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Resumo
 
Este artigo traz uma reflexão sobre o diálogo entre Educação Ambiental e a Interdisciplinaridade como possibilidade de
estabelecer uma contracorrente aos paradigmas da racionalidade moderna, bem como discutir os desafios epistêmicos
e metodológicos dessa aproximação na prática educativa, tendo em vista que a escola tem sido pensada sob a lógica
do reducionismo científico, produtora de dualismos, de saberes fragmentados e de uma perspectiva curricular
segmentada.  A interdisciplinaridade representa o combate aos efeitos ideológicos do reducionismo ecologista e do
funcionalismo sistêmico, repensando as práticas que evitem posições que diluam as especificidades dos objetos
disciplinares, mas que avancem na articulação e no diálogo complexo entre diferentes campos do conhecimento.
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Interdisciplinaridade; Prática Educativa.
 
 
Abstract
 
This article presents a reflection on the dialogue between Environmental Education and the Interdisciplinary as a
possibility to establish a counter to the paradigms of modern rationality, as well as discuss the epistemological and
methodological challenges of this approach in educational practice, given that the school has been conceived under the
logic of scientific reductionism, producer of dualisms, fragmented knowledge and a segmented curricular perspective.
The interdisciplinarity is the fight against ideological effects of ecological reductionism and systemic functionalism,
rethinking practices to avoid positions that dilute the specifics of the disciplinary objects, but to move forward in the joint
and complex dialogue between different fields of knowledge.
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A busca das inter-relações entre as diversas áreas do conhecimento nos remete a um entendimento de que a dimensão
ambiental na educação deve ser inserida dentro de uma compreensão de realidade complexa, o que já vinha sendo
sinalizado por Leff (2001) quando tece suas críticas sobre a redução da questão ambiental às questões ecológicas e
quando aponta para a necessidade de perceber o ambiente na sua rede complexa de fenômenos naturais, sociais,
ecológicos e culturais. Nesse sentido, Leff (2007) coloca que é fundamental “pensar a realidade socioambiental como
um processo de construção social, a partir da integração de processos inter-relacionados e interdependentes, e não
como fatos isolados, predeterminados e fixados pela história” (p. 259).
Diante disso, a Educação Ambiental (EA) deve ser pensada na interface entre as diversas ciências, ultrapassando os
limites da multidisciplinaridade e avançando para um conhecimento construído de forma interdisciplinar. Pensar e
exercitar a interdisciplinaridade na prática pedagógica torna-se um grande desafio epistêmico e metodológico, pois exige
uma nova forma de conceber a produção do conhecimento. De acordo com Carvalho (2008),
Trata-se de um combate ao mesmo tempo externo e interno, no qual à reorganização das áreas e das formas de
relacionar os conhecimentos corresponde a reestruturação de nossa própria maneira de conhecer e nos posicionar
perante o conhecimento, desfazendo-nos dos condicionamentos históricos que nos constituem (p. 122-123)
 
A questão socioambiental acaba por alimentar esses questionamentos epistemológicos na medida em que provoca o
rompimento com pensamento fragmentado da racionalidade moderna e direciona para a mediação entre conhecimentos
e articulação de saberes, sustentando-se em novos referenciais conceituais e metodológicos. A Educação Ambiental,
que parte de um saber ambiental interdisciplinar, estabelece um novo marco epistêmico para a leitura do real,
problematizando a crise do conhecimento da razão instrumental, que separa a natureza da cultura e que compromete o
avanço para uma racionalidade compreensiva superadora das dicotomias e do reducionismo científico.
No entanto, existem muitos desafios e dificuldades para a incorporação de uma abordagem interdisciplinar na prática
educativa. Transgredir os limites da disciplina, instaurando fronteiras e pontos de fugas (CARVALHO, 2008) requer uma
nova forma de conceber a produção do conhecimento e nos desafia a romper com o comodismo e a reivindicar novas
aproximações entre diferentes campos de saberes que possibilitem a compreensão da complexidade ambiental.
Este artigo objetiva fazer uma reflexão sobre o importante diálogo entre a Educação Ambiental e a interdisciplinaridade
como possibilidade de estabelecer uma contracorrente aos modos já apreendidos de pensar da racionalidade moderna,
bem como discutir os desafios epistêmicos e metodológicos dessa aproximação na prática educativa escolar, tendo em
vista que a escola tem sido pensada sob a lógica do reducionismo científico, produtor de dualismos, de saberes
fragmentados e de uma perspectiva curricular segmentada e descontextualizada.  
 
