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Resumo  
Este artigo teve como base reflexões sobre filosofia, educação e arte com o objetivo de 

observar a relação entre o mundo contemporâneo e a visão fragmentada das relações 

humanas. Existiria hipoteticamente um reflexo no meio escolar da desagregação 

proporcionada pelo mundo moderno? A partir de reflexões baseadas em autores que 

discutem o tema interdisciplinaridade e empregando como pano de fundo os quadros do 

pintor Edward Hopper, tentamos aqui sugerir algumas possibilidades para reverter o 

fracasso decorrente do isolamento nos ambientes escolares por meio da 

interdisciplinaridade e do diálogo.  
Palavras-Chave: educação –interdisciplinaridade –diálogo  
 
Résumé  
Cet article est basé sur des réflexions concernant la philosophie, l'éducation et de l'art afin 

d'observer la relation entre le monde contemporain et la vision fragmentée des relations 

humaines. Il y aurait hypothétiquement un reflet de la ventilation à l'écoleil s'agit d'une 

analyse basée sur des auteurs qui traitent de l'interdisciplinaritéet de l'utilisation en tant 

que cadres de base du peintre Edward Hopper; nous allons essayer de proposer certaines 

possibilités pour inverser l'échec résultant de l'isolement au milieu scolaire par le moyen 

de l'interdisciplinarité et du dialogue.  
Mot-clés: éducation, art interdisciplinaire, dialogue 
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O isolamento do homem  

No mundo contemporâneo observamos um crescente distanciamento das 

preocupações com a convivência em sociedade, pois o individualismo prevalece sobre o 

coletivo, aqui entendido como um conjunto de indivíduos detentores de algo em comum. O 

fato de a coletividade ser relegada a um segundo plano poderia ocorrer, segundo Araújo 

(2009), devido ao fato de o homem moderno não mais “preocupar-se com” o outro.  

O esfacelamento das relações humanas em sociedade também é apontado por Taylor 

(1997, p.641). Tal autor alerta para o fato de que “o indivíduo foi tirado de uma rica vida 

comunitária e agora entra, em vez disso, numa série de associações volúveis, mutáveis, 

revogáveis, destinadas muitas vezes apenas a finalidades extremamente específicas”.  

Ao não se preocupar com os seus pares, o homem estaria afastando-se de uma 

característica humana, que é a vida em comunidade. Essa convivência que propiciaria o 

desenvolvimento do homem por meio das trocas de experiências e dos conhecimentos daí 

advindos, fundamentais para a evolução da nossa espécie, estaria prejudicada pela 

segregação que observamos em nosso cotidiano.  

O isolamento do homem e o “não preocupar-se com” podem ser observados no 

trabalho de Hopper, o qual, a partir de suas produções, permite-nos refletir sobre a solidão. 

Edward Hopper, nascido em Nova Iorque, viveu entre os anos 1882 e 1967. Deixou-nos 

vasta obra que, segundo Renner (2006,p.7), “é atravessada pelos símbolos da civilização”.  

Hopper traz à luz a Solidão expressa por locais que poderiam propiciar convivência 

social no mundo moderno, como apartamentos e bares, mas que se tornam espaços os quais 

traduzem o viver só, o homem ilhado e fechado em seu mundo particular. A cidade como 

local de muitos, mas muitos que se desencontram e se desencantam com os outros. Tal 

sentimento de solidão pode ser percebido os quadros Janela de Hotel (1956) e Cinema em 

Nova Iorque (1939) de Hopper onde aparecem mulheres que expressam este sentimento de 

solidão. Hopper nos permite perceber a solidão na vida contemporânea não só quando seus 

personagens aparecem sozinhos, mas se torna igualmente perceptível quando da presença 

de outros personagens numa mesma cena, como em seu quadro Chair Cair (1995) quando 

nos apresenta uma situação que pessoas em um trem estão totalmente desconectadas umas 

das outras na cena apresentada.  
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O homem contemporâneo fechado em si mesmo se encontra também nas escolas, 

onde professores isoladamente realizam suas atividades disciplinares sem oportunidade de 

partilhar seus conhecimentos, suas experiências, angústias e dúvidas com colegas de outra 

área.  

 

A fragmentação do conhecimento  

Sendo as instituições escolares elementos integrantes da sociedade, é possível fazer 

um paralelo entre o que acontece no lado externo dos muros escolares e a sua provável 

repercussão no ambiente interno. A escola como espaço social poderia reproduzir o 

isolamento do homem que ocorre em seu exterior, ou seja, a desagregação da sociedade 

contemporânea apareceria na vida escolar.  

A partir da premissa de que existiria uma transposição do isolamento e da 

desagregação nas relações sociais na contemporaneidade para o ambiente escolar, podemos 

observar estes fatos se repetirem na forma fragmentada de entender o conhecimento com os 

quais a escola trabalha, ou seja, sua relação com as ciências. Estudos sobre 

interdisciplinaridade nos alertam para o fato de o “saber” ter sido esfacelado em 

especializações, o conhecimento ter sido “cortado em fatias”.  

Para Gusdorf (1976) existe uma patologia do saber que ocorreria nas instituições de 

ensino quando cada professor, preocupando-se com sua disciplina, esqueceria a necessidade 

do diálogo entre os demais conhecimentos de outras áreas do saber. É possível supor que o 

individualismo o qual levaria a um distanciamento do coletivo nas relações humanas 

poderia ser comparado à forma fragmentada de compreendermos o conhecimento nas 

escolas na atualidade. O homem se afastou do coletivo e caminhou para o isolamento, 

sendo que o conhecimento que resulta desta mesma sociedade a qual se isola também foi 

fragmentado de forma disciplinar. A fragmentação do conhecimento poderia ser 

considerada mais um fracasso do mundo moderno.  

