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O CONSTANTE DIÁLOGO 

Há tantos diálogos 

Diálogo com o ser amado 

o semelhante 

o diferente 

o indiferente 

o oposto 

o adversário 

o surdo-mudo 

o possesso 

o irracional 

o vegetal 

o mineral 

o inominado 

Diálogo consigo mesmo 

com a noite 

os astros 

os mortos 

as ideias 

o sonho 

o passado 

o mais que futuro 

Escolhe teu diálogo 

e 

tua melhor palavra 

ou 

teu melhor silêncio 

Mesmo no silêncio e com o silêncio 

dialogamos. 

  

Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 
 

 

 

Esta tese tem como preocupação central a formulação de um conceito discursivo de 

interdisciplinaridade para o qual faz convergir a teoria semiótica francesa e o dialogismo 

bakhtiniano. Forjado da articulação dessas duas vertentes teóricas, o objetivo do conceito é 

basear a elaboração de materiais didáticos interdisciplinares para a educação de jovens e 

adultos. Com esse viés pedagógico, o primeiro capítulo do trabalho contempla um estudo 

sobre relações entre disciplinas, vistas como forma de promover um ensino que considere a 

complexidade das sociedades contemporâneas. Tal reflexão toma como base a teoria do 

pensamento complexo de Morin. Para a proposta de interdisciplinaridade no ensino de EJA, 

foram estabelecidos dois operadores didáticos para a organização de materiais: os temas 

transversais e os gêneros discursivos. O segundo capítulo da tese investe sobre a articulação 

da semiótica francesa com o dialogismo bakhtiniano para apresentar o conceito discursivo 

de interdisciplinaridade, para o qual se instaura como categoria fundadora o cruzamento de 

fronteiras de unidades textuais representativas de diferentes disciplinas. Com uma visão de 

interdisciplinaridade balizada pelo que se apresenta nesses dois capítulos, o terceiro observa 

avanços na promoção da relação entre disciplinas em uma coleção didática interdisciplinar 

de ensino médio de EJA e aponta, a partir da análise, outras possibilidades de promovê-la.  

O quarto e último capítulo apresenta uma proposta de aplicação dos conteúdos teóricos 

discutidos nos capítulos anteriores, sob a forma de uma unidade didática para EJA – ensino 

médio. Para essa proposta considera-se que materiais didáticos interdisciplinares não podem 

prescindir de sequências didáticas de leitura fundamentadas em perspectiva teórica 

consistente que possa subsidiar a análise de textos de diversas linguagens e disciplinas e 

facilitar o trânsito entre eles.   

 

 

 

Palavras-chave: interdisciplinaridade – dialogismo – semiótica – materiais didáticos para 

EJA. 
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ABSTRACT 

 

This work focuses on the formulation of a discursive concept of 

interdisciplinarity involving the French semiotic theory and Bakhtin's dialogism. 

Based on these two theoretical aspects, the aim of this concept is to develop 

interdisciplinary teaching materials for older youth and adult education (EJA). 

With this pedagogical bias, the first chapter of the work includes a study on the 

integration of school subjects as a way to promote an education which considers 

complexity of contemporary society. For the proposal of interdisciplinarity in the 

EJA teaching, two educational issues were established to organize the teaching 

materials for EJA: cross-cutting themes and genres. The second chapter of this 

thesis describes the articulation between the French semiotics and Bakhtin's 

dialogism in order to present the discursive concept of interdisciplinarity, which 

is the base for the cross-border of the textual units which represent each school 

subject. With an interdisciplinary vision built by the studypresent in the previous 

chapters, the third observes the progress made in promoting school subjects 

interaction in two interdisciplinary teaching materials for EJA in high school level 

and, based on this analysis, points at other possibilities to promote it. The fourth 

and last chapter presents a proposal to implement the theoretical contents 

discussed in the previous chapters, as a teaching unit for EJA in high school 

level. This proposal considers that interdisciplinary teaching materials can not do 

without teaching reading sequences based on consistent theoretical perspective 

which can support the analysis of texts in various languages and different school 

subjects and so facilitate the transit among them. 

 

 

KEYWORDS: interdisciplinarity – dialogism – semiotics – teaching materials for 

EJA. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Baixei, mas fui ponteando opostos. Que isso foi o que sempre me invocou, o 
senhor sabe: eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim, que de um lado 
esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a 
alegria longe da tristeza! Quero os todos pastos demarcados.... Como é que posso 
com este mundo? [...] Ao que, este mundo é muito misturado. (Guimarães Rosa)
  

 

Diante da percepção de que o mundo é “muito misturado”, é possível operar sobre 

ele com um olhar de triagem ou com um olhar de mistura. Olhares mediados por alguma 

linguagem, os sentidos construídos em um caso e outro serão diversos. Os modos de ver, 

quer regidos pela triagem, quer pela mistura, é que nos dão desenhos vários do mundo. 

Alguns mais questionáveis que outros, mais aceitos, mais coerentes, mais abertos, mais 

complexos... 

Referindo-se ao fazer científico, Fiorin diz que há fazeres regidos pela triagem e há 

fazeres regidos pela mistura.  O primeiro dirige-se pelo princípio da exclusão e o segundo, 

pelo princípio da participação. Os dois “produzem, respectivamente, a especialização e a sua 

ultrapassagem. ” (Fiorin, 2008, p. 1). Embora o princípio da mistura venha conquistando 

uma posição eufórica, no ensino predomina ainda hoje o princípio da triagem, em que se 

reproduz nas disciplinas escolares a divisão do conhecimento que as ciências aprofundaram 

do século XVIII para cá, guardadas, é claro, as devidas proporções, no caso do ensino básico. 

Na expectativa de desviar-se da rota da triagem – e da exclusão, no sentido também 

social do termo – em 2000, um grupo de professores do então Cefetes – hoje Ifes (Instituto 

Federal do Espírito Santo) – tomou a iniciativa de acolher cidadãos que não concluíram o 

ensino médio, ou que julgavam tê-lo feito de forma não satisfatória, e de oferecer-lhes a 

possibilidade de retornar para a escola e participar de um projeto que se queria diferenciado. 

O EMJAT (Ensino Médio para Jovens e Adultos Trabalhadores), como foi denominado na 

época, deu lugar ao PROEJA (Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos), criado pelo decreto 5.478/2005 e 

mantido pelo decreto 5.840/2006, caracterizando-se, pois, como uma política pública 

nacional.   
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Integrando esse coletivo desde 2003, passei a acompanhar as reuniões semanais do 

grupo envolvido e o trabalho cotidiano com os jovens e adultos que chegam à escola e nos 

sinalizam para a necessidade de um atendimento com programas que possam efetivamente 

incluí-los no processo educacional. Nessas reuniões, o grupo começou a discutir a 

importância de se elaborarem materiais didáticos específicos para essa modalidade de ensino 

e aceitou o desafio de se lançar numa experiência de interdisciplinaridade. Na 

impossibilidade de reunir professores de todas as disciplinas, foram formadas comissões por 

áreas do conhecimento. Assim, a comissão de que participava reunia as disciplinas de Artes, 

Filosofia, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Sociologia. 

No processo de discussão e construção desse então incipiente material, observei o 

quanto seria produtivo se houvesse um referencial teórico que orientasse a leitura dos objetos 

de linguagem nele incluídos e a formulação de atividades a serem propostas. O material não 

evoluiu, seja pela falta dessa orientação teórica, seja por questões objetivas do cotidiano 

escolar, mas deixou o desejo de desenvolver um trabalho de doutorado que buscasse esse 

referencial teórico e o direcionasse para a elaboração de materiais didáticos interdisciplinares 

para Educação de Jovens e Adultos. Assim é que esta tese se ocupa de diretrizes teóricas e 

didáticas para a produção de material didático interdisciplinar para o ensino médio dessa 

modalidade de ensino. 

O ensino disciplinar faz parte da cultura das nossas escolas nos diversos níveis e 

modalidades de ensino, numa espécie de reprodução da própria segmentação das ciências, 

como já pontuamos. Acontece que desde meados do século XX, tanto no Brasil quanto em 

muitos outros países, a fragmentação da ciência e o ensino disciplinar entraram em crise, 

pois não respondem aos desafios cada vez maiores com que se defronta a humanidade. 

Conforme Ivani Fazenda (2003, p. 18), uma das principais pesquisadoras da 

interdisciplinaridade no Brasil desde a década de 70, as discussões sobre o tema surgiram na 

Europa, em meados da década de 60, quando movimentos estudantis lutavam por um novo 

modelo de universidade e de escola. França e Itália são exemplos de países importantes nessa 

discussão. 

 Diante da necessidade de se enfrentarem desafios cada vez mais multifatoriais, de 

algumas décadas para cá há pesquisas buscando reunir áreas científicas para compreender 

problemas impossíveis de serem compreendidos em suas partes isoladas, dando origem a 

áreas híbridas, como a sociolinguística, a neurolinguística, a bioquímica. Edgar Morin 
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(2010) fala mesmo em disciplinas transdisciplinares por excelência, como é o caso da 

Ecologia, que teria como objeto um sistema complexo a exigir a participação de vários 

saberes para sua compreensão. E há pesquisadores na área da educação propondo que as 

disciplinas se relacionem em prol de um ensino mais significativo para o estudante, a 

exemplo de Ivani Fazenda e seu grupo de pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. Antes dela, que começa suas pesquisas sobre a interdisciplinaridade na década 

de 70, Paulo Freire, já na década de 60, indiciava a necessidade de relação entre os saberes, 

quando sugeria que o conteúdo que se ensina deve estar associado à realidade concreta dos 

educandos. 

Usamos já dois termos que têm em sua composição o radical -disciplina: 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. No ambiente da pesquisa educacional e 

científica, vários prefixos se juntam ao termo disciplinar para atribuir-lhe uma significação 

que dê conta do tipo de relação que se quer estabelecer entre disciplinas: multi -, remetendo 

à ideia de quantidade; inter -, à de posição intermediária; e trans-, à de posição além de, ou 

mesmo mudança de estado. Embora com nuanças diferentes, os três termos associam as 

relações entre disciplinas com a ação de contextualizar, de religar, com vistas a compreender 

“as realidades” e suas facetas complexas de modo mais amplo. A multi -, a inter - ou a 

transdisciplinaridade, vistas como a busca da compreensão de questões complexas, é, 

fundamentalmente, a busca pelo sentido, que passa obrigatoriamente pelo estudo de sistemas 

semióticos. 

As ciências e suas disciplinas correspondentes criam cada uma seu microuniverso de 

discurso, tanto que a referência às fronteiras, à linguagem e aos conceitos próprios de cada 

disciplina ou área do conhecimento é muito comum. Nesse sentido, vale lembrar que a multi, 

a inter- e a transdisciplinaridade se definem normalmente em relação a esses quesitos.   Uma 

verificação nos eixos cognitivos da Matriz de Referência do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) mostra que eles exigem, via de regra, que o aluno transite pelos limites entre 

as disciplinas e saiba articular seus pontos de contato. O eixo II, por exemplo: “Compreender 

fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção 
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tecnológica e das manifestações artísticas.”1, deixa clara essa exigência, não bastasse a 

observação de que os eixos são comuns a todas as áreas de conhecimento. 

Atualmente, o acesso à informação, a dados e conceitos é uma tarefa relativamente 

fácil para a maioria dos estudantes do ensino médio, aí incluída uma parcela dos da EJA. 

Sobre o volume de conhecimentos e informações, diz Morin: 

O conhecimento só é conhecimento enquanto organização, relacionado com as 
informações e inserido no contexto destas. As informações constituem parcelas 
dispersas de saber. Em toda parte, nas ciências como nas mídias, estamos afogados 
em informações. O especialista da disciplina mais restrita não chega sequer a 
tomar conhecimento das informações concernentes a sua área. Cada vez mais, a 
gigantesca proliferação de conhecimentos escapa ao controle humano. (MORIN, 
2010, p. 16)     

As palavras de Morin indicam que, mais do que oferecer informações e 

conhecimentos, é necessário um trabalho didático-pedagógico com o estudante no sentido 

de que ele aprenda a selecioná-los, a construir a partir deles, a relacioná-los, a aplicá-los, a 

contextualizá-los. Essas ações são ainda difíceis para os estudantes, especialmente os da 

EJA, e, muitas vezes, para os próprios professores, também nós formados pela cultura da 

fragmentação, sobretudo quando as informações e conhecimentos são veiculados em textos 

que mesclem diferentes mídias e linguagens. Ora, essa dificuldade de estabelecer a relação 

entre textos e discursos se reflete na dificuldade de estabelecer relações entre áreas do 

conhecimento e entre disciplinas como forma de buscar compreensão mais ampliada das 

situações-problema, de fenômenos e de contextos, como requerem os eixos do ENEM.  

É muito comum que os livros didáticos do ensino médio incluam textos de linguagens 

e disciplinas diversas em suas páginas. É o que faz, por exemplo, o único material didático 

de ensino médio para EJA do Programa Nacional do Livro Didático para EJA/2014 aceito 

pelo PNLD/EJA entre cinco inscritos. Produzida por vários autores, a obra Viver, aprender 

– Ensino Médio organiza-se em três diferentes versões: expandido (4 volumes), integrado (3 

volumes) e unificado (2 volumes), nas quais se distribuem quatro grandes áreas do 

conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e 

Matemática. 

A versão integrada contém três volumes, organizados deste modo: Ciências Humanas 

(História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Ciências da Natureza e Matemática (Química, 

                                                 

1 A Matriz de Referência consultada é o anexo II do Edital do ENEM 2014. 
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Física, Biologia e Matemática) e Linguagens e Códigos (Arte, Língua Portuguesa e Língua 

Estrangeira Moderna – língua espanhola e língua inglesa). Congregando as disciplinas 

pertencentes a uma mesma área do conhecimento em um mesmo volume, há na obra uma 

proposição interdisciplinar, conforme assinala o Manual do Educador (ME), que acompanha 

cada volume. Na seção 2, A organização e o funcionamento da obra, lê-se: 

A obra está organizada em três etapas divididas em unidades que agrupam 
conhecimentos conforme seu foco temático. Em cada uma das unidades estão 
presentes conteúdos das disciplinas, organizadas por áreas de conhecimento, em 
uma perspectiva que possibilite um diálogo interdisciplinar entre os temas 
propostos. (ME, p. 5) 

Sendo essa a única obra do PNLD/EJA e tendo ela um propósito interdisciplinar, 

vamos analisar dois de seus volumes, o da área de Linguagem e o da área de Ciências 

Humanas, apenas sob o aspecto da interdisciplinaridade.  A coleção Viver, aprender já foi 

avaliada por uma comissão do MEC que, entre muitos pontos positivos da obra, registrou 

uma crítica sobre a ausência ou insuficiência na relação entre textos de mídias e 

materialidades diferentes: “Além disso, percebe-se também que nem sempre há uma 

integração plena do texto principal com as ilustrações, com os textos complementares e com 

outros tipos de intervenções gráficas. ” (Guia de Livros Didáticos PNLDEJA, 2014, p. 219). 

Julgamos que a integração entre os diversos textos que compõem uma unidade de material 

didático é fundamental na promoção da interdisciplinaridade, já que esses textos costumam 

pertencer a diferentes domínios disciplinares. Um ponto básico da nossa tese se inscreve 

exatamente aí: que conceitos e pressupostos teóricos devem estar na base da construção de 

materiais didáticos que contemplem atividades instauradoras de relações entre textos e 

materiais complementares, como ilustrações, intervenções gráficas etc.? Como objetos de 

linguagem de uma disciplina são apropriados por outra disciplina e como somam para uma 

visão mais ampliada dos contextos em que se inserem? Na análise dos dois volumes da 

coleção, observamos as estratégias que põem em relação disciplinas e, sobretudo, a 

rentabilidade dessas estratégias para a compreensão de temas ou questões relevantes para os 

estudantes da EJA. Nosso objetivo foi examinar os avanços na promoção da 

interdisciplinaridade a fim de pensar como avançar ainda mais na relação entre disciplinas 

para compreender contextos mais complexos.   

Partindo do princípio de que as disciplinas se constituem por unidades discursivas de 

variados tamanhos, linguagens, materialidades, mídias, é possível concluir que dominar 

minimamente a leitura dessa variedade de manifestações discursivas é fundamental para a 
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interdisciplinaridade nas escolas. Não deve bastar a leitura de cada uma delas isoladamente, 

mas a leitura que busque “as relações dialógicas entre os textos e no interior de um texto. 

[...] Diálogo e dialética. ” (BAKHTIN, 2011, p. 309). O dialogismo, tanto o que se 

materializa no texto quanto o que se apresenta como constituição própria das linguagens, 

pode ser compreendido e capturado por análises textuais feitas com base na semiótica 

discursiva, base teórica principal desta tese.  Os estudos semióticos, aliados ao dialogismo 

bakhtiniano, permitem a formulação de um conjunto teórico capaz de orientar a produção de 

atividades de leitura dialógica entre textos das áreas de linguagem e ciências humanas em 

materiais didáticos de EJA. Podemos neste ponto destacar os dois objetivos gerais de nosso 

trabalho: conceituar discursivamente a interdisciplinaridade, com base nesses dois pilares 

teóricos – o dialogismo bakhtiniano e a semiótica discursiva – e propor estratégias que 

adotem esse conceito para a formulação de material didático de ensino médio para EJA.   

O ato de conhecer, conforme Cotrin (2013, p.60), “abrange operações como 

perceber, compreender, explicar etc. Neste sentido, o conhecimento é um processo de 

apropriação, apreensão, representação de algo exterior.” (Grifo do autor). Portanto, não é 

possível conhecer sem a mediação da linguagem, “uma atividade simbólica, o que significa 

que as palavras criam conceitos e eles ordenam a realidade, categorizam o mundo.” 

(FIORIN, 2013, p. 17). Se tudo existe para nós pela linguagem, só é possível pensar a 

integração do conhecimento pelo viés do texto, que é objeto de linguagem. Japiassu (2006, 

p. 41) confere à semiótica, à linguística e à informática “um inegável caráter de 

universalidade”, e as considera “hiperdisciplinas atravessando as outras e impondo novos 

recortes no saber”. Quando delimitou o objeto da Linguística, Saussure (1975, p. 24) a situou 

dentro de uma “ciência geral”, a que chamou Semiologia, naquele momento ainda 

inexistente. Mas seria dela o papel de “estudar a vida dos signos no seio da vida social” (p. 

24), e suas descobertas se aplicariam também à Linguística. Barthes, nos anos 60, 

compreende-a como parte da Linguística, submetendo todas as linguagens à linguagem 

verbal (TEIXEIRA, 2014). “Já Greimas adere à tese saussuriana por meio da elaboração de 

uma teoria que, ao mesmo tempo, considera a particularidade de cada linguagem e institui 

uma metodologia geral de análise de qualquer manifestação significante tomada como 

texto.” (TEIXEIRA, 2014, p. 225). 

A Semiótica Discursiva se apresenta como uma teoria capaz de dar conta de textos 

de qualquer natureza. Teixeira (2011, p. 142), além de destacar a necessidade de “um 

domínio metodológico e teórico que ofereça os instrumentos pedagógicos para uma leitura 
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crítica e proveitosa”, fala da coerência interna do método em questão e da “possibilidade que 

oferece de abordar textos de qualquer materialidade significante”, entre outras vantagens. Se 

o texto, seja qual for sua materialidade, possui uma lógica que lhe confere sentido, é certo 

que, no ensino da leitura e da produção de textos, os estudantes conheçam essa lógica, e 

aprendam, sobretudo, a buscá-la e reelaborá-la. Essas são qualidades fundamentais para um 

trabalho de leitura interdisciplinar, pois os objetos de linguagem das várias disciplinas, sendo 

vários, exigem ao mesmo tempo rigor e versatilidade de análise. 