 
Interdisciplinaridade e Educação Ambiental: um diálogo necessário
 
Segundo Ivani Fazenda (2008), se definirmos interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe pensar o currículo
apenas na formatação de sua grade. Porém, se definirmos interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente
ao conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se formam os indivíduos. Assim, “na
medida em que ampliamos a análise do campo conceitual da interdisciplinaridade, surge a possibilidade de explicitação
de seu espectro epistemológico e praxeológico” (FAZENDA, 2008, p.17-18).
            Antes de refletirmos sobre o conceito de interdisciplinaridade é importante compreendê-la como um termo
complexo, que enfrenta dificuldades e armadilhas tanto no campo epistemológico como no campo metodológico. Assim,
ainda não foi possível formular um conceito único acerca da interdisciplinaridade. No entanto, vários autores vêm
trazendo contribuições significativas ao debate, sendo Japiassú (1976) e Fazenda (1995) alguns dos responsáveis pela
veiculação desse termo no Brasil.
Na visão de Japiassú (1976), para haver interdisciplinaridade faz-se necessária a intercomunicação entre as disciplinas,
de modo que resulte uma modificação entre elas, através de diálogo compreensível, uma vez que a simples troca de
informações entre organizações disciplinares não constitui um método interdisciplinar. Para o referido autor, a
interdisciplinaridade
 
[...] reconhece através do prefixo INTER a ideia de troca, de reciprocidade, entre duas ou mais disciplinas, e através do
sufixo DADE (idade) justaposto ao substantivo disciplina reconhece a ideia de ação, estado ou modo de ser, numa
relação de reciprocidade, de mutualidade ou, melhor dizendo, num regime de co-propriedade de interação de
conhecimentos novos que se fecundam e se enriquecem, que possibilita o diálogo entre os interessados, dependendo
basicamente de uma atitude cuja tônica primeira seria o estabelecimento de uma intersubjetividade. Então, a
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interdisciplinaridade depende, basicamente de uma mudança de atitude perante o problema do conhecimento, da
substituição de uma concepção fragmentária por uma concepção unitária do ser humano. Consequentemente, a
questão da interdisciplinaridade, parece não apontar para a solução de um problema, mas para a perturbação da
sistematização do conhecimento em seus contextos de uso e produção (JAPIASSÚ, 1976, p. 36, grifo do autor)
 
Trazendo o uso do termo para o campo pedagógico, Fazenda (1995) afirma que o ensino interdisciplinar nasce da
proposição de novos objetivos, de novos métodos, de uma nova pedagogia, cuja tônica primeira é a supressão do
monólogo e a instauração de uma prática dialógica. Para tanto, é imprescindível a eliminação das barreiras entre as
disciplinas e entre as pessoas que pretendem desenvolvê-las. (FAZENDA, 1995). Para a autora, a interdisciplinaridade
não é ciência das ciências, mas é um ponto de encontro entre o movimento de renovação da atitude frente aos desafios
e problemas do ensino e do processo de aceleração do conhecimento científico. A referida autora reflete, ainda, sobre a
necessidade de se pensar a interdisciplinaridade escola como possibilidade de estabelecer novas relações na
organização do trabalho pedagógico. Para Fazenda (2008, p. 21), “a interdisciplinaridade escolar, curricular, pedagógica
ou didática requer uma profunda imersão nos conceitos de escola, currículo ou didática”. Na interdisciplinaridade escolar
a perspectiva é educativa. Assim, os saberes escolares procedem de uma estruturação diferente dos pertencentes aos
saberes constitutivos das ciências Na interdisciplinaridade escolar, as noções, finalidades habilidades e técnicas visam
favorecer sobretudo o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua integração. (FAZENDA,
2008).
Gallo (2001) entende a interdisciplinaridade como possibilidade para uma nova organização do trabalho pedagógico que
 
