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Resumo: O presente artigo descreve uma experiência transdisciplinar desenvolvida em uma escola 

privada situada na região sudeste do estado de Minas Gerais, sendo as atividades aqui relatadas 

conduzidas por dois professores do Ensino Médio (Língua Inglesa e Química). Um grupo de trinta e 

sete estudantes participou do trabalho intitulado “Leitura e Escrita Científica no Ensino Médio”. O 

projeto, além de contribuir para o desenvolvimento de uma argumentação mais crítica dos estudantes, 

possibilitou analisar a importância da articulação de atividades transdisciplinares no ensino, sobretudo 

no âmbito das Ciências da Natureza, que possui conceitos muito abstratos e trata de assuntos 

relacionados ao dia a dia de todos nós. Além disso, a parceria com a Língua Inglesa proporcionou o 

estabelecimento de relações mais efetivas com diferentes áreas do conhecimento, de modo a contribuir 

para a ampliação da visão dos estudantes sobre os conteúdos abordados em sala de aula e o sentido do 

aprender. 

 

Palavras-Chave: Transdisciplinaridade. Educação Química. Ensino de Língua Inglesa. Leitura 
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INTRODUÇÃO 

 

Concorda-se com Thiesen (2008) que “quanto maiores forem as relações conceituais 

estabelecidas entre as diferentes ciências, quanto mais desafiantes e dialéticos forem os 

métodos de ensino, maior será a possibilidade de apreensão do mundo pelos sujeitos que 

aprendem” (p. 252). Nesse sentido, acredita-se que a busca para a promoção de atividades 

integradas entre os diferentes componentes curriculares no Ensino Médio pode possibilitar a 

criação de inúmeras situações de aprendizagem nos espaços escolares e, por consequência, 

favorecer a compreensão dos estudantes sobre os conceitos que perpassam as Ciências. Logo, 

ao propor atividades que transcendem os espaços escolares, além de favorecer o processo de 

aprendizagem, podem estimular os estudantes a terem interesse e curiosidade pelas aulas. 
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Nesse sentido, entende-se que é importante utilizar estratégias metodológicas que fujam 

do modelo tradicional de ensino, notoriamente pautado na disciplinaridade, e associando o 

conhecimento a uma “caixa” onde o estudante deposita as informações transmitidas pelos 

professores (estudantes = cabeça de aprender Ciências, Matemática, Línguas etc.). Ao discutir 

estas estratégias, alguns pesquisadores (LAVAQUI; BATISTA, 2007; FAZENDA, 2008; 

KOLLING, 2017) lançam olhares para diferentes ferramentas que visam unir os diferentes 

componentes curriculares em prol de uma aprendizagem que permita os estudantes 

entenderem o sentido do conhecimento (para que e por que aprender determinado conteúdo?). 

Durante a busca por estratégias de ensino que visam integrar diferentes componentes 

curriculares surgem diversos termos que tentam explicar como se dão estas atividades no 

processo formativo dos estudantes. Assim, emerge o termo interdisciplinaridade e suas 

variações, tais como, a pluridisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. 

No tocante aos prefixos existentes e seus significados, Pombo (1993, p. 12.) ressalta: 

 

Os prefixos são portadores de significativas indicações semânticas: pluri 

(vários) e multi (muitos) chamando a atenção para a diversidade e 

quantidade das disciplinas em jogo, trans (para além de), evocando a 

passagem qualitativa a um estádio de articulação disciplinar. 

 

Considerando estes pressupostos, o trabalho em questão visa discutir a implementação 

de práticas transdisciplinares nas escolas, visando assim romper com as barreiras do 

conhecimento disciplinar e propiciar uma compreensão mais ampla dos conceitos científicos e 

dos contextos aos quais se inserem. Trata-se aqui a transdisciplinaridade como um movimento 

que vai além das fronteiras das disciplinas e que pode permitir ao estudante uma leitura crítica 

e reflexiva do mundo a partir dos conceitos trabalhados em diferentes componentes 

curriculares. Logo, acredita-se que lançar mão de atividades transdisciplinares pode 

proporcionar um entendimento que vai além do caráter disciplinar, buscando soluções além 

do alcance da própria interdisciplinaridade (KOLLING, 2017). 

