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A participação de outras disciplinas, nas mesmas condições que as de
ciências naturais e matemática, pode contribuir significativamente para a
abrangência e profundidade de uma prática de ensino interdisciplinar.
Na literatura de educação em ciências e matemática, o entendimento
sobre interdisciplinaridade, e mais especificamente a escolar, é bastante difuso,
com diferentes acepções no que diz respeito desde as bases epistemológicas
até as implementações pedagógicas factuais.
A proposta mais discutida e talvez a mais conhecida seja a
desenvolvida por Erich Jantsch, que pressupõe uma forma de conceituar a
interdisciplinaridade com base em uma seqüência em que se manifesta um
aumento na complexidade das relações, colaboração e coordenação entre as
disciplinas (SANTOMÉ, 1998).
De acordo com Lenoir (1998, p. 52), a interdisciplinaridade científica
apresenta, como finalidade, “a produção de novos conhecimentos [científicos] e
a busca de respostas às inúmeras necessidades sociais”, ao passo que a
interdisciplinaridade escolar apresenta, como principal finalidade, a “difusão do
conhecimento [...] e a formação de atores sociais”, criando condições para a
promoção de um processo de integração de aprendizagens e conhecimentos
escolares.
Uma proposta de prática interdisciplinar como ação educativa escolar é
apresentada por Santomé (1998), que defende a construção coletiva de
unidades didáticas integradas – uma forma de trabalho na qual participaria um
determinado número de disciplinas, ou mesmo áreas do conhecimento, que
elaborariam uma unidade temática em torno de uma situação problemática –,
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que exigiria a contribuição de diferentes saberes durante um intervalo de tempo
relativamente curto.
Uma unidade didática integrada não pretende eliminar ou diminuir a
importância das disciplinas, mas busca promover um entendimento dos
conteúdos disciplinares em uma perspectiva mais ampla, não necessariamente
abrangendo todas as disciplinas ou áreas do conhecimento, mas articulando-as
de tal forma que as abordagens disciplinares estabeleçam vínculos que
proporcionem o desenvolvimento de ações mais complexas.
Essa forma de interdisciplinaridade, sugerida com base na elaboração
de uma organização curricular integrada, considera que as disciplinas
escolares continuariam tendo seu lugar. Entretanto, estas seriam utilizadas na
medida em que o problema ou temática abordada exigissem conhecimentos
específicos de uma ou outra disciplina, melhorando as possibilidades de
implementação em situações educativas em que se tem o intento de promover
o estudo e análise de conhecimentos mais específicos, igualmente necessários
à formação do aluno.