Os textos enunciados pressupõem enunciação e ela é sempre social. Segundo Bakhtin 

(1997, p. 117), “todo o itinerário que leva da atividade mental (o ‘conteúdo a exprimir’) à 

sua objetivação externa (a ‘enunciação’) situa-se completamente em território social. ” Ato 

único e não reiterável, social e ideológico, que se dá pela existência de ao menos dois 

interlocutores em interação em um dado contexto, a enunciação se define por ação recíproca, 

por comunicação, por influências mútuas, ela pressupõe diálogo. Daí o caráter dialógico de 

toda e qualquer enunciação, que é um dos grandes legados de Bakhtin para o estudo dos 

textos e dos discursos. Nem sempre tão simples e tão evidentes, como as vozes em diálogo 

se manifestam? 

Dialogismo é conceito de Bakhtin que se desdobra em vários outros conceitos, os 

quais podem se comportar como operadores de uma práxis interdisciplinar. Fiorin (2006, p. 

19) diz que “o dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem entre dois 

enunciados”; desse modo, é preciso compreender melhor seus desdobramentos para desvelar 

os processos pelos quais uma voz ressoa na outra, um texto ressoa no outro. Fiorin diferencia 

duas dimensões de relações: uma que se dá no nível da manifestação textual e outra que se 

dá no nível do discurso; daí se poder falar em intertextualidade e em interdiscursividade. A 

semiótica discursiva dispõe de elementos teóricos e analíticos para reconhecer o modo como 

as vozes são instauradas tanto no nível do texto quanto no nível do discurso. O 

reconhecimento do modo de instauração das vozes e dos efeitos de sentidos que elas 

produzem colabora na formulação do conceito discursivo de interdisciplinaridade. A 

aproximação entre disciplinas é uma forma de buscar sentido, que, nesse caso, se dá pela 

relação entre as vozes das diferentes ciências e disciplinas que produzem o conhecimento. 

Isso porque “qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui 

apenas uma fração de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta (concernente à vida 

cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à política, etc.)”. (Bakhtin, 1997, p. 123). 
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Como se pode ver, os dois pilares escolhidos para a fundamentação teórica da tese 

são convergentes e, portanto, podem ser articulados rumo a uma arquitetura teórica que dê 

suporte à confecção de materiais didáticos para EJA de ensino médio, os quais tenham como 

característica a relação entre disciplinas das áreas de Linguagem e Códigos e Ciências 

Humanas. Em tempos de objetos semióticos complexos, no sentido de que reúnem 

linguagens e mídias diferentes – sendo eles mesmos multidisciplinares na gênese –, qualquer 

tentativa de leitura interdisciplinar exige uma base teórica que a sustente. Neste trabalho, a 

base é a já indicada, que articula Bakhtin e semiótica, a partir da noção de dialogismo. A 

teoria semiótica, propondo-se a avançar permanentemente na descrição dos procedimentos 

textuais e discursivos responsáveis pelo dialogismo em manifestações de diferentes planos 

de expressão, responde bem à proliferação da diversidade de objetos de linguagem em 

movimento na sociedade.  

Não podemos nos esquecer de que a articulação dos pilares teóricos deve ter neste 

trabalho um viés didático-pedagógico. Assim é que elegemos dois operadores didáticos para 

articular as disciplinas de Linguagem e Ciências Humanas: temas transversais e gêneros 

discursivos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais incorporaram os temas transversais e os 

incluíram no currículo “de forma a compor um conjunto articulado e aberto a novos temas, 

buscando um tratamento didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-

lhe a mesma importância das áreas convencionais.” (PCNs, 1997, p. 25)     

 Como a própria denominação indica, os temas transversais atravessam, cortam os 

conteúdos das disciplinas do currículo, permitindo que elas contribuam, de preferência de 

modo relacional, para a compreensão de problemas complexos do cotidiano, que é um apelo 

forte da educação de jovens e adultos. Temas transversais, exatamente por serem 

transversais, são discutidos nos mais diversos domínios discursivos. Como ensina Bakhtin,  

Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às 
condições específicas de dado campo; é a esses gêneros   que correspondem    
determinados   estilos. Uma   determinada    função (científica, técnica, 
publicística, oficial, cotidiana) e determinadas condições de comunicação 
discursiva, específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, 
determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais 
relativamente estáveis. (BAKHTIN, 2011, p. 266) 

Conhecer o modo como a discussão de determinado tema é empreendida em dado 

campo não pode prescindir do estudo dos gêneros do discurso que nele circulem. Nesse 

sentido é que esta tese toma como operadores didáticos para a composição de materiais 

didáticos para EJA os temas transversais e os gêneros discursivos. Aqueles, de grande 
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abrangência, atravessam as diferentes áreas do conhecimento; estes, relativamente estáveis, 

indiciam o modo como os temas transversais se constroem e se apresentam na sociedade.  

Para dar conta do exposto, o primeiro capítulo da tese faz uma revisão sobre o modo 

como a ciência e o ensino historicamente selecionam e organizam regiões do conhecimento 

em disciplinas para fins didáticos, a fim de compreender o estágio atual de 

transmissão/construção do conhecimento nas instituições de ensino. Pretende-se, com isso, 

verificar sobretudo como o conhecimento se dividiu entre as disciplinas e por que hoje se 

buscam formas de restituir-lhe, tanto quanto possível, a integridade, uma busca que se dá de 

diversas formas, tantas quantos são os termos para designá-las: multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e outras. Como a proposta se afunila para a 

produção de material didático de ensino médio para EJA, também nesse capítulo será feita 

uma revisão da literatura sobre o acesso e a construção do conhecimento nessa modalidade 

de ensino. Mostraremos, ainda nessa seção, os conceitos que estamos considerando como 

operadores didáticos possíveis da interdisciplinaridade – temas transversais e gêneros do 

discurso –, que funcionam como direções de nível macro que possibilitam um primeiro 

encontro dos vários saberes. Esse é um capítulo que situa a pesquisa em termos educacionais 

e pedagógicos. 

Partindo de uma discussão sobre linguagem e sua relação com o mundo, o segundo 

capítulo propõe uma concepção discursiva de interdisciplinaridade. Para chegar a esse 

conceito, apresenta um estudo sobre enunciação e dialogismo, articulando-os com a teoria 

semiótica discursiva. Das formulações teóricas da semiótica, o recorte ficou circunscrito ao 

terceiro nível de análise do percurso gerativo do sentido, apresentado em sua relação com o 

dialogismo bakhtiniano, sem perder de vista o foco na relação entre as disciplinas como fator 

de contextualização e compreensão de questões complexas.  

 O terceiro capítulo analisa os volumes de Linguagem e Códigos e Ciências Humanas 

da coleção Viver, aprender para apreender avanços na promoção da interdisciplinaridade em 

materiais didáticos e para apontar possibilidades ainda não suficientemente desenvolvidas, 

sobretudo no que tange à relação entre textos e conteúdos de diferentes disciplinas. Os dois 

primeiros capítulos balizam a análise desse terceiro capítulo.   
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O quarto e último capítulo apresenta uma unidade2 de material didático 

interdisciplinar elaborada com base nos estudos dos três capítulos anteriores. A unidade, 

cujo tema é diferenças étnicas, contém uma coletânea de textos de gêneros variados, 

identificados com disciplinas das áreas de linguagem e ciências humanas. Com essa unidade, 

queremos demonstrar que, com uma metodologia de leitura adequada, no caso desta tese 

baseada na convergência entre dialogismo e semiótica discursiva, é possível desencadear 

relações entre disciplinas em prol de um ensino mais contextualizador. Esse fazer concretiza 

um conceito discursivo de interdisciplinaridade, já que as relações entre as disciplinas se dão 

pelas vias do texto e do discurso.  

Se é importante analisar os conflitos e problemas humanos de forma integral, 

necessário se faz que a educação passe a formar cidadãos habituados a buscar em cada objeto 

de linguagem as múltiplas visões e relações que nele vão inscritas. Em encontro do Grupo 

de Trabalho de Semiótica da ANPOLL, em 2013, a professora Lucia Teixeira, citando Eric 

Landowski3, falava da necessidade de as pesquisas em Semiótica enriquecerem “o grau 

efetivo de inteligibilidade do mundo que nos circunda” ou que aos menos reorientem a 

“maneira de o interrogar”. É isso que este trabalho deseja: compreender melhor o 

funcionamento das relações entre disciplinas e oferecer contribuição teórica capaz de 

articulá-las em materiais didáticos que propiciem aos alunos da EJA do ensino médio 

enriquecer seu grau de inteligibilidade do mundo e poder interrogá-lo de forma mais 

produtiva.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Estamos tomando o termo unidade para designar um todo estruturado que poderia fazer parte de um conjunto 
maior que o contivesse, um livro didático, por exemplo.  
3 Entrevista concedida por Eric Landowski a Laimonas Tapinas para a Revista Santara, Vilnius, em 1993. 
Disponível em: < www.pucsp.br/cps/pt-br/teoricos/tres.html.>. Acesso em: 15 mar. 2014. 
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1 A EDUCAÇÃO E O CONHECIMENTO 

 

A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta 
em prática. (Paulo Freire) 

O homem, como ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, 
faz e refaz o seu saber. (Paulo Freire) 

 

Educar faz supor a existência do conhecer. As duas ações, correlatas, podem ser 

transformadoras. As autoras do livro Temas de filosofia dizem que “a relação de 

conhecimento implica transformação tanto do sujeito quanto do objeto. O sujeito se 

transforma mediante o novo saber, e o objeto também se transforma, pois o conhecimento 

lhe dá sentido. ” (ARANHA; MARTINS, 2005, p. 100). Em termos de narratividade 

semiótica, essa fala sobre o conhecimento mostra que o objeto de valor buscado pelo sujeito 

não é o conhecimento em si mesmo, mas o sentido que ele representa para o sujeito 

conhecedor. Precário sentido, porque “vivendo se aprende; mas o que se aprende, mais, é só 

a fazer outras maiores perguntas. ” Essa frase do Grande sertão: veredas (ROSA, 2001, p. 

334), além de nos dar a dimensão de inacabamento do conhecer, aponta um espaço onde ele 

se dá: na vida. 

 Cortella (2011, p. 42), chamando a atenção para o fato de que “os humanos 

dependemos profundamente de processos educativos para nossa sobrevivência”, divide a 

educação em duas categorias: 

[...] educação vivencial e espontânea, o “vivendo e aprendendo” (dado que estar 
vivo é uma contínua situação de ensino/aprendizado), e a educação intencional 
ou propositada, deliberada e organizada em locais predeterminados e com 
instrumentos específicos (representada hoje majoritariamente pela Escola e, cada 
vez mais, pela Mídia). (CORTELLA, 2011, p. 42 – todos os grifos são do autor) 

Neste capítulo, vamos nos ocupar de processos educativos que se dão intencional ou 

propositadamente na escola, mas que não devem nunca estar dissociados dos processos 

vivenciais e espontâneos, exatamente por conta da urgência do sentido, que está, por vezes, 

ausente das pesquisas e da educação, por causa da fragmentação do saber. Conforme diz 

Morin, “Enquanto fragmentado, o saber não oferece nem sentido, nem interesse, [...]” (2007, 

p. 22). Mas o conhecimento nem sempre se afigurou fragmentado, como vamos mostrar 

nesta seção do trabalho, que busca na história alguns traços do conhecimento e de sua relação 
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com a sociedade e com a educação para compreender a proposta emergente de novos rumos 

epistemológicos, que buscam a aproximação entre as disciplinas e ramos do saber, com 

vistas a compreender realidades complexas. Novos rumos epistemológicos exigem novas 

posturas didáticas e pedagógicas, novas relações com os conteúdos e os materiais didáticos 

precisam ser pensados de acordo com essa perspectiva de integração do conhecimento. 

Assim é que, ainda neste capítulo, tomaremos os temas transversais e os gêneros discursivos 

como operadores didáticos da interdisciplinaridade.   

 

1.1  Da unidade à decomposição: exigências dos espaços, grupos e tempos históricos 

 

Pensar o modo como se apresenta hoje a sociedade, sobretudo em sua relação com o 

conhecimento, requer dialogar com alguns pontos situados no passado. A origem do 

conhecimento costuma se situar no momento em que o ser humano passou a agir 

conscientemente sobre o mundo natural para mudar-lhe as feições a fim de garantir o 

necessário para sua sobrevivência. Dessa intervenção na natureza, criam-se os bens culturais; 

a produção dos bens culturais cria a necessidade do conhecimento e de sua transmissão e 

recriação. A esse respeito, pronuncia-se Cortella (2011, p. 39): 

Desse ponto de vista, o bem de produção imprescindível para nossa existência é o 
Conhecimento, dado que ele, por se constituir em entendimento, averiguação e 
interpretação sobre a realidade, é o que nos guia como ferramenta central para nela 
intervir; ao seu lado se coloca a Educação (em suas múltiplas formas), que é o 
veículo que o transporta para ser produzido e reproduzido. (Grifos do autor) 

Observe-se que, mesmo em termos da produção dos bens materiais, o trabalho com 

o conhecimento se apresenta como algo que se transforma, posto que vai se sofisticando no 

processo de produção e reprodução.  E se transforma sobretudo porque é próprio do ser 

humano criar novas necessidades. Se inicialmente estas se limitavam ao suprimento das 

carências materiais, posteriormente chegam ao mundo das ideias, pois o homem percebe que 

precisa organizar o mundo em que vive, criar valores e conceitos mais abstratos, que o 

orientem nas ações e relações com o mundo e, principalmente, que confiram algum sentido 

à vida.  

O conhecimento no seu nascedouro e séculos iniciais apresenta-se sem divisões, já 

que o volume ainda não ganhara dimensões que levassem à necessidade de separá-lo. Os 

filósofos, como foram chamados os que se ocupavam da elaboração do saber, faziam-no 
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abrangendo as áreas possíveis de serem pensadas naquele momento. Mas o surgimento da 

pólis, a partir do século VI a.C., estabeleceu diferenciações entre atividades, entre grupos, 

entre indivíduos, transferindo para o conhecimento uma primeira divisão: uma parcela dos 

homens se “apropria” da tarefa de elaborar o saber, pois os demais, notadamente os escravos, 

precisam se ocupar da produção material necessária à vida social e econômica das cidades. 

Estava criada a oposição trabalho manual versus trabalho intelectual. 

Já nos séculos V e IV a.C., crescem as artes, a ciência e a filosofia, sobretudo em 

Atenas. Se a preocupação dos filósofos do período anterior era a natureza física, agora era o 

homem, considerado capaz de produzir conhecimento. Sócrates, Platão e Aristóteles, 

pensadores principais desse período, propuseram métodos para a produção do conhecimento: 

A proposição de métodos para a produção de conhecimento do e para o homem 
está associada à crença de que pela via do conhecimento das verdades, pela via do 
conhecimento objetivo, seria possível formar os cidadãos e, portanto, seria 
possível transformar a cidade para que essa fosse melhor e mais justa. Acreditavam 
que o conhecimento – a filosofia – tinha uma função social, e a formação de suas 
escolas é demonstração disso. Pela primeira vez, fundavam-se instituições 
particulares com a preocupação de transmitir e produzir conhecimento. (ANDERY 
& outras, 2001, p. 59) 

De fato, a História dá conta de que a cidade carecia mesmo de “ser melhor e mais 

justa”, o que demonstra a relação do conhecimento com a realidade histórica de seu tempo. 

No entanto, o que se deseja destacar desse período é a relação do conhecimento com a 

dimensão formadora da educação e a criação de locais próprios para a transmissão e 

produção do conhecimento. Mais ainda, a aproximação do conhecimento com a busca “das 

verdades”, o que, segundo Cortella (2011, p. 70) leva a entender “os conhecimentos e as 

verdades como já prontas e previamente existentes, restando apenas reproduzi-las 

exatamente como foram ensinadas, sem contextualização ou criatividade. ”. Essa é uma 

visão ainda hoje presente em muitos educadores e estudantes, flagrante, por exemplo, 

quando, depois de diálogos sobre possibilidades, indagam, no fim das contas, sobre o que é 

certo ou errado, verdadeiro ou falso.  

À unidade do saber predominante até então, impõe-se, nos três séculos antes de 

Cristo, no período chamado helenístico, uma significativa desagregação: a filosofia se separa 

da ciência, tanto uma quanto outra com divisões internas. No caso da filosofia, Marilena 

Chauí (2010, p. 14-15) fala da disputa entre filósofos sobre o número de partes em que ela 

deveria ser dividida: se em duas partes (a teorética e a prática); se em três (lógica, física e 

ética); se em seis (dialética, retórica, ética, política, física e teologia). Interessante observar 
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a discussão entre os filósofos sobre as possíveis divisões, que poderiam ser de ordem apenas 

pedagógica, ou sistemática ou normativa.  Assim, se sistemática, “(...) quais as relações entre 

as partes? Qual pressupõe as outras ou é por ela pressuposta? Muitas vezes, porém, a divisão 

parece ser normativa: qual parte é o ponto mais elevado ou a culminação da filosofia? ”.  

No caso da ciência, a palavra-chave é especialização. Referindo-se à ciência 

helenística, dizem Reale e Antiseri (2009, p. 321): 

Os historiadores da ciência destacaram bem que o aspecto que define o fenômeno 
está no conceito de especialização. O saber se diferencia em suas “partes” e 
procura se definir de modo autônomo em cada uma dessas partes, ou seja, com 
lógica própria e não como simples aplicação da lógica do todo em que as partes se 
inserem. (Destaque dos autores) 

A discussão em torno da relação entre as partes e o todo, como se pode ver, data de 

mais de dois mil anos. A semente da especialização excessiva com a qual lidamos hoje, 

também. Se na Idade Média, que se estendeu do século V ao século XV da nossa era, não 

houve grandes alterações nos paradigmas de produção e compreensão do conhecimento, 

parece mais produtivo avançar para os séculos XVIII e XIX, quando se dão a Revolução 

Industrial e a Revolução Francesa. Obviamente, nos séculos precedentes, XVI e XVII, já se 

anunciavam mudanças importantes para os séculos posteriores, ditadas por novas 

configurações econômicas e sociais, talvez a mais significativa delas o questionamento da 

visão teocêntrica do universo. Mas os séculos XVIII e XIX é que selam a relação entre a 

ciência e a produção, uma mudança importante de paradigma, pois a ciência, de um modo 

geral, renuncia a qualquer possibilidade de ser um bem humano-social para atender a 

propósitos econômicos:      

[...] à medida que a ciência foi se desenvolvendo cada vez mais relacionada à 
produção, ela foi mudando suas características, a atividade científica foi se 
organizando formalmente, tornando-se uma profissão reconhecida, e, por outro 
lado, a ciência foi perdendo sua relativa independência, passando a atender aos 
interesses da produção e de uma classe detentora dos meios de produção. 
(ANDERY, 2001, p. 293) 

Destaque-se aqui o papel decisivo do movimento iluminista do séc. XVIII nesse 

processo, já que, conforme Reale e Antiseri, “a ‘Razão’ dos iluministas se explicita como 

defesa do conhecimento científico e da técnica enquanto instrumentos de transformação do 

mundo e de melhoria progressiva das condições espirituais e materiais da humanidade; ” 

(2004, p. 221 – grifos do autor). Outro ponto a destacar é que nem todas as ciências seguem 

essa lógica, até porque nem todas elas interessam ao mercado. É o caso, por exemplo, das 
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ciências humanas. Em recente entrevista, Boaventura de Souza Santos, cientista social 

português, fala dessa tendência: 

Existe uma tendência de ataque do neoliberalismo às ciências sociais e humanas, 
sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, onde assistimos um desinvestimento 
nas universidades nessas áreas, fechando-se departamentos de Sociologia, 
Antropologia e de outras áreas das humanas. Esses investimentos vão para as 
nanotecnologias, biotecnologia e áreas de conhecimento que permitem 
rentabilidade à economia.4 

O quadro de especialização e compartimentalização iniciado nos Séculos XVIII e 

XIX se aprofundou muito no século XX, mas é também do Século XX o início de um 

processo que questiona esse modelo de ciência, que nem sempre consegue responder aos 

grandes problemas que se apresentam para a humanidade hoje. Para Morin, duas revoluções 

científicas puseram em questão as bases das ciências construídas até então: uma, na primeira 

metade do século XX, diz respeito à física quântica; a segunda, na segunda metade, diz 

respeito ao surgimento das ciências “que operam recomposições polidisciplinares, como a 

cosmologia, as ciências da Terra, a ecologia, [...]” (MORIN, 2007, p. 564). Tanto uma quanto 

outra evidenciam problemas de caráter complexo. É dessa complexidade, a exigir uma nova 

postura epistemológica, que o item seguinte se ocupa.  