 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NA ESCOLA 

 

O projeto transdisciplinar aqui apresentado foi elaborado conjuntamente pelos 

professores de Química e de Língua Inglesa de uma escola privada situada na região sudeste 

do Estado de Minas Gerais. O projeto intitulado “Leitura e escrita científica no Ensino 

Médio” contemplou trinta e sete estudantes e foi realizado nas três séries do Ensino Médio. O 
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projeto foi dividido em quatro etapas distintas, a saber: (i) leitura de textos científicos que 

permitissem estabelecer um diálogo da Química com os demais componentes curriculares; (ii) 

desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo sobre a importância da Língua 

Inglesa para a compreensão de pesquisas científicas; (iii) debate sobre os textos científicos 

escolhidos; e (iv) questionário semiaberto sobre questões pautadas nos artigos lidos e no 

trabalho realizado em sala de aula. 

O Quadro 1 apresenta os temas propostos e discutidos pelos estudantes durante o 

desenvolvimento do trabalho .  As três turmas foram divididas em duas equipes cada, com 

textos bases que versavam sobre conceitos distintos, mas que suscitavam debates 

sociocientíficos contextuais aos estudantes. 

 

Quadro 1: Divisão dos temas discutidos com os estudantes do Ensino Médio. 

Turma Texto Base 

1.º Ano 

 

1. Shaking Out the Facts about Salt. 

(Conhecendo mais sobre o sal) 

 

2. Eating with Your Eyes: The Chemistry of Food Colorings.  

(Comendo com os seus olhos: a química dos alimentos coloridos) 

2.º Ano 

 

1. Smartphones: Smart Chemistry.  

(Smartphones: a Química inteligente) 

 

2. So tired in the morning…. The Science of Sleep. 

(Bastante cansado pela manhã… a Ciência do sono) 

3.º Ano 

 

1. Acidic Seas: How carbon dioxide is changing the Oceans.  

(Acidez nos mares: como o dióxido de carbono está mudando os oceanos) 

 

2. Cheese Science. 

(Ciência do queijo) 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Durante um mês os estudantes fizeram a leitura dos textos e utilizaram outras fontes 

para complementarem suas pesquisas a respeito do tema central. Concomitantemente com as 
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pesquisas, os estudantes construíram um texto dissertativo-argumentativo demonstrando a 

importância da Língua Inglesa para a compreensão destes textos.  

Pautados nos textos elaborados identificou-se fragmentos que indicavam a importância 

de pesquisas transdisciplinares, permitindo-os extrapolarem as fronteiras disciplinares no 

Ensino. Os estudantes, por exemplo, apontaram relevantes contribuições das leituras para o 

entendimento de questões que permeiam a sociedade, conforme relatou o estudante 4 em sua 

produção: “Textos científicos tem uma grande importância, pois ele nos ajuda a melhorar 

nossos conhecimentos para o futuro, a desenvolver nossa opinião e aprimorar o que sabemos 

sobre um determinado assunto” (Estudante 4, 1.ª Série). Além disso, diversos estudantes 

elencaram a importância do trabalho para o desenvolvimento de competências e habilidades 

na língua inglesa, tais como a linguagem e a aquisição de mais vocabulário em uma língua 

estrangeira, permitindo-os expandir visões sobre o mundo, tal como relata o estudante 8: 

“Além de aprimorar o idioma para o ambiente de trabalho, podendo abrir espaço para as 

relações internacionais e viagens para o exterior, [o trabalho] também acarreta o aumento do 

nosso conhecimento sobre áreas científicas” (Estudante 8, 1.ª Série). 