Para Japiassu (1976) a interdisciplinaridade é um grande desafio que não consiste 

tanto numa reorganização metódica dos estudos e das pesquisas, mas na tomada de 

consciência sobre o sentido da presença do homem no nosso mundo. O autor sugere uma 
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metodologia da convergência, na qual a filosofia poderia desempenhar um papel 

importante.  

Assim como Japiassu (1996) e posteriormente vários outros estudiosos da 

interdisciplinaridade alertaram sobre o possível esfacelamento do conhecimento em 

disciplinas isoladas desligadas de um contexto maior.  

A proposta de Japiassu (1976) e demais autores voltados para o trabalho 

interdisciplinar nos levaria à quebra do cotidiano solitário que encontramos nas escolas e 

que é comparado aqui com o isolamento visto nos quadros de Hopper. Os conhecimentos 

desconectados e isolados não possibilitam a resolução dos problemas complexos do homem 

a partir deles.  

Para Japiassu (1976,), ao tratarmos sobre a interdisciplinaridade seria necessário 

considerar que modificando a forma de pensamento, os sábios de nossa época devem 

renunciar a se fecharem em sua especialidade, para procurarem, juntos, a restauração das 

significações humanas do conhecimento.  

Severino (1998), ao tratar da interdisciplinaridade, apresenta sua concepção de 

homem e cultura como unas, mas destaca que a prática nas escolas tem caráter 

fragmentário. O caráter fragmentário do trabalho dos professores especialistas nas 

disciplinas componentes dos currículos escolares estaria, então, na contramão de um 

trabalho integrado do conhecimento.  

Os estudos sobre interdisciplinaridade expressam uma tentativa de se retomar as 

interconexões disciplinares e a comunicação entre os homens nas instituições educacionais, 

pois segundo Gusdorf (1976), seria necessário que o homem da especialidade queira 

também ser, um homem que pensa na totalidade. Seria preciso, pois, estimular a integração 

do conhecimento nas escolas, bem como o retorno do diálogo entre especialistas.  

Segundo Araújo (2009), vivemos em uma sociedade na qual o outro não é ninguém. 

Assim, persiste a indagação: como restabelecer o diálogo nas escolas se os indivíduos 

procuram o isolamento em seu cotidiano no mundo contemporâneo?  
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A linguagem e o diálogo como caminho  

Para Araújo (2004,p.22), existe “a vinculação da expressão da linguagem com a 

realização da identidade do agente humano”.  

A linguagem reafirma-se, então, fundamental para a comunicação entre os homens a 

fim de que haja possibilidades de interação e crescimento, pois ocorreria por meio dela a 

transposição solidária do conhecimento e a contribuição do homem à sociedade.  

De acordo com Araújo (2004, p.24):  

“A linguagem, ao expressar significados elaborados pelas práticas humanas, faz 

com que o indivíduo agindo no espaço público ocupe-se da sua constante maturação 

construtiva no que se refere às novas articulações de sentido. São essas novas articulações 

que fazem as práticas humanas se modificarem, levando à concretização de novas 

identidades socioculturais no processo histórico”. 

A comunicação por meio do diálogo é um caminho para a retomada das articulações 

entre os seres humanos e entre professores de diversas disciplinas. O diálogo rompe 

fronteiras, pois ele faz o papel de ponte entre os homens, propiciando a articulação de 

conceitos.  

Em contraposição ao caráter integrador do diálogo, é interessante observar o que 

Marcelo Rezende Guimarães (2004) nos alerta quando diz que a violência, tanto na 

educação como no conjunto da sociedade, constitui-se uma forma de expressão dos que não 

têm acesso à palavra. O autor nos auxilia a refletir sobre a ausência do diálogo como fator 

motivador da violência que segrega, pois se não nos preocupamos em ouvir o outro, 

entramos em um processo de fracasso da convivência.  

Para Fazenda (2000, p.54-58)  

“o homem ao vir ao mundo toma a palavra, isto é, transforma a experiência num 

universo de discurso.Todo homem que nasce, redefine através da palavra todo o universo ... 

O homem, por não estar só no mundo, por possuir uma necessidade essencial de se 

comunicar, de se relacionar, tem na palavra sua condição primeira de encontro com o 

outro”.  

Além da linguagem e do diálogo, o estímulo para trabalhar em grupos poderia ser 

utilizado no meio educacional no sentido de romper com o “fracasso da convivência”. 
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Segundo Perrenoud (2000), o papel das interações sociais na escola é fundamental na 

construção de conhecimentos. O autor indica o trabalho em equipe entre os alunos como 

estratégia de aprendizagem. O desenvolvimento da cooperação na escola, segundo ele, 

levaria a um desenvolvimento da cultura da solidariedade, da tolerância e da reciprocidade.  

Compactuamos com a visão de Greco (1994, p. 27-28) quando afirma que:“Hoje 

não há mais problemas que não sejam complexos e não há mais lugar para a sabedoria que 

não se abra para a pluralidade”. 

Estaríamos no mundo como náufragos, segundo Taylor (1997), e como tão bem 

expressou Hopper, em vários momentos de sua produção artística, por meio da solidão de 

seus personagens.  

Procuramos acenar para uma possível transformação com a esperança de mudança 

na vida social por meio da linguagem, do diálogo e da cooperação. Precisamos estabelecer 

na contemporaneidade uma convivência solidária entre os conhecimentos e entre os 

homens, quer seja na vida, quer seja nos espaços escolares. Quiçá o ponto de partida para 

tal reintegração inclua a revalorização das relações pessoais e do diálogo nas instituições 

escolares e a utilização da interdisciplinaridade como fator integrador de conhecimento e de 

convivência.  
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