[...] permita uma nova apreensão dos saberes, não mais marcada pela absoluta compartimentalização estanque das
disciplinas, mas pela comunicação entre os compartimentos disciplinares. Assim como epistemologicamente a
interdisciplinaridade aponta para a possibilidade de produção de saberes em grupos formados por especialistas de
diferentes áreas, pedagogicamente ela indica um trabalho de equipe, no qual os docentes de diferentes áreas planejem
ações conjuntas sobre um determinado assunto (p. 19).
 
Frigotto (1995) assevera que “a necessidade de interdisciplinaridade na produção do conhecimento funda-se no caráter
dialético da realidade social que é, ao mesmo tempo, una e diversa e na natureza intersubjetiva de sua apreensão” (p.
27). Nesse caso, a compreensão da categoria totalidade é importante para compreender a interdisciplinaridade como
necessidade na construção do conhecimento social. Para o autor, o maior limite para o trabalho interdisciplinar situa-se
na predominância de uma formação fragmentária, positivista e metafísica do educador e das condições de trabalho a
que ele está submetido. As concepções dos professores que se produzem na base ontológica guiadas pela lógica
classista geram uma compreensão de realidade fragmentada e linear, limitando a incorporação da interdisciplinaridade.
            Apesar de diferentes abordagens epistemológicas, Japiassú, Fazenda, Gallo e Frigotto trazem uma importante
contribuição para os diversos campos do conhecimento na medida em que refletem a interdisciplinaridade como
processo de produção de novos saberes, o que possibilita novas formas de compreender a realidade.
            Como já foi explicitado, a interdisciplinaridade é um termo complexo e polissêmico, muitas vezes até confundido
com multidisciplinaridade. É importante ressaltar que apenas o uso de vocábulos, das referências e da literatura de
diferentes áreas do conhecimento e/ou a constituição de uma equipe de multiprofissionais não podem assegurar
práticas interdisciplinares consequentes.
            A interdisciplinaridade deve garantir, portanto, a construção de diferentes modos de pensar a reorganização do
saber, com vistas à superação da fragmentação do conhecimento em disciplinas. Dessa forma, pensar a Educação
Ambiental como um campo de ação interdisciplinar não é uma tarefa fácil, tendo em vista que reestrutura nossa forma
de conhecer e o nosso posicionamento diante do conhecimento, desfazendo dos paradigmas dominantes que nos
constituiu historicamente.
            Nesse sentido, como bem aponta Carvalho (2008), a própria crise ambiental tem nos levado a questionar a
insuficiência dos saberes disciplinares para compreender a complexidade das inter-relações na base dos problemas
ecológicos. Sendo assim, a EA desperta novas aberturas para que as instituições (inclusive a escola) transitem entre
saberes (científicos e sociais) e as diversas áreas disciplinares.
Ao aproximar a interdisciplinaridade do campo ambiental, Leff (2007) afirma que reconhece a importância do propósito
interdisciplinar do saber ambiental, mas enfatiza que pouco se avançou no sentido de novos métodos pedagógicos que
incorporem o pensamento da complexidade. O autor destaca ainda a rigidez institucional das universidades, onde o
conhecimento ainda continua fragmentado. Sendo assim, “a interdisciplinaridade na produção de conhecimentos e nos
processos educacionais enfrenta obstáculos epistemológicos, metodológicos e institucionais” (LEFF, 2001, p. 211).
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O saber ambiental questiona os paradigmas dominantes do conhecimento para construir novos objetos interdisciplinares
de estudo. O saber ambiental problematiza o conhecimento fragmentado em disciplinas e a administração setorial do
desenvolvimento para construir um campo de conhecimentos teóricos e práticos orientado para a articulação das
relações sociedade-natureza. (LEFF, 2001, p. 145).
 