Após a leitura e a pesquisa realizada, foi feito um debate com as turmas sobre a temática 

central que permeava o texto destinado a cada grupo vide Quadro 1. Os estudantes foram os 

protagonistas do trabalho e apresentaram argumentos consistentes e pautados no texto base. 

Primeiramente, os estudantes trouxeram um apanhado geral das principais ideias presentes 

nos textos. Em seguida, foram apresentadas por eles outras pesquisas que completavam o 

tema abordado. O importante da atividade foi perceber que durante a explanação dos 

estudantes era nítida a percepção de que o conhecimento em discussão possibilitava 

intercâmbio entre as diferentes áreas do conhecimento e não só a Química e a Língua Inglesa, 

disciplinas envolvidas diretamente neste trabalho. Tal relação pode ser evidenciada pelas falas 

dos estudantes “Acredito que os textos sejam de utilidade pública, pois ampliam nosso 

conhecimento sobre algo que ingerimos diariamente, nos possibilitando melhor cuidado com 

a nossa saúde” (Estudante 1, 1.ª Série) e “O texto lido é de grande importância para aumentar 

o conhecimento sobre o assunto. Ele ajuda a analisar e entender o assunto além do senso 

comum e observar os danos  que a intervenção humana causa e como é escondido da 

população” (Estudante 28, 3.ª série).  

O Quadro 2 apresenta um cronograma das aulas, de acordo com as atividades 

implementadas. 
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Quadro 2: Descrição das atividades realizadas no trabalho em sala de aula. 

Ordem das aulas Descrição 

Aula 1 
Explicação da proposta de atividade e divisão dos grupos de 

trabalho 

 Aula 2 Desenvolvimento do texto dissertativo-argumentativo 

Aula 3 Debate do primeiro tema proposto para a turma 

Aula 4 Debate do primeiro tema proposto para a turma 

Aula 5 
Questionário semiaberto sobre o trabalho desenvolvido nas aulas 

 (feedback das atividades realizadas) 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Após a apresentação do trabalho os estudantes responderam a um questionário que 

abordava as questões gerais do que foi discutido na atividade. Os questionários foram 

analisados de maneira qualitativamente, visando interpretar os resultados e enumerar as 

contribuições da atividade realizada para a formação dos estudantes envolvidos. Assim, serão 

analisadas neste trabalho as duas primeiras questões. 

O primeiro questionamento lançado aos estudantes foi: “Você acredita que trabalhos 

como este que foi desenvolvido ajuda na sua formação e contribuição para o aprendizado da 

Química?” Para esta questão, trinta e seis  estudantes afirmaram que o trabalho contribui para 

uma boa compreensão dos conceitos químicos abordados. Apenas um estudante relatou que o 

trabalho não o ajudou nesta relação. A seguir são apresentadas algumas respostas dos 

estudantes que elucidam esta questão: 

• “Através desse trabalho, pude perceber que a Química está mais presente em nosso 

cotidiano do que imaginávamos e passei a ter uma visão crítica das coisas” (Estudante 14, 

1.ª Série) 

 

• “Não trouxe uma experiência Química ou algo que eu possa aprender” (Estudante 13, 1.ª 

Série) 

 

• “Esse trabalho ajudou a ampliar os meus conhecimentos químicos, apresentando 

experiências e processos que contribuiu para os meus entendimentos” (Estudante 30, 3.ª 

Série) 
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Os estudantes demonstraram conseguir perceber a importância das atividades realizadas 

para a sua formação crítica de mundo, permitindo-os estabelecer interconexões que vão além 

do conteúdo ensinado na escola. Entretanto, apenas um estudante indicou que não conseguiu 

perceber a importância da relação de trabalhos desta natureza para a sua formação, relatando a 

falta de experimentação na Química. Ainda existem muitos estudantes que correlacionam a 

Química como uma Ciência que necessita apresentar experimentos para a explicação dos 

diferentes conceitos. Com isso, não compreendem que existem diversos outros recursos que 

os propiciam entendimentos tão satisfatórios quanto à experimentação, tais como as leituras 

de textos científicos, debates em aulas, dentre outros. 

