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CTS E INTERDISCIPLINARIDADE

Sabemos que vivemos em um mundo tecnológico, onde o conhecimento avança muito 

rapidamente. E quando tratamos de jovens o

ultrapassam o conhecimento do professor. Mas por que não fazer da tecnologia uma aliada no 

ensino? 

A tecnologia pode nos proporcionar uma maneira dinâmica de relacionar os conteúdos que 

precisam ser aprendidos com a realidade do aluno. Nessa jogada muito facilmente podemos incluir a 

tão falada e pesquisada interdisciplinaridade, que segundo Ivani Fazenda caracteriza

possibilidade de enriquecer e ultrapassar a integração dos elementos do conhecimento,

movimento ininterrupto, criando ou recriando pontos para a discussão entre as diferentes disciplinas 

que perpassam todos os elementos do conhecimento, pressupondo integração entre eles.

Tudo que o professor puder fazer para que seu aluno atinja um c

válido. E quando associamos CTS (ciência, tecnologia e sociedade)

uma união de muito sucesso. Claro que o professor deve empenhar

trabalho, e não simplesmente “fazer de c

objetivo deve ser sempre que o aluno aprenda e se sinta cada vez mais interessado pelo 

conhecimento. 
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Sabemos que vivemos em um mundo tecnológico, onde o conhecimento avança muito 

rapidamente. E quando tratamos de jovens os seus conhecimentos sobre tecnologia muitas vezes 

ultrapassam o conhecimento do professor. Mas por que não fazer da tecnologia uma aliada no 

A tecnologia pode nos proporcionar uma maneira dinâmica de relacionar os conteúdos que 

dos com a realidade do aluno. Nessa jogada muito facilmente podemos incluir a 

tão falada e pesquisada interdisciplinaridade, que segundo Ivani Fazenda caracteriza

possibilidade de enriquecer e ultrapassar a integração dos elementos do conhecimento,

movimento ininterrupto, criando ou recriando pontos para a discussão entre as diferentes disciplinas 

que perpassam todos os elementos do conhecimento, pressupondo integração entre eles.

Tudo que o professor puder fazer para que seu aluno atinja um conhecimento satisfatório é 

válido. E quando associamos CTS (ciência, tecnologia e sociedade) e interdisciplinaridade temos 

uma união de muito sucesso. Claro que o professor deve empenhar-se em realmente fazer um bom 

trabalho, e não simplesmente “fazer de conta” que está utilizando ferramentas alternativas. O 

objetivo deve ser sempre que o aluno aprenda e se sinta cada vez mais interessado pelo 
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Sabemos que vivemos em um mundo tecnológico, onde o conhecimento avança muito 

seus conhecimentos sobre tecnologia muitas vezes 

ultrapassam o conhecimento do professor. Mas por que não fazer da tecnologia uma aliada no 

A tecnologia pode nos proporcionar uma maneira dinâmica de relacionar os conteúdos que 

dos com a realidade do aluno. Nessa jogada muito facilmente podemos incluir a 

tão falada e pesquisada interdisciplinaridade, que segundo Ivani Fazenda caracteriza-se pela 

possibilidade de enriquecer e ultrapassar a integração dos elementos do conhecimento, em um 

movimento ininterrupto, criando ou recriando pontos para a discussão entre as diferentes disciplinas 

que perpassam todos os elementos do conhecimento, pressupondo integração entre eles. 
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e interdisciplinaridade temos 

se em realmente fazer um bom 

onta” que está utilizando ferramentas alternativas. O 

objetivo deve ser sempre que o aluno aprenda e se sinta cada vez mais interessado pelo 