Esses obstáculos apontados por Leff podem ser claramente visualizados nas práticas de EA de boa parte das
instituições de ensino no Brasil. A interdisciplinaridade na Educação Ambiental, quando é enfatizada, muitas vezes é
orientada por um fim prático e instrumental de aplicação do conhecimento, perdendo de vista as bases teóricas e
epistemológicas que possibilitam a articulação dos saberes. Nessa perspectiva, a EA deve implicar mudanças nos
conteúdos educacionais que vão além da integração das disciplinas do currículo tradicional.
Para introduzir a dimensão ambiental no currículo escolar faz-se, pois, necessário que se avance no sentido de buscar a
construção do conhecimento interdisciplinar, que problematize as questões ambientais e que as reflitam em sua
complexidade, vislumbrando a formação de indivíduos que se posicionem criticamente diante da realidade. De acordo
com Loureiro (2006), construir a interdisciplinaridade passa pela
 
[...] aceitação de que a realidade é ontologicamente múltipla, pelo conhecimento da história das ciências, da base
paradigmática que conformam as diferentes teorias e visões de mundo, pelo diálogo transparente e objetivo entre
disciplinas, métodos e suas bases epistemológicas, redefinindo-os. Mais do que isso, passa pela mudança estrutural e
institucional no campo da educação, envolvendo temas os quais os educadores ambientais não podem se furtar ao
debate e ao conhecimento e nem deixar de se posicionarem a respeito: financiamento público em educação, expansão
e universalização do ensino, reforma universitária, currículos, projetos político-pedagógicos, etc. (p. 129).
 