 

1.2 “Os desafios da complexidade”  

 

O título desta seção está entre aspas porque o tomamos de empréstimo de um capítulo 

do livro A religação dos saberes5. Trata-se do último texto da oitava jornada, de autoria de 

Edgar Morin, um dos principais defensores do chamado pensamento complexo. A primeira 

                                                 

4 Lógica de mercado ameaça ciências humanas. Entrevista concedida por Boaventura de Souza Santos a César 
Fraga, em 09/2014, para o jornal Extra Classe, uma publicação do SINPRO/RS. Disponível em: 
http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2014/10/logica-de-mercado-ameaca-ciencias-humanas/. Acesso em: 10 
jan. 2015. 
5 O livro A religação dos saberes contém textos referentes a jornadas temáticas idealizadas e dirigidas por 
Edgar Morin. As jornadas, sugeridas por ele na reunião de um “comitê científico” que deveria discutir sugestões 
para o ensino de segundo grau na França, em 1998, tinham o objetivo de “situar limites e horizontes mentais 
nos quais os professores pudessem inscrever suas disciplinas, confrontar seus saberes e situá-los numa 
problemática importante. ” (MORIN, 2007, p. 15). Cada jornada reuniu de quatro a oito participantes, em torno 
dos seguintes temas: O mundo; A Terra; A vida; A humanidade; Línguas, civilizações, literatura, artes, cinema; 
A história; As culturas adolescentes; A religação dos saberes.   Já nos referimos anteriormente a essa obra e a 
ela tornaremos em outros pontos da tese. 



26 
 

acepção do adjetivo “complexo” no Dicionário Houaiss da língua portuguesa traduz bem o 

que é a complexidade em Morin:  

1 diz-se de ou conjunto, tomado como um todo mais ou menos coerente, cujos 
componentes funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou 
de subordinação, de apreensão muitas vezes difícil pelo intelecto e que ger. 
apresentam diversos aspectos [sociedade c.] [personalidade c.] [c. petrolífero] [c. 
aeroespacial] [c. de atividades] [complexo de fatores] (HOUAISS, 2001, p.776) 

É por essas características mesmas que o autor situa a complexidade não como 

resposta, mas como problema. Complexo tem origem no latim complexus: “o que rodeia, o 

que inclui”, seu particípio passado é complecti: “rodear, abraçar”, formado por com- “junto”, 

mais plectere: “tecer, entrelaçar”. Esse termo tem estreita relação com connectio, que 

significa “ligamento, junção”. O problema é que nem sempre as relações de 

interdependência e subordinação entre os componentes de um conjunto – uma situação ou 

um objeto, por exemplo – são levadas em consideração. Pelo modelo de ciência e ensino 

ainda predominante, em vez de ligar, a ordem é separar. Detecta-se, desse modo, uma espécie 

de relação antagônica entre ciência e ensino e as “realidades” que devem ser objeto de sua 

preocupação. Para melhor compreender essa relação, vamos captar os termos antônimos de 

Morin (2007) que a definem:  

          “Realidades”    “Modo de conhecimento e de ensino” 

Realidades multidimensionais 

                   globais 

                   transnacionais 

                   planetárias 

Problemas transversais 

                  polidisciplinares 

                  transdisciplinares 

Saber fragmentado em elementos  

                      desconjuntados, 

                      compartimentados       

                                em disciplinas 

  

Nessa relação de opostos, torna-se difícil dar conta de questões complexas. As 

“realidades” e a sociedade sempre foram complexas, mesmo que em menor grau, posto que 

sempre formaram um todo cujas partes são interdependentes. Já Saussure e Hjelmslev, ainda 

que tenham simplificado para compreendê-la, detectaram isso em relação à linguagem, por 

exemplo, como veremos no segundo capítulo. Mas alguns fatores novos têm dificultado 

ainda mais “a apreensão pelo intelecto”. Nestor Canclini, no livro Leitores, espectadores e 

internautas, seleciona palavras e as ordena como se fossem verbetes de dicionário, 
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procurando definir de um modo bem ensaístico cada uma delas na sua atualidade, criando, 

em partes que os leitores devem conectar, uma visão possível da sociedade atual. Todos os 

verbetes, como leva a crer o título do livro, relacionam-se com a profusão de informações e 

meios de obtê-las, “a multiplicação do diferente, do emergente, do que se auto-organiza fora 

das totalidades conhecidas” (Canclini, 2008, p. 15), o caos, que os estudiosos têm tido 

dificuldade para compreender e ordenar. 

Retomando o verbete do adjetivo complexo, é interessante observar que ele fala da 

interdependência e subordinação entre as partes de um todo. A ciência moderna já há algum 

tempo tem como regra os recortes dos seus objetos, ignorando suas relações de 

interdependência e subordinação aos contextos de onde foram tirados.  É uma forma de 

simplificar aquilo que é originalmente complexo. Conforme Morin (2007), o ideal do 

conhecimento científico usava, ou ainda usa, quatro grandes princípios para chegar a 

verdades simples: o da ordem, o da separação, o da redução e o da validade da lógica clássica 

(dedutivo – indutivo – identitária). O problema da ordem é exatamente que ela não abriga a 

“multiplicação do diferente”; pré-estabelecida, o diferente é que deve se moldar a ela. O 

método cartesiano, o da separação, embora tenha muitos méritos, conforme assinala o 

próprio Morin, não permite trânsito entre fronteiras, pois trabalha sobre a fragmentação e 

remontagem de objetos isolados, buscando simplificá-los e ordená-los para melhor 

compreendê-los. O princípio da redução preconiza que o conhecimento das partes “permite 

conhecer os conjuntos dos quais elas são os componentes. ” (MORIN, 2007, p. 560). Por 

último, o princípio da lógica clássica, segundo o qual toda proposição que contiver 

contradição deve ser abandonada.  

Esses princípios e métodos foram importantes e úteis em determinados momentos, 

para dados objetos e para alguns grupos. No entanto, se se considerarem realidades 

complexas como as apontadas por Morin e Canclini, esses métodos se mostram insuficientes 

e acabam por desprover de sentido, no caso da educação, qualquer ato educativo. Para 

compreender realidades complexas e por vezes contraditórias de tal modo que possa haver 

algum tipo de intervenção sobre elas, Morin propõe a teoria do pensamento complexo. Fala 

mesmo da “necessidade de uma verdadeira reforma do pensamento”, que, se não abandone, 

ao menos relativize os métodos científicos anteriormente elencados, ainda hoje em uso.  

Morin aponta alguns princípios que podem nortear a reforma do pensamento de modo 

que ele contemple a complexidade. Diante da constatação física de que “a desordem jorrou 
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na origem do universo”, o autor propõe que se deve considerar “o jogo entre a ordem, a 

desordem e a organização. ” (MORIN, 2007, p. 561), a que ele chama dialógica. Conforme 

diz, sendo noções antagônicas ou mesmo contraditórias, “são necessariamente 

complementares para conceber nosso universo” (idem, p. 562).  A dialógica é, pois, a 

interação entre elementos que são complementares, concorrentes e antagônicos, do que 

resulta uma ordem nova.  

Não houve como não rememorar o quadrado semiótico para pensar a 

complementaridade entre noções antagônicas. O quadrado semiótico é uma representação 

possível da estrutura elementar da significação, que se define, “em primeiro lugar, como a 

relação que se estabelece entre dois termos-objetos – um só termo não significa –, devendo 

a relação manifestar sua dupla natureza de conjunção e de disjunção. ” (BARROS, 1988, p. 

21). Poderíamos, então, visualizar a relação entre caos e ordem: 

 

 

 

Os termos caos e ordem são contrários, pois mantêm entre si relação de pressuposição 

recíproca: significam na diferença. A negação de um deles produz a afirmação do outro: /não 

caos/ dá lugar à ordem; /não ordem/ dá lugar ao caos. Essas negações produzem os termos 

contraditórios, num jogo de ausência e presença de um deles. Os termos que comportam as 
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negações são contrários entre si, sendo por isso chamados de subcontrários.  O cruzamento 

dos termos contrários com os subcontrários, por exemplo, /ordem/ com /não caos/ são 

complementares. Essas operações são importantes porque fundamentam o conceito 

semiótico de narratividade, que é “uma transformação situada entre dois estados sucessivos 

e diferentes.” (FIORIN, 2011, p. 17). 

Tomando a ciência como narrativas que buscam produzir sentido, é possível ver que 

algumas vertentes dela, por exemplo a que floresceu sob a égide do positivismo, têm na 

ordem o termo eufórico e no caos o termo disfórico.  Já a visão de ciência de Morin aponta 

para a reunião dos contrários ordem e caos, contemplando realidades complexas. Assim, é 

possível pensar a dialógica como o modo de interação cambiante entre caos e ordem. 

Enquanto a ordem está em posição eufórica, convive com a potencialidade de ação do caos. 

Incluindo a dialógica, encontram-se sete princípios do pensamento complexo na obra 

de Morin: o princípio da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento, o princípio 

retroativo, o princípio sistêmico ou organizacional, o princípio da auto-eco-organização: 

autonomia e dependência, o princípio recursivo e o princípio hologramático. Mas em livros 

recentes o próprio autor os reúne em três. O primeiro deles, o circuito recursivo ou 

autoprodutivo, em que “causalidade é representada de agora em diante por uma espiral. Ela 

não é mais linear. ” (MORIN, 2013, p. 69). Isso quer dizer que tudo se reproduz 

continuamente em processos de interação para frente e para trás. O segundo é o princípio da 

dialógica, já referida, que, opondo-se à lógica do terceiro excluído, incorpora a contradição, 

o caos, o diferente. O princípio hologramático diz respeito à visão que se tem da relação 

entre partes e todo: “O todo é algo mais do que a soma de suas partes.” (MORIN, 2007, p. 

562). 

Esses três princípios acabam por reclamar a ideia de sistema na epistemologia 

científica nascente, que, por sua vez, traz no bojo a ideia de organização. Para definir sistema, 

Morin recorre a vários autores, captando deles traços possíveis para o termo segundo seus 

propósitos, mas encerra com Saussure: 

 

Finalmente, a definição de Ferdinand de Saussure [...] está particularmente bem 
articulada, e faz sobretudo surgir, ligando-a ao conceito de totalidade e de inter-
relação, o conceito de organização: o sistema é “uma totalidade organizada, feita 
de elementos solidários que só podem definir-se uns em relação aos outros em 
função do lugar que ocupam nesta totalidade (Saussure, 1931)” (MORIN, 1977, 
p. 99)  
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  Se passearmos pelo Curso de Linguística Geral (SAUSSURE, 1995), outros traços 

completam bem ou elucidam mais aquela que seria a ideia de Morin sobre sistema: “O valor 

de qualquer termo que seja está determinado por aquilo que o rodeia.” (p. 135); “O todo vale 

pelas suas partes, as partes valem também em virtude de seu lugar no todo, e eis por que a 

relação sintagmática da parte com o todo é tão importante quanto a das partes entre si.” (p. 

149). O que certamente agrada ao autor nessa definição de sistema é a solidariedade entre os 

elementos que compõem um todo, ou seja, um sistema qualquer. Essa solidariedade impõe 

uma relação de dependência tal entre as partes que uma não se define sem a outra. Um 

elemento que se modifique nessa relação compromete o equilíbrio do sistema. Em função 

do movimento, da interação, novas conformações surgem e precisam ser reorganizadas sob 

novo olhar sistêmico. Nas últimas décadas, novas mídias surgiram, modificando a 

comunicação social anterior, um exemplo de que elementos novos em interação na cadeia 

social levam a novas necessidades, novas configurações, novas organizações, que exigem 

novos modelos de leitura. 

Referindo-se ao desafio da complexidade, ou dos sistemas complexos, algumas 

palavras transbordam nos textos de Morin: contextualização, religação de saberes, conjunto, 

integração. Mas “não basta enunciar as necessidades de contextualizar e de religar os 

saberes; é preciso ainda encarar os métodos, instrumentos, operadores e conceitos aptos a 

produzir essa reunião. ” (MORIN, 2007, p. 21). Como os saberes estão compartimentados 

em disciplinas, a re(união) passa pela relação entre elas, que é o assunto do próximo item.  

 

1.3  Em busca de contextos mais amplos 

 

Na Carta da Transdisciplinaridade do I Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, 

que se deu em Portugal, em 1994,6 a primeira consideração feita diz respeito à distribuição 

do conhecimento em disciplinas: “Considerando que a proliferação atual das disciplinas 

acadêmicas conduz a um crescimento exponencial do saber que torna impossível qualquer 

olhar global do ser humano; ”, e considerando uma série de outras coisas relacionadas a isso, 

                                                 

6 A Carta da Transdisciplinaridade foi redigida por Lima de Freiras, Edgar Morin e Basarab Nicolescu por 
ocasião do I Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, que aconteceu em novembro de 1994, no Convento 
de Arrábida, em Portugal. (Disponível em: < www.teses.usp.br/teses/>. Acesso em: 10 fev. 2015)   
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os participantes do Congresso adotam a expressão dos “princípios fundamentais da 

comunidade dos espíritos transdisciplinares.”. 

Uma disciplina se ocupa de uma parcela do conhecimento. Japiassu a define nestes 

termos:  

[...] trata-se de conjunto específico de conhecimentos possuindo suas 
características próprias no campo do ensino, da formação, dos métodos, dos 
mecanismos e dos materiais, numa palavra, do monodisciplinar; no saber 
científico, ela institui a divisão e a especialização do trabalho; suas fronteiras, sua 
linguagem e seus conceitos próprios tendem a isolá-la das demais disciplinas. 
(JAPIASSU, 2006, p. 38) (o grifo é do autor) 

Para exemplificar a fragmentação do conhecimento, muitos autores citam os vários 

ramos das ciências e a fragmentação no interior de cada uma delas; por exemplo, a Geografia 

se subdivide em Geografia Humana e Geografia Física, cada uma das quais com mais 

subdivisões internas...  Mas o objeto da Geografia é o espaço físico e as relações humanas, 

econômicas e sociais que se estabelecem nesse espaço. Outras ciências estudam outros 

aspectos desse mesmo espaço físico, outros aspectos das relações humanas, nem sempre 

buscando confrontá-los. 

Fiorin, em texto publicado na Revista Alea, toma como exemplo a Linguística: 

Assim, por exemplo, Saussure estabelece que o objeto da linguística é a langue. 
Esse objeto não se contamina da física, da fisiologia, da psicologia, etc. A língua 
será estudada em si mesma e por si mesma. O gesto científico fundamental é 
dividir o objeto, para examinar seus elementos constituintes e, a partir daí, 
recompor o todo. Assim, a linguística começa por dividir os períodos em orações; 
estas, em palavras; estas, em morfemas; estes, em sílabas; estas, em fonemas. 
Estudam-se, exaustivamente, esses componentes para chegar à compreensão do 
objeto, a língua. Esse movimento de triagem chegou a seu apogeu no século XIX 
e atingiu dimensões alarmantes no século XX, com especializações cada vez mais 
restritas, mais particulares. (FIORIN, 2008, p.3)  

Além de Fiorin, outros autores que fazem a crítica à especialização exacerbada 

apontam o verso e o anverso dessa página da história da ciência. Nas palavras de Fiorin, o 

método da divisão e recomposição “produz análises muito finas e possibilita a ampliação do 

conhecimento”, mas “opera uma mudança radical do que se compreende como ciência: é a 

atividade que pretende descobrir o funcionamento das coisas”. (2008, p. 4) Nas palavras de 

Morin, os desenvolvimentos disciplinares das ciências “não só produziram o conhecimento 

e a elucidação, mas também a ignorância e a cegueira” (2010, p. 15). 

O paradigma das especializações nas ciências está se esgotando, como indica o fato 

de elas não conseguirem mais dar conta de “descobrir o funcionamento das coisas”, de, 
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confinadas em suas parcelas dos objetos, não compreenderem “realidades 

multidimensionais, globais e transnacionais com as quais nos defrontamos” (Japiassu, 2006, 

p. 16). Essa incongruência entre as ciências e as “realidades” que elas pretendem 

compreender e às quais desejam atribuir sentido tem sido observada e criticada por uma 

parcela da própria comunidade científica, que busca formas de superá-la, rompendo limites 

entre disciplinas, trabalhando em projetos que envolvam várias áreas do saber, permutando 

métodos, enfim estabelecendo relações com os saberes de outras disciplinas.  

Várias composições são feitas para nomear essas relações, conforme o entendimento 

que tenham delas os que as usam. Assim, ouvem-se referências a indisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, polidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.  

Em texto já citado de 2008, Fiorin diz que “ninguém sabe direito” o que significam os 

termos. Mas adentra as palavras por sua etimologia, do que resulta a aproximação entre 

multidisciplinaridade e polidisciplinaridade, pois as nuanças diferenciais de sentido entre os 

dois prefixos formadores se perderam na história, permanecendo, pois, a ideia de 

“abundância” nos dois. Em interdisciplinaridade, o prefixo inter- denota “dentro de”, 

“entre”; já em transdisciplinaridade, o prefixo trans-  acrescenta ao radical o sentido de 

“atravessar, chegar ao fim”, nesses dois últimos casos, marcando de fato uma diferença que 

soma na definição dos termos – multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade -, que é nossa preocupação agora. 

Antes, porém, passemos pelo termo indisciplinaridade7. De uso menos corrente na 

literatura pesquisada, tem em sua formação etimológica o prefixo in-, que indica negação. 

