemática. Os questionários foram respondidos por 34 

docentes da primeira instituição e por 82 docentes da segunda. 

Os dadosforam tabulados e catalogados segundo a área de atuação dos docentes. A partir 

desses resultados, construíram-se categorias para agrupamento e interpretação das informações. 

Apenas para ilustrar, segue uma amostra representativa da pesquisa que se fez, posto que este 

espaço não permite mais comentários acerca do exame exaustivo das categorias abaixo: 

a) Concepção de interdisciplinaridade 

- As concepções dos docentes, em geral, apontam a interdisciplinaridade com um sentido de 

multidisciplinaridade, mas há algumas respostas que indicam a interdisciplinaridade como 

capacidade do docente para inter-relacionar conhecimentos e fornecer visão holística e sistêmica da 

realidade. Daí as categorias:1- interdisciplinaridade como multidisciplinaridade;2- 

interdisciplinaridade como atitude e competência docente;3- interdisciplinaridade como 

compreensão holística da realidade. 

b) Condições necessárias para ensino com enfoque interdisciplinar: 

- As respostas variam, no sentido de cultura e abertura do docente para as discussões além da 

exposição de matérias; planejamento em conjunto; apoio institucional e disponibilidade de material 

didático apropriado; tratamento do assunto durante a formação do docente. Daí as categorias:1- a 

interdisciplinaridade como tema a ser desenvolvido durante a formação dos professores;2- 

comprometimento do corpo docente para com trabalho conjunto;3- competências e habilidades dos 

docentes;4- disponibilidade de material didático adequado. 

Tais categorias são úteis para elaboração de programas de formação continuada; tendo a 

interdisciplinaridade como uma ferramenta integradora do conhecimento. 

 

 

Conclusão 
Buscou-se, na visão de mundo de docentes do ensino superior, uma compreensão do pensar 

interdisciplinar na produção de conhecimentos que se dá, ao final, no diálogo entre os mais 

diversos saberes.  Nessa perspectiva, a pesquisa procurou, na percepção docente, identificar como 
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se deve articular a construção interdisciplinar do conhecimento no espaço escolar e na sociedade 

moderna. Em uma palavra: missão do ensino. Assim, a proposta de elaboração de programas de 

formação continuada, pautados na prática interdisciplinar, justifica-se pela intenção de promover 

uma mudança de atitude docente na busca de respostas que extrapolam os limites do conhecimento 

especializado.  

É nessa direção que, para Paviani (2008 apud Pacheco et al. 2010), a interdisciplinaridade 

pode ser realizada na produção de conhecimentos novos, na sistematização de conhecimentos já 

produzidos, nas atividades de ensino, na elaboração de conferências, na organização de manuais 

didáticos de ensino; enfim,  na atuação profissional. Ademais, é merecedora de atenção especial na 

elaboração dos projetos de pesquisa e dos programas de ensino. 

Por fim – mas não em último lugar de importância –, o que se entende por 

interdisciplinaridade não se restringe a um sentido uno, fechado, hermético; ao contrário, seu 

significado se expressa no percurso teórico que perpassa as diversas áreas do conhecimento.  
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