É claro que isso não é tarefa fácil, pois requer aspectos essenciais na construção desse novo currículo e de novas
práticas educativas, expondo a importância tanto da intenção de sua elaboração como do nível de interpretação dos
docentes e da procura de novos significados por parte dos alunos, que garanta a concretização de um currículo
interdisciplinar.
Nesse contexto, é fundamental problematizar os currículos de formação de professores que também devem incorporar a
dimensão ambiental, transcendendo a integração de disciplinas tradicionais, mas apontando para uma reflexão que
possa questionar e ultrapassar os paradigmas dominantes do conhecimento, produzindo novos saberes. De acordo com
Leff (2007), as práticas docentes dependem da produção desses conhecimentos para a elaboração de conteúdos
curriculares que incorporem os novos paradigmas ambientais.
Dessa forma, a ênfase na interdisciplinaridade na análise das questões ambientais é mais do que importante, é
essencial. A Educação Ambiental deve apoiar-se, como argumenta JACOBI (2005), em trocas sistemáticas e no
confronto de saberes disciplinares que sejam capazes de captar as multicausalidades e as relações de
interdependência dos processos de ordem natural e social que determinam as estruturas e mudanças socioambientais.
Pensando na perspectiva da EA, da formação de professores e das práticas pedagógicas, pergunta-se: como escapar
da lógica segmentada do currículo e implementar uma educação ambiental de caráter interdisciplinar na prática
pedagógica escolar? Certamente não existem “receitas” prontas para serem seguidas. No entanto, refletiremos alguns
desafios que precisam ser superados para que a interdisciplinaridade possa ser incorporada como atitude e prática
pedagógica.
Primeiramente é preciso superar a leitura imediata e linear do termo “interdisciplinaridade”, o que a reduz a uma prática
de “cruzamentos” de disciplinas (CASCINO, 2003). Boa parte dos educadores apresenta o entendimento do trabalho
interdisciplinar como uma proposta de justaposição de disciplinas e de conteúdos, propiciando a realização de
atividades conjuntas, buscando temáticas geradoras que agreguem essas atividades. Planejar juntos e envolver as
disciplinas em torno de uma temática não caracterizam, necessariamente, um trabalho interdisciplinar. A perspectiva da
interdisciplinaridade pretende a articulação dos saberes de modo que estes possam se nutrir de suas insuficiências para
a construção de novos conhecimentos. Nesse caso, a interdisciplinaridade se aproxima da ideia moriniana de
complexidade que supera os paradigmas dominantes que fragmentam o conhecimento. De acordo com Leff (2001) a
interdisciplinaridade não implica somente na integração dos conhecimentos, mas na reformulação de seus paradigmas
de conhecimento.
Vale ressaltar que a ideia de interdisciplinaridade não implica na derrocada do conhecimento disciplinar, nem na
desvalorização das disciplinas e do conhecimento produzido por elas, mas pressupõe a abertura para o diálogo entre os
saberes. Dessa forma, o trabalho interdisciplinar caracteriza-se como um desafio epistêmico e metodológico
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(CARVALHO, 2008) que ainda está distante de se efetivar no espaço escolar. Essa fragmentação e desarticulação do
conhecimento advêm das concepções mecanicistas do pensamento moderno, nas quais a organização curricular é
fundamentada pela lógica da racionalidade instrumental, que inviabiliza um pensamento que consiga articular as
diversas formas de conhecimento.
Frigotto (1995) coloca o plano material-histórico e cultural como problema para o trabalho interdisciplinar na produção do
conhecimento social. As concepções dos professores que se produzem na base ontológica guiadas pela lógica classista
geram uma compreensão de realidade fragmentada e linear, limitando a incorporação da interdisciplinaridade. Para o
referido autor, o limite mais sério para a prática do trabalho interdisciplinar, situa-se na “dominância de uma formação
fragmentária, positivista e metafísica do educador e de outra nas condições de trabalho (divisão e organização) a que
está submetido” (p. 46).
Um outro desafio importante a ser superado refere-se à forma como o conhecimento é produzido nas universidades,
refletindo na formação dos profissionais nessas instituições. Os cursos nas universidades não têm proporcionado uma
formação que incorpore o pensamento da interdisciplinaridade. Leff (2001) coloca que ainda há uma rigidez institucional
das universidades, nas quais o conhecimento continua compartimentado em campos disciplinares, em centros, em
faculdades, institutos e departamentos.
De acordo com Tozoni-Reis (2008), o ensino na universidade convive com a contradição que historicamente existe em
seu interior. Nesse espaço
[...] a organização curricular fragmentada e desarticulada reflete a cisão histórica das atividades humanas impostas pela
lógica racionalista e pela sua vertente econômica, o modelo de trabalho industrial, que coloca o indivíduo como objeto
de ação parcial, obrigando-o a construir-se em um homem dividido, alienado, desumanizado. A realidade social e
cultural da modernidade é marcada por essa fragmentação. Pode-se dizer que o conhecimento veiculado nas
universidades também é organizado sob essa lógica (TOZONI-REIS, 2008, p. 84)
Apesar da forte influência do pensamento fragmentado da racionalidade moderna, novas ideias sobre flexibilização nas
instituições de ensino e no currículo tem questionado a rigidez dos compartimentos em que as disciplinas se encontram
isoladas, apontando para a formação na perspectiva da totalidade que orientam uma maior integração possível dos
caminhos epistemológicos, da metodologia e da organização da pesquisa e do ensino nas universidades. Tozoni-Reis
argumenta a favor da organização universitária por projetos que supera a rígida organização departamental. “A
integração entre ensino, pesquisa e extensão – que do ponto de vista formal, são considerados indissociáveis – é
fundamental para a construção do trabalho interdisciplinar nas universidades” (TOZONI-REIS, 2008, p. 87).
Esse panorama coloca a interdisciplinaridade como desafio epistêmico e metodológico, tendo em vista que a
fragmentação dos saberes reflete não só a desarticulação guiada pela lógica racionalista, como também pela sociedade
de classes, colocando o homem como um ser dividido e alienado. A superação desse desafio implica na crítica à lógica
da racionalidade instrumental e à forma fragmentária da produção da vida humana em todas as suas dimensões.
No campo da Educação Ambiental, essa articulação com o pensamento interdisciplinar representa o combate aos
efeitos ideológicos do reducionismo ecologista e do funcionalismo sistêmico, repensando as práticas pedagógicas que
evitem posições que diluam as especificidades dos objetos disciplinares, mas que avancem na articulação e diálogo de
diferentes campos de saberes que alcancem e produzam outros saberes, compreendendo a complexidade das
interações entre sociedade humana e o ambiente natural.
 