Fiorin o abandona, pois não haveria nele proposição, “apesar do charme dado pela conotação 

libertária” (FIORIN, 2008, p. 5) que tem.  Mesmo considerando “charmoso” o tom 

subversivo da indisciplina, também vamos abandoná-lo em favor dos outros três termos 

restantes, mais solidamente considerados e disseminados nas teorias que estudam as relações 

entre disciplinas.   Para compreendê-los, tomaremos três autores que os definem para compor 

um quadro de aproximações: 

 

                                                 

7 O termo tem sido empregado, em concomitância com interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, pela 
Linguística Aplicada, que, desde o final da década de 80, volta-se para “práticas sociais” e se lança a pesquisas 
que contestam a rigidez de fronteiras, também tendo como foco a questão dos novos problemas decorrentes da 
globalização. Esse uso é adotado sobretudo por Luiz Paulo Moita- Lopes. 
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Autor Multidisciplinaridade/ 

Polidisciplinaridade 

Interdisciplinaridade Transdisciplinaridade 

Japiassu 

(2006) 

Equipe de pesquisadores de 

áreas diversas com o objetivo 

de estudar o objeto de uma 

disciplina. 

Pesquisa que se situa 

nos limites e pontos 

de contato entre 

diversas ciências, 

podendo ser obra 

tanto de um 

indivíduo quanto de 

um grupo.  

Superação da 

hierarquia entre as 

disciplinas e suas 

questões, algo que se 

conseguiria pela 

criação de um novo 

paradigma de relação 

entre filósofos e 

cientistas. 

Fiorin 

(2008) 

Análise de um mesmo tema ou 

objeto por várias disciplinas 

para compreendê-los 

globalmente, mas a relação 

entre elas não é obrigatória. 

Pressuposição de 

convergência, 

complementaridade; 

transferência de 

conceitos teóricos e 

metodologias; 

combinação de 

áreas.  

Fronteiras móveis e 

fluidas entre as 

disciplinas, num 

permeável processo de 

fusão. 

Morin 

(2013) 

Associação de disciplinas em 

torno de um projeto ou de um 

objeto comum. 

Troca e cooperação 

entre disciplinas. 

Esquemas cognitivos 

que atravessam as 

disciplinas. 

 

Morin reconhece que esses termos são polissêmicos e fluidos. As definições sobre 

eles no quadro indicam um acordo sobre o que seja poli/multidisciplinaridade e uma 

aproximação sobre o que seja interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Mas fica claro 

que os três parecem indicar graus diferentes de relação entre disciplinas, sendo o 

multidisciplinar o menor grau e o transdisciplinar o grau máximo de relação. O próprio 

Fiorin disse que se pode “pensá-los como o continuum de um processo. ” (2008, p. 5). No 

grau máximo, o da transdisciplinaridade, estaria “a compreensão do mundo presente, para o 

qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento.” (NICOLESCU, 1999, p.2): 
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Compreendido que todos os termos levam a algum tipo de relação entre disciplinas, 

com maior ou menor intimidade, é preciso dizer que mesmo a relação mais íntima, que seria 

a da transdisciplinaridade, não prevê o fim das disciplinas. Ao contrário, “as pesquisas 

disciplinares e transdisciplinares não são antagonistas mas complementares” (NICOLESCU, 

1999, p. 2). Se os recortes de cada disciplina por vezes impedem os estudiosos especialistas 

de compreenderem os problemas como algo alojado em conjuntos maiores cujas partes são 

interdependentes, a aproximação entre as disciplinas buscaria exatamente atuar no espaço 

entre as partes, onde existe interação. 

Neste trabalho, trataremos da interdisciplinaridade, termo que, adotado nos 

documentos oficiais, designa um grau de articulação entre disciplinas que a escola já vem 

tentando implementar por meio de diversas atividades. A prática da interdisciplinaridade 

contribui para a formação de estudantes que busquem compreender o mundo presente na sua 

complexidade, visando à unidade do conhecimento, ou seja, que estejam em permanente 

processo de construção da transdisciplinaridade. A escola é fundamental como espaço de 

mediação entre conhecimentos de diferentes áreas, de modo que forme estudantes já 

habituados a uma cultura de contextualização. 

No Brasil, há um grupo de pesquisa na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, denominado GEPI – Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade – sob a 

liderança da Professora Ivani Fazenda.8 Seu livro intitulado Interdisciplinaridade: pensar, 

                                                 

8 A Professora Ivani Fazenda possui muitos livros publicados sobre a interdisciplinaridade. No mais recente, 
de 2014, de que é organizadora, ela expõe que iniciou suas pesquisas sobre o assunto há quarenta anos. O GEPI 
foi criado em 1981.  
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pesquisar e intervir, de 2014, traz “breves súmulas de pesquisas concluídas no Brasil” (p. 

14), as quais tratam da interdisciplinaridade na educação, com temas relacionados à 

formação docente, à gestão educacional, tempos e espaços escolares, e tantos outros.  No 

campo da educação, uma discussão importante é a inserção da interdisciplinaridade nos 

currículos educacionais, que, segundo Fazenda no prefácio desse mesmo livro, passou por 

um “Renascimento” no final de 2012,  

“[...] quando a Capes conclama todas as universidades brasileiras a apresentarem 
os resultados da formalização ocorrida dez anos antes e se compromete a promover 
encontros regionais durante o ano de 2013 para que tenha um panorama de como 
se encontra a inserção da interdisciplinaridade nos currículos educacionais ao final 
de 2014, para que novas medidas sejam tomadas para que a efetiva implantação 
de uma educação interdisciplinar em nossas escolas aconteça. (FAZENDA, 2014, 
p. 13) 

O termo renascimento, grafado como acima pela própria autora, além de demonstrar 

que a discussão ficou adormecida por algum tempo, revela também o significado que a 

retomada da discussão tem para os estudiosos da interdisciplinaridade. Ademais, importa 

destacar a institucionalização do tema, pois a chamada foi da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que é uma fundação do MEC, desde 

2007 atuando na formação de professores da educação básica. Mais adiante, tornaremos à 

institucionalização da interdisciplinaridade presente na recomendação dos editais e 

documentos do MEC de que os livros didáticos tenham caráter interdisciplinar. 

Na leitura das “breves súmulas” do livro organizado por Fazenda, observa-se a 

recorrência de uma palavra cara para a nossa pesquisa: diálogo. Só para citar algumas 

inserções: “[...] a partir de zonas de permeabilidade de diálogos e a leitura de diferentes 

mundos.” (p. 33); “Encontra no diálogo o movimento que dá sustentação aos entrelaços da 

objetividade e subjetividade, [...]” (p. 53);  “[...] é indispensável articular-se o diálogo na 

perspectiva de uma operação sistêmica [...]” (p. 182); “Assim, a comunicação é intensamente 

vivida e construtora de aprendizagens significativas quando se substancia em relações 

dialógicas: [...]” (p. 208); “A interação entre os alunos, a integração de saberes dá vida ao 

diálogo.” (p. 210). (Os grifos em negrito são meus, os em itálico são dos autores). De fato, 

a relação entre os saberes não pode prescindir das relações intersubjetivas. Ivani fazenda 

costuma definir a interdisciplinaridade como uma categoria da ação. Referindo-se aos 

estudos de Bakhtin, Fiorin expõe a aproximação que faz o autor russo entre vida e ação: 

 



36 
 

A unicidade do ser humano existe na ação, no ato individual e responsável. Viver 
é agir e agir em relação ao que não é o eu, isto é, o outro. Eu e outro constituem 
dois universos de valores ativos, que são constitutivos de todos os nossos atos. As 
ações concretas realizam-se na contraposição de valores. (FIORIN, 2006, p. 17) 

É na contraposição de valores presentes nas ações e nos diálogos face a face, na 

escola, entre estudantes, professores e outros profissionais da educação, gestores e 

comunidade que a interdisciplinaridade pode ser pensada e concretizada. Não à toa Fazenda 

(2003, p. 61) elege a sala de aula como “o locus por excelência do conhecimento 

interdisciplinar”. Se esse diálogo em presença é importante para a interdisciplinaridade, não 

menos o é aquele que se deve buscar nos enunciados impressos do livro didático que vai 

para a sala de aula. Bakhtin (1997, p. 123) diz ser o diálogo “de pessoas colocadas face a 

face” uma das formas mais importantes da interação verbal, mas acrescenta que “o discurso 

escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: 

ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas, procura apoio, etc.” É 

desse diálogo, presente nos e entre os textos incluídos nos livros didáticos que queremos nos 

ocupar. Os materiais didáticos impressos, pensados assim, nessa dimensão dialógica que 

possuem, são uma importante contribuição para a interdisciplinaridade na educação. 

 

1.3.1 Interdisciplinaridade nas Ciências Humanas 

 

Costuma ser consenso que promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas de 

Ciências Humanas e Linguagem não oferece grandes dificuldades. O Professor Renato 

Janine Ribeiro, em seu sítio,9 diz que “as fronteiras, nas humanas e nas humanidades, são 

mais permeáveis. ” Na sequência de seu texto, lembra que as disciplinas dessas áreas têm na 

linguagem natural recurso comum, o que permite “maior fluidez na leitura recíproca.” 

Apesar dessa proximidade, as relações entre suas disciplinas não se constituem prática 

corrente nas escolas de um modo geral, pois há outros fatores, tais como organização 

curricular, formação docente de base fragmentada, entraves pragmáticos do ambiente 

escolar, que dificultam projetos interdisciplinares efetivos envolvendo essas áreas. Para além 

da observação particular de quem vive o cotidiano escolar, a insuficiente, quando não 

                                                 

9 Sob o título Documento de Síntese para Discussão Temática: Ciências Humanas, o texto de Renato Janine 
Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política da USP, pode ser encontrado em seu sítio: 
<http://www.renatojanine.pro.br/ciencia/reuniaotematica.html >. Acesso em 30 ago. 2014. 
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inexistente, integração entre as Ciências Humanas é observada por alguns autores. Morin 

(2013, p. 91), por exemplo, afirma que “infelizmente, as ciências humanas separam-se umas 

das outras.”  Nas conferências de Morin, já referidas, Marc Fumaroli fala da necessidade de 

[...] coordenar intimamente o ensino das línguas e literaturas com a iniciação às 
formas de arte. Da mesma forma, a dimensão patrimonial que se deve dar ao 
ensino literário e artístico supõe uma familiarização dos alunos com a geografia 
das belas letras e das artes. Essas referências históricas deveriam ser estreitamente 
coordenadas com o ensino da história e da geografia gerais. (FUMAROLI, In: 
MORIN, 2007, p. 275-276). 

As observações in loco e as citações, às quais poderíamos juntar outras, mostram a 

necessidade de pensar caminhos para o diálogo entre disciplinas das áreas de ciências 

humanas e linguagem. No livro Interdisciplinaridade: um projeto em parceria, (FAZENDA 

(1991), a autora rememora sua convivência com Georges Gusdorf e menciona seu projeto 

interdisciplinar para as ciências humanas apresentado à UNESCO na década de 60. 

Conforme Fazenda, Gusdorf parte do princípio de que o pesquisador deveria ter excelente 

domínio do seu campo de conhecimento e ter ao menos uma noção genérica das outras 

abordagens teóricas envolvidas no projeto. Nesse caso, os pontos de contato entre disciplinas 

ajudam sobremaneira. 

Se há um ponto de contato que de fato contribui para a integração entre as disciplinas 

dessas áreas é o fato de todas elas operarem com textos. E essa é a primeira chave para o 

conceito discursivo de interdisciplinaridade, que vamos formular mais à frente. Assim, 

concluímos este item com Bakhtin, com um fragmento do texto Metodologia das ciências 

humanas: 

Ciências humanas – ciências do espírito – ciências filológicas (o discurso é parte 
e ao mesmo tempo comum a todas elas). Historicidade. Imanência. Fechamento 
da análise (do conhecimento e da interpretação) em um dado texto. A questão dos 
limites do texto e do contexto. Cada palavra (cada signo) do texto leva para além 
dos seus limites. Toda interpretação é o correlacionamento de dado texto com 
outros textos. O comentário. A índole dialógica desse correlacionamento. 
(BAKHTIN, 2011, p. 400) 

Conforme se pode ver, as ciências humanas, assim como as disciplinas da área de 

linguagem, trabalham com compreensão e interpretação, que são essencialmente dialógicas. 

Nesse diálogo é que elas se esbarram; nos esbarrões está a interdisciplinaridade, o que leva 

a pensá-la como processo que vai de um texto a outro, numa espécie de alargamento textual 

e discursivo. 
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1.3.2 Interdisciplinaridade no ensino médio 

 

O modelo científico que conhecemos hoje, o da especialização em detrimento da 

generalização, o das partes em detrimento do todo, já fora praticado na Antiguidade Clássica 

e de uns dois séculos para cá se exacerbou, sobretudo porque passou a atender às demandas 

do mercado. A escola, ao seguir essa mesma lógica, forma alunos predispostos à 

fragmentação de questões complexas. O ensino disciplinar, que passou a dominar a escola 

no século XIX, desenvolveu-se muito no século XX; hoje, como vimos, há farta literatura 

preconizando que as disciplinas estejam interligadas. Mas a prática de interligá-las exige 

uma mudança de cultura que não se dá por força de lei, embora a legislação seja importante, 

primeiro porque se há uma legislação propondo algo novo é porque já há um movimento 

nesse sentido na sociedade; depois, porque respalda os fazeres novos.  O último Plano 

Nacional de Educação, aprovado pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, no que tange ao 

ensino médio, tem como uma das estratégias da meta 3:  

3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de 
incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas 
pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, 
de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados 
em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, 
garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material 
didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com 
instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

Observe-se na estratégia do PNE 2014 o incentivo às práticas pedagógicas com 

abordagens interdisciplinares e a garantia de produção de materiais didáticos próprios para 

a renovação do ensino médio. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96) e suas 

alterações legais, o ensino médio é a última etapa da educação básica, e é educação básica 

porque prevê: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
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Como se pode ver, e não poderia ser diferente, o que destacamos do PNE está de 

acordo com a LDB no que concerne ao viés interdisciplinar que deve ter a educação básica. 

Basta lembrar que o termo básica tem como radical base-, ou seja, é a educação que dá 

suporte à formação do educando, com a aprendizagem e consolidação da leitura e da escrita, 

que são tarefas interdisciplinares e podem contribuir para o desenvolvimento dos quatro 

incisos acima.  

A seção IV-A da LDB prevê a possibilidade de o ensino médio acumular a educação 

profissional técnica, desde que atenda à formação geral do educando. No caso da EJA, o viés 

profissional torna-se preferencial, conforme a seção V, toda dedicada a essa modalidade de 

ensino, que se destina àqueles “que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. ” (Art. 37). O parágrafo 1º desse mesmo artigo expõe 

a necessidade de “oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 

do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho [...]”. A legislação determina 

que a EJA adote o mesmo núcleo comum do ensino médio regular. 

Todas essas letras legais apontam para uma formação mais generalista do que 

específica, além de destacarem a articulação entre saberes de diferentes dimensões. Vale 

destacar ainda os eixos cognitivos da Matriz de Referência do Exame Nacional do Ensino 

Médio: 

   EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) 

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer 
uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e 
inglesa. 

II.  Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas 
do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos 
histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III.  Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, 
interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para tomar 
decisões e enfrentar situações-problema. 

IV.  Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em 
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para 
construir argumentação consistente. 

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola 
para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os 
valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.  
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A exigência da interdisciplinaridade está nos eixos cognitivos da Matriz de 

Referência do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ao sugerir que o aluno transite 

pelos limites entre as disciplinas e saiba articular seus pontos de contato. Que cada eixo exige 

saberes de diversas disciplinas está visível. Tanto no item III quanto no item IV, aparece a 

expressão “representadas em diferentes formas”, o que remete à necessária articulação entre 

linguagens e suas formas de expressão para a produção do sentido. Chama a atenção, além 

disso, que os eixos se desenvolvem a partir de verbos nocionais, tais como construir, aplicar, 

selecionar, organizar, relacionar, interpretar, os quais têm como complemento conceitos, 

dados e informações representados de diversas formas. Como já frisado na introdução, o 

acesso a informação, dados e conceitos é uma tarefa relativamente fácil para a maioria dos 

alunos do ensino médio. Entretanto, ensinar – e aprender - a articulá-los para compreender 

realidades mais complexas é ainda trabalho da escola, que carece de métodos e materiais 

para isso. 

As exigências do Enem são importantes porque alavancam mudanças no processo 

ensino-aprendizagem: as escolas tentam se adaptar para que o corpo discente alcance as 

habilidades exigidas.   Mas o rendimento dos participantes do exame demonstra que a 

educação ofertada ainda está aquém do exigido, como pode ser visto no quadro abaixo, 

relativo ao Enem 2014: 

Área do conhecimento Desempenho 
mínimo 

Desempenho 
máximo 

Média 

Ciências humanas e suas tecnologias 324,8 862,1 546,5 

Ciências da natureza e suas 
tecnologias 

330,6 876,4 482,2 

Linguagens e códigos e suas 
tecnologias 

360,2 814,2 507,9 

Matemática e suas tecnologias 318,5 973,6 473,5 

Disponível em: < http://www.correiobraziliense.com.br>.  Acesso em 08 jan. 2016. 

  

O quadro mostra que em Ciências Humanas, área em que os examinados se 

destacaram, a média está ainda bem abaixo do desempenho máximo. Em Linguagens e 

Códigos, a média é ainda menor. Obviamente, as notas são determinadas por outros fatores, 

além daqueles intrínsecos à educação ofertada, tais como condição social do estudante. O 

ENEM avalia tanto os estudantes do ensino médio regular quanto os da EJA.  
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Pelo que vimos até aqui, a urgência de uma educação para a complexidade é de todos 

os níveis e modalidades de ensino. No entanto, como pretendemos propor um conceito 

discursivo de interdisciplinaridade para estar na base da produção de materiais didáticos, 

julgamos necessário fazer uma escolha de um nível e de uma modalidade para análise de 

materiais existentes e para a produção de uma unidade didática, já que cada nível e 

modalidade tem suas particularidades. A escolha da EJA se deu pela percepção de que essa 

modalidade é mais aberta a experiências menos tradicionais de ensino e, sobretudo, pela 

percepção cotidiana, em sala de aula, de que os estudantes esperam um ensino que dê sentido 

“científico” ao saber, não fragmentado, das suas experiências individuais e sociais e das 

oriundas do mundo do trabalho. Acrescente-se a isso o fato de se poder falar em “uma 

história de desigualdade que foi deixando à margem dos processos culturais, econômicos e 

sociais uma considerável franja da sociedade brasileira, parte significativa que, hoje, são os 

sujeitos da EJA. ” (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 42). 

É de 1947 o lançamento da primeira Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos, embora se encontrem referências à alfabetização de adultos antes disso. Desde 

então, ao sabor das forças políticas e econômicas em vigor, recuos e avanços, tanto em 

termos de investimento quanto em termos pedagógicos, marcam essa modalidade de ensino. 

Hoje no Brasil ela é ofertada pelas redes públicas municipais, estaduais e federal (nesse caso, 

o Proeja,), por instituições privadas e por ONGs. 

Para se ter uma ideia da abrangência das discussões acerca da EJA, há um movimento 

internacional, nascido da 1ª Conferência Internacional de Educação de Adultos (Confitea), 

na Dinamarca, em 1949. A última, 6ª, aconteceu no Brasil, em 2009. Quando se preparava 

para participar da 5ª Confitea, em 1997, em Hamburgo, na Alemanha, foram criados no 

Brasil os Fóruns de EJA,  

[...] que hoje contabilizam o número de 26 estaduais e um do Distrito Federal em 
plena atividade, são reconhecidos não apenas pelo MEC mas, igualmente, pelas 
sociedades brasileira e internacional. Os delegados desses fóruns representam seus 
estados nos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos (Eneja’s), que 
vêm ocorrendo desde 1999, [...] (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 90). 

