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ARTIGO: “INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS”
(REVISTA DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES – GEPFIP, AQUIDAUANA, V.1, N. 1, P. 170181, OUT. 2014.).
As discussões realizadas no grupo até este momento
destacam a necessidade de pensarmos propostas de ensino
e aprendizagem que considerem os interesses e os
conhecimentos prévios dos educandos da Educação
de Jovens e Adultos, para que permaneçam e
concluam com sucesso sua escolarização. Vimos,
também, que essa tarefa se tornou um pouco mais
complexa nesses últimos anos, principalmente
por conta da diversidade etária dos que procuram
atualmente essa modalidade de ensino.
Tendo em vista essas questões e
com o objetivo de que sejam discutidas e
desenvolvidas propostas diferenciadas para
o trabalho pedagógico na EJA, a fim de
minimizar tais dificuldades em busca de sua
superação, propomos, a seguir, a leitura do
artigo Interdisciplinaridade na Educação:
Desafios e Perspectivas.
O artigo traça um panorama de como
a interdisciplinaridade tem sido discutida na
educação, rumo ao entendimento de que,
na área educacional, a prática interdisciplinar está
ligada à “articulação dos saberes de diferentes disciplinas/
áreas do conhecimento em favor de um ensino contextualizado”
(ROJAS et al, 2014, p. 170).
A interdisciplinaridade aplicada na educação vem se apresentando, nos últimos
anos, como uma forma de romper com a fragmentação dos conhecimentos, uma vez
que abre espaço para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que priorizam o
espírito investigativo, o trabalho em grupo e o diálogo constante entre os conhecimentos
historicamente sistematizados e os conhecimentos trazidos pelos educandos: “alunos
e professores tornam-se sujeitos de suas ações e comprometem-se num processo de
investigação, redescoberta e construção coletiva do conhecimento. Pois ao dividir ideias,
ação, reflexões, cada integrante do grupo torna-se ativo no processo” (2014, p. 174).
Com o objetivo de facilitar o debate sobre o artigo, adiantamos, como estratégia
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de leitura, algumas questões tratadas no texto para que se faça uma leitura orientada, com
foco nos principais pontos apresentados pelos autores. Na medida em que a leitura for
sendo realizada, os trechos que tratam dessas questões no artigo podem ser destacados
para facilitar sua retomada durante o debate.

QUESTÕES ORIENTADORAS PARA A LEITURA
1) Em que consiste uma prática pedagógica interdisciplinar?
2) Quais são os benefícios que a prática interdisciplinar pode trazer para o
processo de aprendizagem dos educandos?
3) O que muda no planejamento pedagógico dos professores quando se
adota o desenvolvimento de práticas interdisciplinares no ensino?
4) Quais são os principais desafios para que sejam desenvolvidas práticas
pedagógicas pautadas na interdisciplinaridade?

Boa leitura!
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