Outro ponto relevante desta atividade foi a interação promovida entre os estudantes. 

Eles organizaram a apresentação das ideias contidas no artigo de uma maneira clara e 

objetiva. Além disso, durante o trabalho, eles não dividiram as ideias em disciplinas, ou seja, 

os estudantes correlacionaram os conceitos de uma maneira transdisciplinar, buscando pela 

unidade sem que ocorresse uma fragmentação de conceitos em disciplinas (FLORES, 

OLIVEIRA, 2017).   

Em relação ao segundo questionamento: “Você acredita que projetos como este ajuda na 

sua formação e contribui para o aprendizado da Língua Inglesa?”, um grupo de 35 estudantes 

respondeu que a atividade contribuiu para diferentes aprendizados em língua estrangeira. Dois 

estudantes, por sua vez, apontaram que não perceberam importância na aprendizagem da 

Língua Inglesa a partir deste trabalho. Os relatos a seguir ilustram algumas das respostas 

apresentadas. 

• “Ajuda a aprofundar no estudo do inglês, buscando o desempenho para ler, traduzir e 

escrever em inglês.” (Estudante 11, 1.ª Série) 

•  

• “Porque ajuda a aumentar o vocabulário e por ser algo que atrai a curiosidade, aumenta a 

vontade de ler.” (Estudante 20, 2.ª Série) 

•  

• “Contribui para o meu aprendizado em inglês e um melhor aperfeiçoamento da língua.” 

(Estudante 30, 3.ª Série).  

 

Com base nos relatos dos estudantes e na vivência da atividade em sala de aula, 

constata-se a importância no desenvolvimento deste trabalho e das múltiplas (inter)conexões 

que ele pode estabelecer entre o conhecimento com as diferentes áreas. Os estudantes que não 
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conseguiram ver importância neste trabalho podem ainda estar presos aos métodos 

tradicionais de ensino, em que as disciplinas são abordadas isoladamente e ao trabalhar em 

conjunto sentem-se pouco confortáveis para expor suas ideias aos pares, não tendo o 

engajamento desejável com a proposta formativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalhar em uma perspectiva transdisciplinar requer um planejamento ainda maior das 

aulas, visando a estabelecer conexões consistentes entre o conhecimento e as diferentes áreas 

que perpassam a sociedade atual. No entanto, por meio desse trabalho constatou-se a 

importância de estabelecer atividades que vão ao encontro de uma discussão que fuja de ações 

educativas isoladas, de modo que os estudantes percebam a conexão que existe em tudo que 

eles aprendam e atribuam um maior sentido ao conhecimento. 

Nesse sentido, a maioria dos estudantes se envolveu com as atividades propostas e 

demonstraram perceber a importância do trabalho integrado para a sua formação. Além disso, 

foi possível perceber que a argumentação dos estudantes evoluiu no decorrer do trabalho, 

tendo posicionamentos mais críticos e bem fundamentados, com base na investigação 

realizada dos temas propostos.  Além de contribuir com novas informações, conclui-se que o 

trabalho propiciou um amadurecimento de ideias relativas ao sentido do conhecimento em 

nossas vidas e contribuiu para a leitura crítica dos estudantes sobre o mundo a sua volta.  

Logo, apesar das disciplinas Química e Língua Inglesa estarem diretamente envolvidas 

nesta proposta, os estudantes demonstraram correlacionar os conhecimentos adquiridos com 

outras áreas das Ciências, percebendo a importância do trabalho transdisciplinar na Escola. 

Assim, com base nesta experiência aqui relatada, acredita-se que é imprescindível o 

desenvolvimento de trabalhos que proporcionem maior integração entre os diferentes 

conhecimentos, de modo que o estudante aprenda conjuntamente o sentido dos distintos 

saberes e argumente/debata com os seus pares, na busca por uma formação que o torne capaz 

de interagir de maneira profícua com a sociedade como um todo. 
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