A existência desse movimento demonstra a necessidade de estudos e investimentos 

específicos para essa modalidade de ensino. Segundo o Censo 2010, 49,25% da população 

brasileira com 25 anos ou mais não têm o ensino fundamental completo. Além do mais, é 

oportuno lembrar que o art. 3º da Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos, da 

5ª Confitea, em 1997, dá novo enfoque ao tema e passa a entender por educação de adultos  
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“[...] o conjunto de processos de aprendizagem, formais ou não formais, graças 
aos quais as pessoas cujo entorno social considera adultas desenvolvem suas 
capacidades, enriquecem seus conhecimentos e melhoram suas competências 
técnicas ou profissionais ou as reorientam a fim de atender suas próprias 
necessidades e as da sociedade. ” (In: JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 86) 

O Documento base do Proeja (Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na modalidade EJA) postula que a integração de 

“trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral pode contribuir para o 

enriquecimento científico, cultural, político e profissional das populações, pela 

indissociabilidade dessas dimensões no mundo real. ” (Documento base, 2007, p.35). 

Visando sobretudo à formação integral do educando e ao exercício da cidadania, o 

Documento base do Proeja elege seis princípios basilares para o programa. Os três primeiros 

dizem respeito a processos e condições de inclusão; o quarto, estabelece o trabalho como 

princípio educativo; o quinto, define a pesquisa como fundamento da formação; e o sexto 

“considera as condições geracionais, de gênero, de relações étnico-raciais como fundantes 

da formação humana e dos modos como se produzem as identidades sociais. ” (Documento 

base, 2007, p. 38).   É relevante destacar o que postula o Proeja e esses três últimos princípios 

porque eles indicam a necessidade de um trabalho interdisciplinar e uma relação diferenciada 

com o conteúdo a ser incluído no currículo. Esse é o tópico da próxima seção. 

 

1.4  Operadores didáticos para a interdisciplinaridade 

 

O Grande Sertão de Rosa nos ensina que aprendemos na vida, num movimento 

contínuo que só acaba quando não nos movimentamos mais. Já Cortella, reconhecendo o 

valor dessa educação vivencial, acrescenta o papel da educação formal, sobretudo o da 

escola, na construção do conhecimento. Qual conhecimento?  Que conteúdos 

ensinar/estudar? Versando sobre fundamentos político-pedagógicos do currículo, o 

Documento base do Proeja (2007, p. 45) fala da necessidade de superar a “visão 

exclusivamente propedêutica” do ensino médio: “[...] há necessidade da ruptura 

paradigmática dos modelos de ensino médio bastante centrados nos conteúdos específicos e 

nas disciplinas. ” A pedido da Unesco, Morin (2013) aponta, entre os sete problemas que 

detecta nos sistemas de educação conhecidos, o do conhecimento pertinente. Para ele, o mais 

importante não é a quantidade da informação, mas a organização dela, que deve, antes de 

tudo, ser contextualizada. Mais importante do que armazenar conhecimentos é percebê-los 
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como algo que contribui para compreender os desafios da complexidade. Assim, são os 

desafios que devem nortear a seleção dos conteúdos. Isso quer dizer que os conteúdos 

deixam de ser um fim, como historicamente têm sido na escola, e passam a ser um meio para 

compreender a vida, o mundo, a sociedade.  

A produção de um material didático requer, desse modo, em primeiro lugar, a 

definição de formas de organização e abordagem do conteúdo que permitam a integração do 

conhecimento numa perspectiva de compreensão de realidades complexas. Machado (2005) 

sugere algumas formas de organização e estratégias metodológicas de integração: a) 

abordagens embasadas na perspectiva de complexos temáticos, b) abordagem por meio de 

esquemas conceituais, c) abordagem centrada em resolução de problemas, d) abordagem 

mediada por dilemas reais vividos pela sociedade, e) abordagens por áreas do conhecimento. 

Em nossa tese, adotaremos a transversalidade, presente sobretudo na alínea a, e os gêneros 

discursivos como dois operadores didáticos importantes para a organização de um material 

didático interdisciplinar. Esses dois eixos de atuação didática indicam uma linha de ação; é 

por meio das noções de gênero e de temas transversais que vamos operar, tornar prática e 

operacionalizável a noção de interdisciplinaridade. Para reforçar o que já vimos dizendo, 

acrescentamos que não se produz bom material didático sem uma sólida base teórica de 

estudos de linguagem que sustente as atividades propostas. 

 

1.4.1 A transversalidade 

 

Como forma de romper o isolamento entre as disciplinas, Morin fala de “concepções 

organizadoras que permitam articular os domínios disciplinares em um sistema teórico 

comum.” (MORIN, 2010, p. 112). Os temas transversais, incluídos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais desde 1996, podem ocupar uma posição de base nessa articulação. 

Na verdade, muitos projetos interdisciplinares desenvolvidos hoje nas escolas já partem dos 

temas transversais, porque eles exigem, para sua compreensão e contextualização, os 

conteúdos mínimos exigidos por lei para o ensino médio. 

Os temas estabelecidos pelos PCNs são:  ética, pluralidade cultural, meio ambiente, 

saúde, orientação sexual, trabalho e consumo; além desses, abre-se ainda a possibilidade de 

escolha de temas locais. Os critérios para escolha são basicamente três: serem considerados 

de urgência social, ter uma relação estreita com a realidade vivida pelos sujeitos da escola e 
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solicitar os conteúdos de diversas disciplinas para serem compreendidos.  Tanto a 

possibilidade de inclusão de temas locais quanto os critérios para escolha sinalizam para a 

abertura de seleção dos temas transversais. Uma abertura que está não só nas possibilidades 

de seleção dos temas, mas nos próprios temas, que se abrem para a exploração de muitos 

conteúdos para serem compreendidos e contextualizados. 

A legislação educacional prevê outras possibilidades de temas que atravessam todas 

as disciplinas. Por força de textos legais específicos, é obrigatório: 

 

II – Tratamento transversal e integral, permeando todo o currículo, no âmbito     dos 
demais componentes curriculares:  

a) a educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da Educação Básica, altera outras leis e dá outras providências);  

b) o processo de envelhecimento, o respeito e a valorização do idoso, de forma a 
eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria (Lei nº 
10.741/2003: Estatuto do Idoso);  

c) a Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99: Política Nacional de Educação 
Ambiental);  

d) a Educação para o trânsito (Lei nº 9.503/97: Código de Trânsito Brasileiro);  

e) a Educação em Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009: Programa Nacional 
de Direitos Humanos- PNDH3).  

 

Dentro das formas de organização e estratégias metodológicas de integração 

propostas por Machado, as quais foram citadas no item anterior, a da alínea a, abordagem 

embasada na perspectiva de complexos temáticos, qualifica temas da seguinte forma: 

 

Concentricidade de temas gerais, ligados entre si; 

Temas integradores, transversais e permanentes; 

Temas que: 

Abranjam os conteúdos mínimos a serem estudados; 

Possam ser abordados sob enfoque de cada área do conhecimento; 

Possibilitem compreender o contexto em que os alunos vivem; 

Atendam as condições intelectuais e sociopedagógicas dos alunos; 



45 
 

Produzam nexos e sentidos; 

Permitam o exercício de uma pedagogia problematizadora; Garantam um 

aprofundamento progressivo ao longo do curso; 

Privilegiem o aprofundamento e a ampliação do conhecimento do aluno.    

(Documento base, 2007, p. 50) 

 

O tema da unidade didática apresentada no quarto capítulo, diferenças étnicas, está 

contido no Decreto 7.037/2009, que prevê Educação em Direitos Humanos. A unidade 

permitirá observar em que medida um tema com tratamento transversal garante todas as 

ações descritas anteriormente, desde abranger os conteúdos mínimos a serem estudados até 

privilegiar o aprofundamento e a ampliação do conhecimento do aluno. É isso que torna os 

temas transversais pródigos para a produção de material didático interdisciplinar, podendo 

funcionar como um operador didático, já que assume o papel de eixo em torno do qual o 

material se organiza. 

Como já visto, as áreas de Linguagem e Ciências Humanas operam com textos; tudo 

que se busca compreender sobre qualquer tema está contido em textos, que se filiam a 

diferentes gêneros. Especialmente por organizarem as relações e os fazeres sociais em 

termos discursivos é que tomaremos os gêneros discursivos como um segundo operador 

didático.  

 

1.4.2  Os gêneros do discurso 

 

Os livros didáticos são uma composição complexa em que uma diversidade de 

enunciados é mobilizada para a feitura de uma unidade ou capítulo. Essa diversidade faz 

parte do vastíssimo conjunto dos gêneros do discurso, conjunto aberto, pois a dinâmica de 

uso das linguagens produz novas composições ou remodela antigas, de acordo com a 

necessidade e as condições de comunicação e ação de um campo social discursivo. 

Os gêneros do discurso são um objeto de conhecimento associado à Matriz de 

Referência da área de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias:  
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Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de 
comunicação e informação – modos de organização da composição textual; 
atividades de produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas 
sociais – públicas e privadas. [...] 

Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação: impacto e 
função social – o texto literário típico da cultura de massa: o suporte textual em 
gêneros digitais; a caracterização dos interlocutores na comunicação tecnológica; 
os recursos linguísticos e os gêneros digitais; a função social das novas 
tecnologias. (Edital do ENEM 2014) 

Mas são também incluídos, em grande escala, nos livros de Ciências Humanas, não 

mais como objeto de conhecimento a ser estudado, mas como textos complementares na 

discussão de determinado conteúdo ou tema, como se pode ver na descrição de uma das 

seções da obra, presente no Manual do Professor da Coleção Viver, Aprender, do PNLD-

EJA, já mencionada na introdução: “Ler... (texto literário, texto filosófico, texto jornalístico, 

texto informativo, canção, poema, texto jurídico, anúncio publicitário, biografia, tira, 

entrevista, charge, texto científico, depoimento, organograma)” (ME, p. 7). Em outro ponto 

do Manual, há um excerto sobre a inclusão no material de diferentes linguagens, no interior 

das quais encontram-se diferentes gêneros:  

Esta obra inclui também o trabalho com diferentes linguagens que podem 
contribuir para ampliar as possibilidades de olhar para uma determinada realidade 
e para a formação de sujeitos mais preparados para o mundo do século XXI. O 
cinema, a literatura, a propaganda, os quadrinhos, as fotografias, as artes plásticas 
e os documentos da cultura material são todos elementos que nos permitem 
elaborar uma reflexão sobre o mundo em que vivemos. (ME, p. 12) 

Em primeiro lugar, vamos refletir sobre a propriedade da inclusão dos gêneros no 

livro didático de Ciências Humanas. Quando o Manual do Educador pontua que eles 

permitem “elaborar uma reflexão sobre o mundo em que vivemos”, está muito de acordo 

com o que disse Bakhtin sobre os gêneros, se trabalhados na sua relação com os campos da 

atividade humana onde foram produzidos, na sua dimensão concreta de comunicação: 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos 
e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade 
humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 
cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais 
da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. (BAKHTIN, 
2015, p. 261)  

Três elementos dessa citação de Bakhtin caracterizam os gêneros discursivos: 

conteúdo temático, estilo e organização composicional. No entanto, para o autor russo, esses 

três pilares observáveis nos gêneros têm certa fluidez, advinda da dinamicidade que pode 
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marcar as diversas esferas da atividade humana onde os gêneros são gerados. A riqueza do 

estudo estaria, segundo ele, em compreender a relação entre esse movimento dinâmico do 

campo de ação e as alterações que se imprimem nos gêneros de um tempo para outro. Seria 

exatamente esse tipo de análise de gênero textual que daria a ver o que quer o livro didático 

de Ciências Humanas mencionado: refletir sobre a vida. Na direção contrária da riqueza 

desse estudo, tanto para o ensino da língua quanto para o ensino de Ciências Humanas, 

observa Fiorin que  

Depois que os Parâmetros Curriculares Nacionais estabeleceram que o ensino de 
Português fosse feito com base nos gêneros, apareceram muitos livros didáticos 
que vêem o gênero como um conjunto de propriedades formais a que o texto deve 
obedecer. O gênero é, assim, um produto, e seu ensino torna-se, então, normativo. 
(FIORIN, 2006, p. 60) 

Não há como negar a complexidade no estudo dos gêneros, porque eles, na condição 

de enunciados concretos, refletem a vida, que é complexa. Mas, como a tônica do ensino 

tem sido tornar o conteúdo menos complexo, essa observação de Fiorin, que se traduz num 

escamotear dessa complexidade, é verificável. Da visão do gênero como produto decorrem 

duas questões importantes sobre as quais refletir: a primeira delas é que o estudante terá 

dificuldades para encontrar outros modelos que atendam exatamente às regras estudadas, 

além de se condicionar a produzir textos dentro dessas regras e não de acordo com as 

necessidades e finalidades da esfera de atividade que dele exigir o texto; a segunda é que a 

busca pela compreensão do texto em estudo na sua relação com a historicidade observável 

no campo de atividade em que ele foi produzido fica prejudicada. 

Esse contraponto entre o objetivo da inserção do gênero discursivo nos livros de 

Linguagem e nos da área de Ciências Humanas mostra que o estudo dos gêneros numa 

dimensão interdisciplinar pode ser mais rentável.  O mais interessante deve ser compreender 

com o estudante o modo como o conteúdo temático, o estilo e a composição de um dado 

gênero se vinculam a determinado domínio discursivo e como significam dentro dele.  Essa 

visão, complexa, constrói-se na convergência da área de Linguagem com a de Ciências 

Humanas.  

Se há uma insistência na afirmação da não fixidez de formas dos gêneros, é preciso 

dizer que elas são relativamente estáveis.  Como diz Fiorin (2006, p. 69), “nelas estão 

presentes a recorrência e a contingência. A reiteração possibilita-nos entender as ações e, por 

conseguinte, agir; a instabilidade permite adaptar suas formas a novas circunstâncias. ” É 

nesse jogo entre a recorrência e a contingência que os gêneros mantêm uma relação estreita 
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com a vida. Ainda com Fiorin, “os gêneros são meios de apreender a realidade. ” (p. 69). 

Complexa realidade esparramada na abertura dos temas transversais, mas apreendida nas 

formas relativamente estáveis dos gêneros, que, como enunciado concreto, “é um elo na 

corrente complexamente organizada de outros enunciados. ” (BAKHTIN, 2011, p. 272). 

Toda discussão que se possa fazer sobre um tema qualquer passa por reações 

responsivas daqueles que dela participam. Em capítulo em que discute os gêneros do 

discurso, Bakhtin diz: 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 
responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda compreensão 
é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte 
se torna falante. A compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas 
um momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e plena, que se 
atualiza na subsequente resposta em voz real alta. (BAKHTIN, 2011, p. 271) 

 

Mas não se trata apenas de uma resposta em voz alta ou uma ação correspondida a 

um enunciado qualquer. É também uma “compreensão responsiva silenciosa” ou 

“compreensão ativamente responsiva de efeito retardado” (BAKHTIN, 2011, p. 272), ou 

seja, as respostas e ações virão em algum momento, em discursos não imediatamente 

posteriores aos enunciados ouvidos/lidos. De fato, no processo ensino-aprendizagem, que é 

um processo de comunicação, as compreensões responsivas se relacionam com a 

aprendizagem, que não pode ser limitada à reação do estudante a enunciados de uma 

disciplina isoladamente, mas, ao contrário, precisa se dar a partir de uma elaboração vinda 

de um conjunto de enunciados pertencentes a uma corrente ainda maior de enunciados 

presentes na sociedade.  

Pela abertura dos temas transversais e pelo relativo “fechamento” dos gêneros é que 

vamos tomá-los como operadores didáticos para a produção de material didático 

interdisciplinar. São dois eixos segundo os quais um material didático pode se organizar na 

gênese de sua composição. Escolhe-se um tema para depois selecionar textos sobre ele, os 

quais devem se filiar a gêneros diversos, representativos de vários grupos sociais. Se os 

temas se apresentam em forma de gêneros discursivos e estes são um primeiro indicador de 

leitura, é preciso avançar com o estudante nessa competência, incluindo o estudo de 

estratégias de produção de sentido no interior de um texto, nesse caso visto como objeto de 

significação, e, com base nessa análise, situá-lo como parte do “simpósio universal” de que 

fala Bakhtin, para vê-lo como objeto de comunicação entre sujeitos situados cultural e 
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historicamente. O capítulo seguinte se ocupa do dialogismo e da semiótica discursiva, teorias 

de linguagem que, articuladas, podem dar conta desses objetivos e conduzir à formulação de 

um conceito discursivo de interdisciplinaridade.    
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2 DIALOGISMO E SEMIÓTICA: O TRIUNFO DAS RELAÇÕES 

  

    “Viver é plural. ” (Guimarães Rosa) 

2.1 A linguagem e sua relação com o mundo 

 

Em texto intitulado Reflexões sobre o discurso: a linguagem como re-criação do 

mundo, Beividas e Ravanello, tomando a frase de Greimas “fora do texto, nenhuma 

salvação”, fazem equivaler texto e linguagem e percorrem um caminho argumentativo para 

mostrar que “fora da linguagem não há salvação”. Nesse percurso, afirmam eles que 

[...] todas as trocas intersubjetivas havidas em nossa história   individual, da fala 
maternal aos discursos mais variados que acionam nosso imaginário, nosso 
pensamento e nossos sentimentos, aos estilos mais variados de práxis de vida e de 
ideologia, tudo isso não está fora da linguagem, lhe é deveras imanente; todas as 
trocas e práxis simbólicas efetuadas na história coletiva, pelas sociedades, os 
discursos sociológicos, políticos, históricos, econômicos, o estatuto, seja ele 
materialista, da história, a composição dos valores econômicos e ideológicos, que 
resumimos, via de regra, na expressão “condições sócio-históricas de produção”, 
nada disso pode ser defendido, como se apregoa, como heterogêneo ao discurso.  
(2006, p. 126) 

No caminho que fazem, os autores retomam Saussure e Hjelmslev, este ampliando a 

proposição daquele, no que diz respeito à forma e substância, ou seja, à relação entre 

linguagem e mundo.  Conduzindo o leitor com alguns exemplos em que a linguagem “impõe 

ao real as suas categorias, suas nomeações”, concluem eles: “Tudo são formas linguageiras 

de expressão, do discurso cotidiano do falante comum ao discurso conceitual do cientista 

modelar, as únicas que estão ao nosso alcance. ” (p. 135). Isso significa que as ciências 

constroem discursos, cuja forma de expressão são as linguagens. Se no discurso está sua 

forma de ver o mundo, só por ele podemos confrontá-las, só por ele podemos estabelecer 

relações entre disciplinas, quaisquer que sejam os prefixos definidores dessa relação. Daí a 

importância de teorias do texto, do discurso e da interação consistentes, capazes de 

entrecruzar os discursos representativos de disciplinas diversas10, com vistas a compreender 

                                                 

10 De modo geral, os textos, principalmente os das ciências humanas, transitam entre os limites das várias 
disciplinas, tanto as da área de humanas, quanto as de outros domínios científicos. Se não fosse assim, não 
construiriam realidades complexas. Mas também é verdade que os textos, como unidade de análise, são 
submetidos aos recortes e características próprios de cada disciplina.  
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melhor determinadas situações-problema ou temas nas suas complexidades. Ainda com 

Beividas e Ravanello, 

“[...] Vale mais admitir que é o conhecimento mais amplo possível das estruturas 
da linguagem, isto é, dos microuniversos de discurso possíveis com ela, [...] que 
nos permitirá conhecer mais singularmente a realidade linguageira, ou o 
semiotismo imanente, de cada ente do mundo. ”. (2006, p. 135)  

Estudar os constituintes internos dos “microuniversos de discurso”, relacionando-os 

entre si e com outros tantos microuniversos é o que nos aproxima de sentidos possíveis.  