 
Considerações finais
           
            A fragmentação da realidade, expressa na institucionalização das disciplinas decorre de como a ciência é
produzida e está vinculada à divisão social do trabalho. Pensar na interdisciplinaridade como possibilidade de superar
essa fragmentação perpassa pelo entendimento de que a realidade é ontologicamente múltipla e pelo diálogo entre os
campos dos saberes, seus métodos e suas bases epistemológicas (LOUREIRO, 2006).
            Refletir sobre as práticas educativas em EA na perspectiva interdisciplinar requer a superação da perspectiva
reducionista da racionalidade moderna, o que representa um desafio epistêmico e metodológico, tendo em vista que as
questões ambientais ultrapassam a especialização do saber. As práticas em Educação Ambiental orientadas na
perspectiva interdisciplinar possibilitam a abertura de espaços para os diálogos entre as diferentes áreas do
conhecimento, construindo um marco conceitual e metodológico comum para a compreensão de realidades complexas
(CARVALHO, 2008).
            Apesar do reconhecimento da importância do pensamento interdisciplinar na teoria e prática da EA, observa-se
que esta não é uma tarefa fácil e cômoda, pois exige mudança de postura na forma de apreender e construir o
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conhecimento. Nesse sentido, como bem aponta Cascino (2003, p. 75), “a EA teria na exploração conceitual muito a
desenvolver, inclusive nas interfaces com o campo de investigação conceitual interdisciplinar”.

Referências
 
CARVALHO. Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez,
2008.
 
CASCINO. Fábio. Educação ambiental: princípio, história, formação de professores. São Paulo: Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial, 2003.
 
FAZENDA. Ivani Catarina A. A interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São Paulo: Loyola, 1995.
______. Ivani Catarina A. (org.). O que é interdisciplinaridade? São Paulo: Cortez, 2008.
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. A interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas Ciências Sociais. In:
JANTSCH, A. P; BIANCHETTI, L. (Orgs.). Interdisciplinaridade para além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes,
p.25-50, 1995.
 
GALLO, S. Transversalidade e Meio Ambiente. In: Ciclo de Palestras sobre Meio Ambiente. Programa Conheça a
Educação do CIBEC/INEP – MEC/SEF/COEA, 2001.
 
JACOBI. Pedro. Participação. In: FERRARO-JÚNIOR, L. A. (Org.). In: Encontros e Caminhos: formação de
educador(es) ambientais e coletivos educadores. Brasília: MMA, Diretoria de Educação Ambiental, 2005.
 
JAPIASSÚ, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
 
LEFF, Henrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
 
______. Epistemologia Ambiental. São Paulo: Cortez, 2007.
 
LOUREIRO, C. F. B. Problematizando conceitos: contribuição à práxis em educação ambiental. In: CASTRO, R. S. et al.
(Orgs.). Pensamento complexo, dialética e educação ambiental. São Paulo: Cortez, 2006.
 

 

______________________
Mestre em Educação (UFS); Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe (GEPEASE/UFS);
E-mail: viviane_biologia@yahoo.com.br
 
Mestre em Ensino de Ciências e Matemática (ULBRA-RS); Doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente
(PRODEMA/UFS); Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe (GEPEASE/UFS); E-mail:
deboraereis@yahoo.com.br
 

Recebido em: 05/07/2015
Aprovado em: 06/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/interdisciplinaridade_e_educacao_ambiental_desafios_epistemicos_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