Tudo sendo linguagem, o sentido, forjado na sua historicidade, só pode ser inferido das redes 

textuais e discursivas, do confronto entre os seus fios e laços, lá onde estão as vozes que ora 

se completam, ora se desentendem, conciliam-se nas diferenças...   

Cabe aqui uma definição de sentido segundo a qual este trabalho se conforme. 

Fontanille toma três termos afins: sentido, significação e significância e os define pelas 

diferenças. Para ele, o sentido “designa um efeito de direção e de tensão mais ou menos 

conhecível, produzido por um objeto, uma prática ou uma situação quaisquer.” 

(FONTANILLE, 2007, p. 31). A expressão “mais ou menos conhecível” remete a algo que 

carece de explicitação, o que seria dado pela análise. A significação seria, então, o resultado 

da análise de um objeto, de uma prática ou de uma situação. Mas é preciso lembrar que toda 

análise pressupõe o isolamento de partes do objeto, tal como fazem as disciplinas científicas 

ainda hoje. Só que para se chegar à significação é fundamental a etapa posterior de 

articulação entre as partes. Não numa simples remontagem do objeto, mas na conjugação 

das relações entre suas partes e, numa etapa ainda posterior, numa conjugação das relações 

do objeto, agora mais explicitado, com outro objeto. É por isso que Fontanille associa de 

modo visceral significação com articulação. Não parece ser outra a visão de Bakhtin: “Por 

significação, [...] entendemos os elementos da enunciação que são reiteráveis e idênticos 

cada vez que são repetidos. ” (1997, p. 129). Os predicativos destacados pelo próprio autor 

permitem buscar entre eles uma articulação rumo ao desvelamento de significados possíveis, 

sempre levando em conta o contexto da enunciação em que se encontram.  

Já em relação ao termo significância, Fontanille lhe confere pouca ou quase nenhuma 

importância. Discutindo a pertinência de métodos de análise que dizem respeito à regência 

entre unidades menores e unidades maiores, ele diz que a significância conduz a análise das 

partes em direção ao todo, uma postura já muito desacreditada hoje. Assim, com Fontanille, 
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vamos considerar que “a significação global, a do discurso, rege a significação local, a 

significação das unidades que o compõem”. (p. 33).  

O conhecimento mais amplo possível das estruturas da linguagem em uso, para saber 

delas os sentidos e as significações, com suas determinações históricas, requer teoria e 

método. Antes de definir o objeto da linguística, no início do Séc. XX, Saussure, no Cap. II 

do seu Curso de Linguística Geral, indaga: 

Qual é, enfim, a utilidade da Linguística? [...] Mas é evidente, por exemplo, que 
as questões linguísticas interessam a todos – historiadores, filólogos etc. – que 
tenham de manejar textos. Mais evidente ainda é a sua importância para a cultura 
geral: na vida dos indivíduos e das sociedades, a linguagem constitui fator mais 
importante que qualquer outro. (SAUSSURE, 1975, P. 14) 

Citamos esse excerto para situar no horizonte da Linguística saussuriana a relevância 

da linguagem como fato social. Mais adiante, por uma série de fatores de ordem 

metodológica, entre os quais o de o objeto da Linguística nos aparecer “como um 

aglomerado confuso de coisas heteróclitas, sem liame entre si.” (SAUSSURE, 1975, p. 16), 

o linguista define como objeto da Linguística a língua, por ser “um objeto bem definido no 

conjunto heteróclito dos fatos da linguagem”. Reconhecendo a complexidade da linguagem, 

opera aí uma delimitação metodológica.  

Fiorin (2011), recorrendo ao movimento epistemológico feito por Hjelmslev, ao 

operar com reduções para determinar seu objeto teórico, mostra como o caminho de sua 

teoria e seu método se faz.  Herdeiro de Saussure, o linguista dinamarquês propõe o princípio 

da imanência, uma limitação necessária, mas apenas provisória, como diz: 

Evitando a atitude transcendental que prevaleceu até aqui, a teoria da linguagem 
procura um conhecimento imanente da língua enquanto estrutura específica que se 
baseia apenas em si mesmo (cf. Cap. 1). Procurando uma constância no próprio 
interior da língua e não fora dela (cf. Cap. 2), a teoria procede inicialmente a uma 
limitação necessária, mas apenas provisória de seu objeto. Limitação que não 
consiste nunca em suprimir nem mesmo um único dos fatores essenciais desta 
totalidade global que é a linguagem. (...) Nossa limitação resulta simplesmente da 
necessidade de separar antes de comparar e do princípio inevitável da análise (cf. 
Cap. 4). (HJELMSLEV, 1975, p. 23) 

Dentro dessa questão da imanência, Fiorin (2011) destaca dois pontos que são de fato 

fundamentais para compreender como a historicidade de um texto pode ser estudada. São 

pontos que se destacam nos Prolegômenos a uma teoria da linguagem, de Hjelmslev: a 

insistência de que existe um sistema subjacente a todo processo, aquele um conjunto de 

elementos restritos, este o emprego desses elementos em novas combinações – o sistema 

estaria para a constância e o processo para as flutuações/variações; e a questão do binômio 
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forma versus substância, que vai se desdobrar no binômio conteúdo vs expressão. Assim é 

que Hjelmslev vai estabelecer que uma função semiótica não prescinde desses dois funtivos, 

solidariamente (HJELMSLEV, 1975, p. 53 e 54).  

Não podemos perder de vista que o texto, sendo linguagem, é algo produzido na seara 

das experiências vividas, portanto visceralmente atravessado pela História. Nesse sentido, é 

patente sua relação com outros objetos significantes de seu tempo. Se cada objeto é forma, 

podemos confrontá-los entre si, por catálise, buscando entre eles as coesões possíveis, o que 

permite chegar à historicidade do sentido. A catálise “é um procedimento que se realiza com 

o auxílio dos elementos contextuais manifestados e mediante as relações de pressuposição 

que entretêm com os elementos implícitos.” (GREIMAS & COURTÉS, 2012, p. 54). A não 

consideração do texto como algo situado historicamente dá dele apenas uma visão parcial.  

Fiorin (2011) diz que a semiótica se recusa “a considerar válida uma análise 

linguística acoplada a uma análise histórica do momento de produção do texto, cada uma 

feita com um princípio metodológico distinto”. (FIORIN, 2011, p. 33) Assim é que, na 

esteira de Hjelmslev, propõe a incorporação da História “sob o primado da forma”, que é o 

que se pode colocar em relação. É o próprio Hjelmslev quem pontua o essencial e o 

“essencial não é dividir o objeto em partes, mas sim adaptar a análise de modo que ela seja 

conforme às dependências mútuas que existem entre essas partes, permitindo-nos prestar 

contas dessas dependências de modo satisfatório” (HJELMSLEV, 1975, p. 28). E continua 

mais adiante: 

As consequências dessa constatação são essenciais para que se compreenda o 
princípio de análise: tanto quanto suas partes, o objeto examinado só existe em 
virtude desses relacionamentos ou dessas dependências; a totalidade do objeto 
examinado é apenas a soma dessas dependências, e cada uma de suas partes 
define-se apenas pelos relacionamentos que existem 1) entre ela e outras partes 
coordenadas, 2) entre a totalidade e as partes do grau seguinte, 3) entre o conjunto 
dos relacionamentos e das dependências e essas partes. (HJELMSLEV, 1975, p. 
28) 

A proposta é, então, que o sentido se construa a partir da relação e das dependências 

entre textos, no dialogismo, na captura do conflito entre grupos hegemônicos e vozes 

dissonantes. Como conclui Fiorin, “A história não é externa ao sentido; ele é histórico porque 

se constitui num processo dialético. ” (FIORIN, 2011, p. 33). Vale lembrar que o conceito 

de dialógica de Morin se aproxima muito do conceito de dialética, sobretudo no que ele tem 

de movimento advindo de princípios contraditórios. 
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O confronto entre textos da cultura, representativos de diferentes disciplinas, tem 

como objetivo a busca de visões mais complexas e menos parciais de temas ou problemas 

considerados. Hjelmslev, depois de todas as reduções feitas para “construir uma linguística”, 

afirma a totalidade do sistema, mas relativiza o sentido de totalidade: 

Todo sistema é uma totalidade que se basta a si próprio; no entanto, nenhuma 
totalidade está isolada. Catálise sobre catálise obrigam a ampliar o campo visual 
até que se chegue a levar em conta todas as coesões. [...] A teoria linguística, por 
necessidade interna, é levada a reconhecer não apenas o sistema linguístico em seu 
esquema e seu uso, em sua totalidade assim como em seus detalhes, mas também 
o homem e a sociedade humana presentes na linguagem e, através dela, a atingir 
o domínio do saber humano em sua totalidade. (HJELMSLEV, 1975, p. 131-133 
– grifo nosso) 

Além de relativizar a totalidade de qualquer sistema, Hjelmslev atribui à catálise e à 

coesão papel importante na ampliação do seu campo visual. Em trecho anterior, o autor fala 

de coesão interna e coesão externa, o que nos leva a imaginar o estabelecimento de relações 

entre componentes no interior de um texto e entre componentes do texto em análise com 

outros textos. No terceiro e quarto capítulos, vamos demonstrar como esses conceitos 

poderão ser aplicados na análise de e entre textos rumo à interdisciplinaridade. 

  Como estamos falando de relação textual, é preciso pensar na concepção de texto e 

seus limites. Segundo Fiorin (2015)11, 

Um texto é delimitado por dois brancos, ou seja, dois espaços de não sentido. Os 
espaços em branco antes e depois de um texto verbal são seus limites. A moldura 
de um quadro delimita o espaço de sentido e o de não sentido. O início de um filme 
e a palavra fim separam o espaço do texto fílmico do espaço do não sentido. 

 Bakhtin fala do enunciado como unidade da comunicação discursiva e de sua 

conclusibilidade, associando-a com o ponto em que o pronunciamento está pronto para ser 

respondido ou provocar algum tipo de reação.  Para o autor,  

Essa inteireza acabada do enunciado, que assegura a possibilidade de resposta (ou 
de compreensão responsiva), é determinada por três elementos (ou fatores) 
intimamente ligados no todo orgânico do enunciado: 1) exauribilidade do objeto e 
do sentido; 2) projeto de discurso ou vontade de discurso do falante; 3) formas 
típicas composicionais e de gênero do acabamento. (2011, p. 280-281).  

Nas duas citações, a de Fiorin e a de Bakhtin, temos a noção de texto e a de discurso, 

respectivamente. Enquanto Fiorin destaca o acabamento textual captado pela visualidade, 

                                                 

11 Entrevista concedida por José Luiz Fiorin a Renato Gomes de Carvalho, para a revista Semiose – educação 
e cultura, de 18/06/2015. Disponível em http://www.portalsemiose.com.br/9.aspx - acesso em 1º/12/2015.) 
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Bakhtin realça a interligação de três elementos definindo o limite de um enunciado:  aquilo 

que o falante/escritor tem como projeto de dizer, ação para a qual precisa escolher o gênero 

mais adequado, de acordo com o conteúdo temático e o campo de comunicação em que seu 

dizer se dá.  O primeiro item, exauribilidade do objeto e do sentido, interessa evidenciar pela 

diversidade do modo como se apresenta em cada situação e campo de ação: se as atividades 

geram enunciados padronizados ou de exigência criativa reduzida, a exauribilidade e a 

conclusibilidade são claras; se, ao contrário, os objetos são complexos, como os das artes e 

os das ciências, a exauribilidade e o acabamento são relativos. Dizer que a exauribilidade do 

objeto e do sentido é menos acabada, ou que não se esgota, permite afirmar que os textos 

que têm como temas esses objetos são mais dependentes de diálogos com outros textos, 

também de objetos inexauríveis. Isso importa muito para compreender a necessidade dos 

trabalhos interdisciplinares. Seja, por exemplo, a configuração temática diferenças étnicas 

em um gênero ensaístico, ou em um artigo científico ou mesmo de opinião, em um conto, 

um texto de transposição didática. Cada texto, embora acabado, mantém-se muito aberto 

para o diálogo porque é fruto de um recorte determinado por aquilo que o autor desejou 

desenvolver. Neles haverá sempre uma falta. 

A noção de unidade de comunicação discursiva permite falar na relação entre 

unidades de status diferentes. Podemos considerar a coleção didática que estamos analisando 

como um texto englobante de outros englobados de níveis distintos: a coleção, os volumes, 

os módulos, as etapas, os capítulos, no interior dos quais há os textos de transposição didática 

e os textos complementares, de diversos tamanhos e linguagens. Essa questão do limite do 

texto é pertinente para que se possa pensar, dentro desses delimitadores, o que é unidade 

textual que vai dialogar com outra e o que é parte do texto de transposição didática. O livro 

didático é um intrincado jogo de vozes que devem dialogar. Além das vozes inseridas no 

interior do texto de transposição didática, há outras vozes no entorno ou na sequência desse 

texto. Há boxes do próprio enunciador desse texto ou de outros enunciadores, como se 

fossem hipertextos de caminhos marcados – já que, nesse caso, o estudante não tem escolha 

de outros caminhos – que procuram prover os leitores-estudantes de informações e reflexões 

complementares; são reproduções de pinturas, de documentos históricos, enfim, de textos de 

diversas semióticas, gêneros e esferas de ação.   

Entendido que a linguagem conforma compreensões de mundo, incluindo aquelas 

que as ciências e as artes formulam/criam, de fato é mesmo no texto, forma materializada 

das compreensões, que está a “salvação”, como queria Greimas. Só que não em uma unidade 



56 
 

textual, mas no movimento que vai de dentro de um texto para dentro de outro. Então, o 

sentido está em trânsito, um trânsito de vozes, que é onde buscamos a historicidade do 

sentido. Mas os textos só se tornam discursos se lidos nessa perspectiva.  

 

2.2 Leitura interdisciplinar 
 

É muito comum a relação entre leitura e interdisciplinaridade. Vários documentos do 

MEC a estabelecem. A Coleção Cadernos de EJA, produzida pela SECAD/MEC (Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade) em parceria com a Rede Unitrabalho 

– Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho, possui um Caderno 

metodológico para o professor, contendo os pressupostos pedagógicos que nortearam a 

produção do material didático em questão. Dentro da seção Interdisciplinaridade e visão de 

mundo, encontra-se uma subseção que relaciona o texto com o trabalho interdisciplinar, 

como mostra esta citação: 

Um ponto privilegiado para estabelecer o encontro entre as diversas disciplinas é 
o texto, aqui considerado não só como texto escrito, mas também filmes, músicas, 
propagandas, enfim, todos os gêneros textuais sociais disponíveis. Dentro do 
espaço textual, as áreas convergem, se entrelaçam, se expandem em inúmeras 
direções. Isso acontece porque a natureza dos textos, muito longe de ser 
fragmentada, é essencialmente relacional. Basta lembrar que um texto não é um 
aglomerado de frases, mas frases relacionadas e que sua interpretação só chega a 
bom termo se cada parte for confrontada com as demais.  (Caderno metodológico 
da Coleção Cadernos de EJA, p. 30) 

Esse excerto deixa clara a analogia feita entre a convergência de áreas, de partes, 

portanto, e a constituição do texto, também em partes que convergem para uma unidade de 

sentido, que é uma concepção de texto a que tornaremos mais adiante. Como estamos nos 

valendo de documentos do MEC para mostrar a vinculação da leitura com a 

interdisciplinaridade, vale destacar o que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

História a respeito da aproximação entre disciplinas:  

Na transposição do conhecimento histórico para o nível médio, é de fundamental 
importância o desenvolvimento de competências ligadas à leitura, análise, 
contextualização e interpretação das diversas fontes e testemunhos das épocas 
passadas – e também do presente. Nesse exercício, deve-se levar em conta os 
diferentes agentes sociais envolvidos na produção dos testemunhos, as motivações 
explícitas ou implícitas nessa produção e a especificidade das diferentes 
linguagens e suportes através dos quais se expressam. Abre-se aí um campo fértil 
às relações interdisciplinares, articulando os conhecimentos de História com 
aqueles referentes à Língua Portuguesa, à Literatura, à Música e a todas as Artes, 
em geral. (PCNs – Ensino Médio – Ciências Humanas e suas Tecnologias, p. 22) 
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Se os livros didáticos são uma composição complexa, em que uma diversidade de 

enunciados é mobilizada para a feitura de uma unidade ou capítulo, esses enunciados 

esperam ser lidos.  Sobre o desenvolvimento na escola da capacidade de ler e escrever, 

processos que se imbricam, o Professor José Luiz Fiorin destaca duas questões de fato 

verificáveis em muitas instituições de ensino: a primeira delas é que “a escola ensina os 

alunos a ler e a escrever orações e períodos e exige que interpretem e redijam textos”; a 

segunda, diz respeito a respostas que professores costumam dar a alunos: “(...) para analisar 

um texto, é preciso ter sensibilidade; para descobrir o sentido do texto, é necessário lê-lo 

uma, duas, três, inúmeras vezes.” O mesmo professor a esse respeito comenta: “Não basta 

recomendar que o aluno leia atentamente o texto muitas vezes, é preciso mostrar o que se 

deve observar nele. A sensibilidade não é um dom inato, mas algo que se cultiva e se 

desenvolve. ” (FIORIN, 2011, p. 9).  

Conforme Fiorin, é preciso mostrar o que se deve observar na unidade textual. 

Retomando o termo complexo, podemos associá-lo ao texto, um tecido, que, embora com 

unidade reconhecível, está ligado a uma teia muito maior pelo dialogismo descrito por 

Bakhtin. Fazer o que sugere Fiorin, sempre com vistas ao diálogo entre textos e discursos 

como recomenda Bakhtin, é algo possível com base em uma teoria do discurso que dê 

suporte às atividades de leitura, construindo o sentido a partir da relação e das dependências 

entre textos, no dialogismo, na captura do conflito entre grupos hegemônicos e vozes 

dissonantes, nas complementaridades. Um trabalho que privilegie o texto nessa perspectiva 

reconhece a centralidade da linguagem como lugar de interação que ultrapassa o texto como 

produto. 

Na escola, uma forma de ensino e aprendizagem de leitura se dá pelas sequências 

didáticas dos materiais didáticos. Sequência didática é “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos. ” (Zabala, 

1998, p. 18). Sendo assim, devem ter sob sua base uma teoria do texto e do discurso de 

acordo com o perfil de leitor que se pretende formar. O documento base do Proeja destaca 

como uma das finalidades mais significativas de seus cursos a formação integral do 

educando: 

A concepção de uma política, cujo objetivo da formação está fundamentado na 
integração de trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral, 
pode contribuir para o enriquecimento científico, cultural, político e profissional 
das populações, pela indissociabilidade dessas dimensões no mundo real. Ademais 
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essas dimensões estreitamente vinculadas às condições necessárias ao efetivo 
exercício da cidadania. (Documento Base, 2007, p. 35) 

Na formação desse perfil de egresso, a leitura relacional ganha uma importância 

ímpar. Não nos parece contribuir com ele a prática hoje corrente em que cada professor 

trabalha os seus textos no isolamento, destacando deles apenas o que interessa à sua 

disciplina; porque muitas vezes o que está circunscrito à sua disciplina não prescinde do 

saber de uma outra disciplina. Pensada na convergência das disciplinas, a leitura é o ponto 

de partida para a interdisciplinaridade.  

Na produção de um material didático interdisciplinar, a atenção a esse aspecto da 

reunião de saberes deve nortear a proposição de atividades de leitura. Nos textos de 

transposição didática12, como em qualquer texto, nem sempre a imagem de enunciatário 

construída é coincidente com a do leitor “real”. No processo educativo, a mediação do 

professor se torna fundamental para aproximar leitor/aluno “real” da imagem de enunciatário 

prevista pelo texto didático e por outros que o livro agrega.  

Nos próximos itens, vamos apresentar a teoria semiótica discursiva e o dialogismo 

bakhtiniano e sua produtividade para a composição de sequências didáticas para uma leitura 

interdisciplinar.  

 

2.3 A semiótica discursiva 
 

A semiótica discursiva ou francesa é uma teoria que tem origem nos trabalhos do 

linguista lituano Greimas. Baseado na tese saussuriana de formulação de uma “ciência geral” 

que estudasse “a vida dos signos no seio da vida social”, o modelo semiótico proposto por 

Greimas sugere que busquemos a significação, seja ela constituída por qualquer linguagem, 

a partir de sua manifestação em textos, sondando o percurso de produção do sentido. Trata-

se do percurso gerativo da significação, que “é a representação dinâmica dessa produção de 

sentido; é a disposição ordenada das etapas sucessivas pelas quais passa a significação para 

                                                 

12 A transposição didática é entendida por Chevallard (1991) como um processo em que um conhecimento 
produzido que se defina como conhecimento a ensinar passa por uma série de transformações de modo que se 
torne um objeto de ensino. Vamos nos referir ao texto oriundo desse processo como texto de transposição 
didática ou texto didático. 
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se enriquecer e, de simples e abstrata, tornar-se complexa e concreta.” (FLOCH, 2001, p. 

15).  

O texto, considerado como um todo organizado de sentido, é a unidade com que 

trabalha a semiótica. Dizer que é um todo organizado de sentido está de acordo com o que 

dissemos até aqui sobre as relações de dependência entre partes e todo, que seria uma 

exigência para a produção de sentido. Separando, apenas metodologicamente, expressão de 

conteúdo, a semiótica pode, por seus percursos teóricos, analisar textos manifestados por 

quaisquer sistemas semióticos. E esse é um dos motivos pelos quais essa teoria atende bem 

a propósitos interdisciplinares. O fato de o percurso gerativo do sentido tratar do plano do 

conteúdo dá a ele uma abrangência tal que qualquer texto pode ser analisado sob suas 

indicações. Tanto que na citação sobre os limites do texto, Fiorin falava dos limites do texto 

fílmico, da moldura de uma pintura...  

O percurso gerativo contempla três níveis de produção de sentido: o profundo ou 

fundamental, o narrativo e o discursivo, cada um dos quais com componentes sintáticos e 

semânticos. O quadrado semiótico desenhado no primeiro capítulo para compreender a 

relação entre ordem e caos é uma representação do primeiro nível de geração do sentido, sua 

estrutura profunda. Simples e abstrata, nela se encontram as categorias semânticas que 

orientam, em termos axiológicos, os outros dois níveis. Essas categorias se constituem por 

um conjunto binário de termos polares, cujas relações de asserção e negação são o 

nascedouro dos objetos semióticos ou textos. Consciente ou inconscientemente, toda 

produção discursiva valoriza negativa ou positivamente uma ideia.  

Em termos de relação entre disciplinas dada pela leitura semiótica nesse primeiro 

patamar de produção do sentido, podemos pensar nas relações entre textos no interior de 

uma mesma disciplina e entre disciplinas diferentes. Dentro da Sociologia, uma das 

explicações, já em desuso, para os comportamentos sociais é o determinismo biológico em 

detrimento de condicionantes sociais. Associando-se determinismo biológico com natureza 

e condicionantes sociais com cultura, é possível dizer que o movimento eugenista presente 

na História, ao apregoar que as capacidades humanas são inatas e hereditárias, tem como 

eufórico o termo natureza e como disfórico o termo cultura. Se a crença é de que as 

condicionantes sociais têm peso no comportamento, a natureza passa a ser disfórica e a 

cultura, eufórica. É verdade que há correntes sociológicas que ficam entre a hereditariedade 

e as condicionantes sociais. Haverá aí uma relativização dos termos opostos. 
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O nível narrativo, o segundo do percurso, nasce, por óbvio, das relações geradas no 

nível fundamental: os valores axiologizados são assumidos por actantes no jogo dos estados 

e transformações possíveis. As transformações são a essência do conceito de narratividade 

em semiótica. Assim, a sintaxe narrativa prevê dois enunciados elementares: no primeiro, o 

enunciado de estado, sujeito e objeto estão em disjunção ou em conjunção entre si; no 

segundo, o enunciado de fazer, sujeito e objeto passarão de um estado a outro: de conjunção 

para disjunção ou o contrário. Ora, uma transformação não acontece sem um percurso que 

leve a uma mudança de estado, em que um enunciado de fazer rege um enunciado de estado. 

Esse percurso se dá em quatro fases: a manipulação, a competência, a performance e a 

sanção. Na manipulação, “um sujeito age sobre outro para levá-lo a querer e/ou dever fazer 

alguma coisa.” (FIORIN, 2011, p. 29); manipulado, o sujeito precisa estar competente para, 

ou seja, precisa poder ou saber fazer o que lhe foi proposto, a fim de realizar a performance, 

que é a transformação propriamente dita. Completada a transformação, o sujeito será 

sancionado positiva ou negativamente. 

Nos textos escritos como na vida, as narrativas nem sempre se apresentam de modo 

claro, em sequências que se repetem, facilmente captáveis. O percurso acima se traduz numa 

sequência narrativa canônica que não é simples, é complexa.  Barros fala da concepção 

espetacular da sintaxe nestes termos: 

[...] entende-se a sintaxe narrativa como o simulacro do fazer do homem que 
transforma o mundo. Desvendar a organização narrativa consiste, portanto, em 
descrever e explicar as relações e funções do espetáculo, assim como em 
determinar seus participantes. [...] A proposição de modelos de enunciados 
narrativos, de programas, de percursos e mesmo de um esquema narrativo 
canônico [...] só tem sentido se tais modelos forem entendidos como instrumentos 
de análise e de previsão, que facilitam a decomposição do discurso e a explicação 
coerente das transformações e dos estados e que possibilitam a comparação, por 
exemplo, de narrativas diferentes. Enquanto instrumentos de previsão, permitem 
reconhecer, por catálise – explicitação dos pressupostos -, elementos narrativos 
implícitos. (BARROS, 1988, p. 28) 

É na direção do que Barros expõe sobre a sintaxe narrativa que a consideramos 

produtiva para pensar os textos de um material didático interdisciplinar, sobretudo quando 

fala que os modelos facilitam a decomposição do discurso e a explicação coerente dos 

estados e transformações. E os modelos podem ajudar porque as fases da narrativa não são 

sempre encadeadas de modo sequencial. Conforme Fiorin, 

Essas fases não se encadeiam numa sucessão temporal, mas em virtude de 

pressuposições lógicas. [...] 
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[...] muitas fases ficam ocultas e devem ser recuperadas a partir das relações de 

pressuposição. [...] 

      [...] muitas narrativas não se realizam completamente. [...] 

[...] as narrativas realizadas podem relatar, preferentemente, uma das fases. [...] 

[...] as narrativas realizadas não contêm uma única sequência canônica, mas um 

conjunto delas. Essas sequências podem encaixar-se umas nas outras ou suceder-

se. (FIORIN, 2011, p. 32-33) 

 

Como nosso trabalho consiste na busca de relações entre disciplinas de Linguagem e 

de Ciências Humanas dadas por intertextos e interdiscursos, vale pontuar que a História é 

uma disciplina que contém todas as narrativas. Recorrendo a Morin: 

A História, assim fecundada, não pode mais ser considerada como uma disciplina 
strictu sensu: é uma ciência histórica multifocalizadora, multidimensional, em que 
se acham presentes as dimensões de outras ciências humanas, e onde a 
multiplicidade de perspectivas particulares, longe de abolir, exigem a perspectiva 
global. (MORIN, 2010, p. 109) 

O “assim fecundada” refere-se a um caso específico em que a História se abriu à 

perspectiva econômica, sociológica e antropológica, obtendo progressos expressivos em 

suas pesquisas. Morin está preconizando a cooperação entre as disciplinas para compreender 

seus objetos sob perspectivas mais amplas. Ainda com Morin (2007, p. 357), “a história é a 

ciência que situa no tempo tudo o que é humano. ” O que é a História senão um conjunto 

imenso de narrativas encadeadas que levam a tantas outras, as quais geram outras mais? Só 

que as fases nem sempre são claras, nem sempre estão dentro de um mesmo texto, além de 

uma se desdobrar na outra, num processo bem parecido com a recursividade de Morin.  

Lembremo-nos de que há sempre uma falta nos textos, sobretudo os que requerem 

elaborações mais complexas e criativas. As fases da narrativa canônica da “Grande 

temporalidade” se encontram na Geografia, na Sociologia, na Filosofia, das Artes, na 

Comunicação, na Antropologia.... 

Se tomarmos, por exemplo, a abolição da escravatura no Brasil como uma 

performance em que os negros entraram em conjunção com o objeto valor liberdade, há que 

se perguntar qual é o percurso de manipulação, qual é a competência e qual a sanção. Essas 

fases transitam entre textos e não são as mesmas em todos eles. Algumas são ligadas a fatores 

sociológicos, outras a fatores econômicos, outras a teorias filosóficas, a questões 

geográficas. Tal é a complexidade. Os elementos da sintaxe e da semântica narrativa, ao 

mesmo tempo em que permitem criar as sequências de leitura para o reconhecimento dessas 



62 
 

fases nos textos estudados nos materiais didáticos, propiciam também fazer perguntas para 

novas buscas em outros textos.  

Já o nível discursivo é o da manifestação, em que um enunciador pressuposto torna 

concretas as operações fundamentais e as possibilidades oferecidas pela narratividade, 

utilizando-se de um sistema de linguagem, com suas aberturas e coerções. Como esse 

terceiro nível do percurso é o que contempla o estudo da enunciação, ele será visto no item 

seguinte, concomitantemente com o dialogismo bakhtiniano.  

 

2.4 Enunciação e dialogismo 

 

No livro Marxismo e Filosofia da linguagem, Bakhtin encerra o capítulo Das 

orientações do pensamento filosófico-linguístico, em que analisa duas orientações correntes 

então, com a pergunta: “Mas o que é que se revela como o verdadeiro núcleo da realidade 

linguística? O ato individual da fala – a enunciação – ou o sistema da língua? ” (1997, p. 89). 

Pergunta localizada na conclusão do capítulo para, em função de toda a argumentação 

anterior, situar a enunciação no centro dos estudos linguísticos.  

O fato de aproximar “ato individual da fala” de “enunciação” não significa que esta 

seja da ordem do individual, do subjetivo, do não social. Ao contrário, Bakhtin mostra que 

a enunciação é um processo irremediavelmente determinado pelas vozes sociais. É 

individual porque é o sujeito enunciador que toma a palavra e a utiliza, mas é social porque 

essa palavra não é pura, ela circula prenhe de significados possíveis gestados pelos usos 

individuais e sociais, nos tempos e espaços históricos de ancoragem de cada enunciação. 

Como diz Bakhtin, “A palavra está sempre carregada de um conteúdo ideológico ou 

vivencial. ” (1997, p. 95 – grifo do autor).   

Essa dimensão social e ideológica da enunciação, por assim se caracterizar, pode ser 

tanto mais multidisciplinar quanto mais complexo for o pronunciamento que se faça. 

Estamos aqui nos referindo aos dois pólos de atividade mental de que fala o Círculo: o do eu 

e o do nós. No limite, se identificarmos o pólo do eu com uma disciplina isolada, e o polo 

do nós com a conjunção entre disciplinas, será possível dizer que o conjunto oferece um grau 

maior de consciência ideológica, pois 

a atividade mental do nós não é uma atividade de caráter primitivo, gregário: é 
uma atividade diferenciada. Melhor ainda, a diferenciação ideológica, o 
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crescimento do grau de consciência são diretamente proporcionais à firmeza e a 
estabilidade da orientação social. Quanto mais forte, mais bem organizada e 
diferenciada for a coletividade no interior da qual o indivíduo se orienta, mais 
distinto e complexo será o seu mundo interior.  
A atividade mental do nós permite diferentes graus e diferentes tipos de 
modelagem ideológica. (BAKHTIN, 1997, p. 115) 
 
 

 Nesse ponto, é bom lembrar que é papel da escola, ou também dela, ser para o 

educando o espaço de ampliação do seu mundo interior, de aproximação do polo do nós. 

Ora, o mundo interior de cada um se torna cada vez mais distinto e complexo pelos 

enunciados com os quais tem contato; e expressa sua complexidade responsivamente por 

outros enunciados. Daí a importância que adquire a leitura para se atingir esse grau mais 

complexo de consciência ideológica. E da produção de texto para expressá-lo.   

Como ato individual, a enunciação atesta a existência do sujeito como agente social. 

E atesta também a existência do outro, tão embrenhado de ser social quanto o locutor. 

Benveniste, em Problemas de linguística geral II, falando da posição do locutor, diz: “[...] 

desde que ele se declara locutor e assume a língua, ele implanta o outro diante de si, qualquer 

que seja o grau de presença que ele atribua a este outro. Toda enunciação é, explícita ou 

implicitamente, uma alocução, ela postula um alocutário. ” (1989, p. 84). Nesse aspecto dos 

participantes do ato enunciativo, essa mesma é a visão de Bakhtin. No capítulo Língua, fala 

e enunciação, do livro já citado, a enunciação se qualifica menos como expressão e mais 

como comunicação, ou seja, menos como a exteriorização de um pensamento e mais como 

ato interativo. O autor chega a dizer que a verdadeira substância da língua se constitui “pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. ” 

(1997, p. 123). 

Além dos aspectos social e ideológico da enunciação, Bakhtin destaca o caráter único 

de cada ato enunciativo. Sendo comunicação, em que ao menos dois interlocutores se 

relacionam em um contexto determinado, não há como haver a repetição de uma mesma 

enunciação mais de uma vez. Pode haver o emprego de uma mesma frase ou palavra ou cor 

ou forma, mas outros serão os sentidos, já que outros são os elementos que os acompanham: 

outro espaço, outro momento, outras necessidades, outros interlocutores, outras entonações, 

enfim, outro contexto. Nas palavras de Bakhtin, “Cada enunciação, cada ato de criação 

individual é único e não reiterável, mas em cada enunciação encontram-se elementos 

idênticos aos de outras enunciações no seio de um determinado grupo de locutores. ”  (1997, 

p.77). Dois pontos importantes a destacar a partir da compreensão de que cada ato 
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enunciativo é único e não reiterável: um, é que quando um enunciado é deslocado de seu 

contexto original, ele precisa ser pensado também com base nas implicações desse 

deslocamento; por exemplo, quando sai das páginas de um jornal e vai para as de um material 

didático. Outro, é que, apesar de única, a enunciação contém os elementos idênticos, que 

permitem rastrear a significação, sem o que seria impossível a comunicação. 

Ato único e não reiterável, social e ideológico, que se dá pela existência de ao menos 

dois interlocutores em interação em um dado contexto, a enunciação se define por ação 

recíproca, por comunicação, por influências mútuas, ela pressupõe diálogo. Daí o caráter 

dialógico de toda e qualquer enunciação, que é um dos grandes legados de Bakhtin para o 

estudo dos textos e dos discursos. Nem sempre tão evidentes, como as vozes em diálogo se 

instalam e como se dão a ver? Por operações semióticas se instalam, por análises semióticas 

podem ser capturadas. A melhor forma de estudar as possibilidades de manifestação dessas 

vozes é nos textos disponíveis na nossa cultura; não só nos textos verbais, mas também nos 

textos de outras linguagens ou nos textos sincréticos; sem uma teoria de linguagem que se 

proponha a pensar a produção do sentido nas mais diversas semióticas não é possível avançar 

na relação entre textos de diversas disciplinas incluídos em capítulos de livros didáticos. 

O nível discursivo, o terceiro do percurso mencionado anteriormente, é o lugar da 

enunciação na semiótica, que a compreende como “[...] o ato de produção do discurso, é uma 

instância pressuposta pelo enunciado (produto da enunciação). ” (FIORIN, 2011, p. 55). O 

que resta, pois, para análise é o enunciado. Do mesmo modo se manifesta Benveniste sobre 

o conjunto enunciação/enunciado: “É preciso ter cuidado com a condição específica da 

enunciação:  é o ato mesmo de produzir um enunciado, e não o texto do enunciado, que é 

nosso objeto. ” (1989, p. 82). 13  

 

                                                 

13 Há uma nota do tradutor do livro Estética da criação verbal, de Mikhail Bakhtin (2011, p. 261), segundo a 
qual Bakhtin não faz distinção entre enunciado e enunciação, “ou melhor, emprega o termo wiskázivanie quer 
para o ato de produção do discurso oral, quer para o discurso escrito, o discurso da cultura, um romance já 
publicado e absorvido pela cultura, etc.” Como se pode ver, a oposição da nota é entre o oral e o escrito. No 
livro Marxismo e filosofia da linguagem de fato o termo traduzido como enunciação recobre o sentido de 
enunciado. A distinção entre enunciação e enunciado, que adotaremos, não contraria o pensamento 
bakhtiniano, pois conserva dele a essência dos processos enunciativos, que é a questão do dialogismo com 
todas as suas implicações sociais e históricas.   
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Assim, tomaremos enunciação como o acontecimento que, exatamente por ser único, 

irrepetível, não pode se dar, como tal, para análise. Mas pode ser restabelecida pelas marcas 

deixadas no enunciado, que vamos tomar também como texto, como objeto de análise.  

Se a enunciação é uma instância pressuposta pela existência do enunciado, há um 

enunciador também pressuposto14, responsável pelas escolhas materializadas no enunciado, 

ainda que nem todas conscientes, ainda que todas elas derivadas do ser histórico que todos 

somos: a escolha do gênero, a do narrador, a do modo como esse narrador vai instalar as 

outras vozes no texto – ao menos as demarcadas -, a dos itens referenciais de pessoa, tempo 

e espaço, os temas, as figuras, enfim. São essas operações, explicitadas pela sintaxe e pela 

semântica discursivas da teoria semiótica que vamos observar para compreender as relações 

dialógicas entre textos de diferentes disciplinas. São essas articulações que atuam como 

estratégias discursivas de argumentação, aqui tomada como qualquer estratégia para fazer 

crer, em textos de quaisquer naturezas, que podem provocar adesões e rupturas de contrato, 

tão caros à História, dentro da qual todos os conhecimentos se cruzam de algum modo. 

Reconhecer a necessidade do diálogo face a face para a implementação da 

interdisciplinaridade na escola – entre professor e aluno, entre professores, entre alunos, 

entre alunos, professores e equipes pedagógica -, exige que se reconheça a importância dele 

também nos livros didáticos. Bakhtin começa seus estudos sobre o dialogismo com base 

nesse diálogo imediato mesmo, mas avança para outras relações dialógicas mais complexas, 

como as que estamos buscando. Em seu texto O problema do texto na linguística, na 

filologia e em outras ciências humanas, dá uma dimensão extraordinariamente grande para 

a possibilidade de pôr textos em diálogo: 

Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que nada 
sabem um sobre o outro, no confronto dos sentidos revelam relações dialógicas se 
entre eles há ao menos alguma convergência de sentidos (ainda que seja uma 
identidade particular do tema, do ponto de vista, etc.). Qualquer resenha da história 
de alguma questão científica (independente ou incluída no trabalho científico 
sobre uma determinada questão) realiza confrontos dialógicos (entre enunciados, 
opiniões, pontos de vista) entre enunciados de cientistas que não sabiam nem 

                                                 

14 Como estamos articulando a semiótica discursiva com o dialogismo bakhtiniano, faz-se necessário um 
esclarecimento sobre o que cada teoria diz da questão da autoria. A semiótica discursiva, tendo o enunciado 
como objeto de análise, considera não o autor, mas o enunciador que se captura pelo enunciado. Não nos parece 
muito diferente da noção de autor-criador em Bakhtin, posto que este também é uma função dentro de uma 
obra. O mais importante é buscar, pela análise do enunciado, as posições axiológicas de cada um, que 
consideram, em ambos os casos, os valores do leitor/ouvinte, que também é uma posição funcional dentro do 
enunciado. Essa postura, que é uma postura de análise, não nega a existência do autor e do leitor com sua 
ancoragem espacial e temporal, mas ocupa-se da imagem de autor e leitor construídas no e pelo texto/discurso.  
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podiam saber nada uns sobre os outros. O aspecto comum da questão gera aqui 
relações dialógicas. (BAKHTIN, 2015, p. 331) 

Esse alargamento das condições para o diálogo entre textos é fundamental para a 

interdisciplinaridade, pois são muitos os aspectos comuns de um texto de uma disciplina e 

outra da área de ciências humanas e de linguagens: um ponto de vista, um reaproveitamento 

de conceitos, uma identidade temática ou figurativa, um estilo, valores axiológicos, uma 

complementaridade. Nesse mesmo texto, o autor chama a atenção para o entendimento do 

que seja o dialogismo, deixando claro que não se deve reduzi-lo ao diálogo materializado no 

texto: “A compreensão estreita do dialogismo como discussão, polêmica, paródia. Essas são 

formas externas mais evidentes, porém grosseiras de dialogismo. ” (p. 327). Essas palavras 

de Bakhtin podem parecer de menosprezo às formas composicionais de incorporação de 

vozes, mas Fiorin, em seu texto Interdiscursividade e intertextualidade, as interpreta deste 

modo: 

[..] O autor russo não as considera menos importantes. Quando afirma que reduzir 
o dialogismo a elas é ter uma visão estreita desse fenômeno, quer dizer que o 
dialogismo vai muito além dessas formas em que as vozes entram na composição 
do enunciado, pois ele é o próprio modo de funcionamento real do enunciado, o 
próprio modo de sua constituição. No entanto, essas formas de incorporação do 
discurso do outro são a própria maneira de tornar visível esse princípio de 
funcionamento das unidades reais de comunicação, os enunciados. [...] (In: 
BRAIT, 2014, p. 173-174) 

Como sugere o título do texto, Fiorin estabelece a diferença entre intertextualidade e 

interdiscursividade, ambos considerados processos dialógicos. Conforme se pode logo 

pressupor, a diferença entre os dois se baseia na diferença entre texto e discurso: “[...] o texto 

é do domínio da manifestação. [...]” (p. 180); já o discurso se aproxima da própria 

constituição dialógica da linguagem. Donde podermos dizer que todo texto tomado como 

unidade de comunicação é interdiscursivo. Como as vozes no interdiscurso não se mostram 

na composição material do texto, fica o termo intertextualidade15 reservado para os casos em 

que as vozes se manifestam na materialidade do texto. Podemos já afirmar que o 

interdiscurso é mais rentável do que o intertexto para a construção e o reconhecimento de 

relações entre disciplinas, já que está na dimensão comunicativa de qualquer texto. No 

entanto, ambos os processos são importantes nessa empreitada. 

                                                 

15 Segundo Fiorin, nas obras do Círculo não se encontra o termo intertextualidade; este foi introduzido nos 
estudos dialógicos por Julia Kristeva, que foi a responsável por apresentar Bakhtin ao Ocidente. 
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No livro Introdução ao pensamento de Bakhtin, Fiorin (2006) dedica um capítulo ao 

dialogismo, apresentando três conceitos do termo erigidos com base na obra do Círculo. 

Julgamos ser essa especificação uma boa forma de organizar as próximas seções do nosso 

trabalho. Cada conceito permitirá pensar a produtividade dele para o diálogo entre 

disciplinas. 

 

2.4.1 Primeiro conceito de dialogismo 
 

A forma primeira de dialogismo é a apresentada como constituição própria da 

linguagem. O dialogismo constitutivo da linguagem diz respeito ao fato de todo enunciado 

ser parte de uma cadeia discursiva maior, no interior da qual se produz em relação a outros 

enunciados. Um enunciado coloca-se sempre em oposição a outro, mesmo que esse outro 

não seja explicitado no discurso: quando se faz um texto para afirmar determinadas posições, 

é porque existem outras opostas a elas, ou, ao menos, parcialmente diferentes. Diz Bakhtin: 

Começar pela produção do discurso como realidade primeira da vida do discurso. 
Da réplica do cotidiano ao romance de muitos tomos ou a um tratado de ciência. 
A interação entre as produções do discurso nos diferentes campos do processo do 
discurso. O “processo literário”, a luta de opiniões na ciência, a luta 
ideológica, etc. Duas produções de discurso, enunciados confrontados entre si, 
entram em um tipo especial de relações semânticas que chamamos dialógicas. 
(Bakhtin, 2015, p. 324 – grifo nosso) 

Um exemplo dessa forma primeira de dialogismo é o pensamento de Morin. Quando 

afirma ser o todo algo mais “do que a soma de suas partes” (Morin, 2007, p. 562), coloca-se 

em oposição a uma corrente do pensamento científico que vê na soma das partes o todo. 

Nossa tese se constitui em oposição à prática do isolamento das disciplinas. Tomar um termo 

como eufórico ou como disfórico no nível fundamental gera um discurso que terá o seu 

oposto em outros discursos. Nesse sentido é que um enunciado “[...] exibe seu direito e seu 

avesso. ” (Fiorin, 2006, p. 24). Direito e avesso de uma infinidade de questões pululam por 

aí; pululam mesmo, já que germinam e se proliferam, por força dos enunciados, aproximando 

e limitando sujeitos em grupos: “se a sociedade é dividida em grupos sociais, com interesses 

divergentes, então os enunciados são sempre o espaço de luta entre vozes sociais, o que 

significa que são inevitavelmente o lugar da contradição. ” (Fiorin, 2006, p. 25). “Por força 

dos enunciados” quer dizer que os enunciados são individuais e sociais ao mesmo tempo. 
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Cada disciplina da ciência e do currículo escolar compõe um grupo que molda o dizer 

de quem dele participa. Mas também é verdade que cada comunidade disciplinar costuma 

abrigar subgrupos não hegemônicos cujo discurso se constrói em relação aos outros. É 

salutar que o estudante do ensino médio seja conduzido delicadamente a essa visão de que 

não há verdade única dentro de um agrupamento disciplinar ou científico, aprendendo a 

capturar de seus textos o seu avesso. Vale lembrar que as ciências humanas e as artes, sendo 

pesquisadoras do homem, seu espaço e seu tempo, trabalham, como já dito, com 

compreensões que estão em textos que elas analisam. Analisam e devem capturar o seu 

direito e o seu avesso. Se há discordâncias no interior das ciências é porque seus objetos, no 

caso das ciências humanas e das linguagens, o texto, são multiformes e dialógicos. Chegando 

ao avesso e ao direito dos textos que analisa, é possível chegar ao avesso e ao direito das 

linhas existentes dentro das disciplinas.  

O primeiro conceito de dialogismo permite associá-lo ao interdiscurso; sendo 

constitutivo da linguagem, remete a um tipo de responsividade que não precisa estar, 

necessariamente, aparente no texto.   

 

2.4.2 Segundo conceito de dialogismo 

 

O segundo conceito de dialogismo comporta-se como forma composicional, ou seja, 

uma estratégia de tecer também com vozes de outrem um enunciado.  Nessa forma de 

dialogismo, Fiorin (2006, p. 33) separa o “discurso alheio demarcado” do “discurso alheio 

não demarcado”.  No primeiro, os limites entre o discurso citante e o citado são precisos; já 

no segundo, não há essa precisão, os limites são fluidos. 

O diálogo dentro de um texto, seja ele demarcado ou não demarcado nitidamente, é 

uma operação que se dá pela sintaxe discursiva, terceiro nível da análise semiótica. Por se 

ocupar do estudo do modo como se instalam num enunciado as categorias de pessoa, tempo 

e espaço contribui para a compreensão dos processos dialógicos. O primeiro diálogo que se 

dá em um texto é pressuposto: havendo enunciado, há um sujeito da enunciação que, por 

considerar o perfil de seu leitor, com ele dialoga. O sujeito da enunciação então se biparte 

em enunciador e enunciatário pressupostos. Sua primeira providência é constituir um 

narrador e seu duplo, o narratário, os quais podem ou não estar presentificados no enunciado, 

mas, em um caso e outro, é certo que também conversam. Esse processo de delegação de 
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vozes se chama debreagem e pode ser de vários graus: a de primeiro grau é essa em que o 

sujeito da enunciação delega voz a um narrador; a de segundo grau se dá quando o narrador 

passa a palavra para outrem, que, de posse da palavra, pode passar para um terceiro, numa 

debreagem de terceiro grau. Normalmente esse é o limite, mas pode haver uma debreagem 

de quarto, de quinto grau.... Assim, se um outro texto, ou seja, uma outra voz é convocada, 

quem o faz no enunciado é o narrador ou um outro locutor por ele debreado, mas por 

operações comandadas pelo sujeito da enunciação, em primeira instância. As debreagens, 

com seus diferentes níveis, traduzem-se em polifonia, termo empregado “para caracterizar 

um certo tipo de texto, aquele em que se deixam entrever muitas vozes, por oposição aos 

textos monofônicos, que escondem os diálogos que os constituem. ” (Barros, in Barros e 

Fiorin, 2003, p. 5). 

Isso tudo quer dizer que a debreagem é uma forma de a enunciação jogar com as 

vozes, que podem ser criadas por ela ou selecionadas do estoque do “simpósio universal”. 

Como as do “simpósio universal”, as que ela cria também respondem a enunciados pré-

existentes e aguardam algum tipo de reação. O sujeito da enunciação pode escolher demarcar 

ou não o discurso alheio, de acordo com o efeito de sentido que deseja produzir. Nos livros 

didáticos, é o enunciador do texto de natureza didático-pedagógica o responsável pela 

mobilização de vozes que estejam de acordo com o seu projeto de escritura. Ele pode inserir 

vozes de outras disciplinas no curso de seu texto, no entremeio ou nas margens das páginas 

do livro didático, além de sugerir leituras complementares, a fim de oferecer ao estudante 

uma compreensão que não adie para mais tarde ou para sempre relações entre disciplinas em 

favor de uma visão menos parcial do conteúdo ou tema que estiver sendo trabalhado.  

Respeitando o entendimento de unidade textual posto anteriormente, é preciso 

considerar que o texto didático-pedagógico tem sua autonomia enunciativa, no interior da 

qual acomodam-se sintaticamente vozes por processos composicionais. Gravitam em torno 

dele outras unidades textuais, forjadas em outros atos enunciativos, com vozes próprias; mas 

essas outras unidades textuais são convocadas pela enunciação do texto de transposição 

didática. Costumam residir aí contribuições de mais de uma disciplina para a consecução de 

objetivos educacionais. Em primeiro lugar, é necessário com o estudante reconhecer as vozes 

no interior de cada unidade para depois relacioná-las, também sob o aspecto dos outros dois 

conceitos de dialogismo, além desse em que ele se apresenta como forma composicional.  
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No segundo conceito de dialogismo – forma composicional -, Fiorin (2006, p. 33) 

enumera quatro modos de demarcar a voz de outrem: discurso direto, discurso indireto, aspas 

e negação; e quatro modos de inserir a voz de outrem sem demarcá-la nitidamente: paródia, 

estilização, polêmica clara ou velada e discurso indireto livre, chamando a atenção para o 

fato de que existem outras estratégias, em ambos os casos. Vamos discriminar brevemente 

cada uma delas, pois o mais importante para nosso trabalho não é defini-las com 

aprofundamento, mas perceber que a noção de dialogismo com todas as suas formas é 

produtiva para a interdisciplinaridade. No momento em que elas aparecerem nas análises 

demonstraremos sua relevância para o processo interdisciplinar.  

Discurso alheio demarcado  

Discurso direto e discurso indireto 

No discurso direto, conhecido também como citação direta, sobretudo quando usado 

em textos científicos, o narrador ou um locutor, pelo processo da debreagem, reproduz a fala 

de outrem com contornos linguísticos e gráficos nítidos marcando os limites entre duas 

enunciações distintas, que passam a ter algum tipo de relação, uma vez aproximadas. Os 

elementos fronteiriços entre o enunciado citante e o citado são, via de regra, os verbos de 

dizer (verbum dicendi), aspas, dois-pontos e travessão, não necessariamente todos ao mesmo 

tempo. No caso da citação direta, há ainda a possibilidade de emprego das expressões 

conformativas. 

No discurso indireto, ou citação indireta, o narrador ou um locutor reproduz o 

conteúdo da fala de outrem, dando a esse conteúdo a forma da sua própria expressão. Nesse 

sentido, não há duas enunciações distintas, como no discurso direto, mas apenas a 

correspondente ao enunciado em que a voz foi incorporada. Dos elementos que marcam o 

discurso indireto, destacam-se os verbos de dizer, seguidos de uma oração subordinada 

substantiva objetiva direta, e as expressões de conformidade. 

A citação nas artes tem suas particularidades. Normalmente o discurso direto na 

literatura, sobretudo nos gêneros em que predominam sequências narrativas, reproduz 

diálogos dos atores do enunciado ou os parafraseiam, no caso do discurso indireto. Mas de 

onde vêm essas falas, que tomam ares de citação? No texto O discurso em Dostoiévski, 

Bakhtin diz que  
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Para o artista-prosador, o mundo está repleto das palavras do outro; ele se orienta 
entre elas e deve ter um ouvido sensível para lhes perceber as particularidades 
específicas. Ele deve introduzi-las no plano do seu discurso e deve fazê-lo de 
maneira a não destruir esse plano. Ele trabalha com uma paleta verbal muito rica 
e o faz com perfeição. (2015, p. 230-231) 

Há uma nota ligada à segunda ocorrência da palavra plano, destacando que os 

elementos do romance “são enunciações autênticas, embora estas não possuam plenos 

direitos e sejam subordinadas à unidade monológica. ” Essa citação nos revela, pois, que as 

citações que se apresentam como discurso direto na literatura são tiradas da vida, e da vida 

com seus processos interativos e refratários complexos que, ao mesmo tempo em que 

ensinam, exigem outros conhecimentos para sua compreensão.   

Já que estamos falando da citação na prosa, é bom lembrar que outros textos artísticos 

também se utilizam da citação, na maior parte das vezes sem indicar a fonte do texto citado. 

Trata-se de um processo de criação que tanto pode confirmar quanto negar o sentido do texto 

citado. Embora isso seja mais comum na poesia, dissemos outros textos artísticos porque, 

segundo Fiorin (In: BARROS; FIORIN, 2003, p. 31), “a citação também pode ser feita em 

outra semiótica. ”.    

A citação direta ou a indireta em textos não artísticos devem render os créditos aos 

autores dos textos citados, identificando-os. Tanto uma quanto outra, especialmente quando 

inseridas no texto didático-pedagógico, oferecem a vantagem de o enunciador poder 

comentá-las, ou antes ou depois de inseri-las, tornando-as acessíveis ao perfil do seu 

enunciatário. No caso da citação indireta, como o enunciador interpreta o texto do citado, é 

possível torná-lo acessível na própria interpretação. Além de adequá-lo ao perfil do seu 

enunciatário, o enunciador pode demonstrar a pertinência de uma citação de Geografia no 

texto de transposição didática de História, por exemplo. 

Bakhtin diz que os enunciados citados consideram uma terceira pessoa e que sua 

inserção “reforça a influência das forças sociais organizadas sobre o modo de apreensão do 

discurso. ” (1997, p. 146). Se podemos considerar a abrangência de uma disciplina qualquer 

como uma força social organizada, é de se concluir que citá-la seria negativo para a 

interdisciplinaridade, por realçar sua influência como força organizada dentro da ciência. 

Não nos parece. O que é negativo na disciplinaridade é o isolamento de área e a 

impermeabilidade das suas fronteiras. O discurso reportado, ao contrário, apresenta-se como 

uma possibilidade de contato do enunciatário-estudante com o universo interdisciplinar, na 
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medida em que traz para dentro de uma disciplina contribuições de outras, no mais das vezes, 

numa relação de complementaridade. 

A citação de um discurso amplifica o seu raio de abrangência, porque pode alcançar 

leitores não previstos antes de figurar em outro enunciado. O contato do estudante com uma 

citação qualquer pode levá-lo ao texto original, aprofundando o saber sobre outra disciplina, 

instigado pelo texto da disciplina citante. No caso das ciências, a citação originária de outro 

ato enunciativo pressupõe a incorporação de um outro contexto de pesquisa, o que a torna 

enriquecedora.  

Aspas  

As aspas podem ser usadas nas citações diretas como forma de marcar o trecho 

citado, separando-o do trecho citante. Mas é muito comum o uso das aspas também para 

isolar palavras, expressões ou frases que o enunciador deseja afastar de seu discurso, 

indicando que elas pertencem a outrem ou a grupos que podem ser reconhecidos pelo 

contexto. As aspas podem ser usadas para indicar, por exemplo, que o termo de uma 

disciplina está sendo apropriado ou mesmo recusado por outra.  

Negação 

Quando em um texto temos um segmento que nega um conteúdo qualquer, é porque 

há uma outra voz que afirma esse conteúdo. Assim, o discurso do outro acaba sendo 

demarcado pelos advérbios de negação. Essa ocorrência pode ser muito rentável para se 

observarem contendas dentro de uma disciplina.  

Percurso remissivo 

Além das estratégias listadas por Fiorin, observamos que a menção a trechos ou 

textos anteriores pode levar à produção de efeitos de sentido e aprendizagens novas. Essas 

menções, que se dão por expressões linguísticas de conformidade ou por outras formulações 

textuais, são uma forma de intertextualidade e estabelecem relações entre disciplinas, tanto 

em termos de conteúdos quanto de temas. Vamos chamar essa estratégia textual-

interdisciplinar de percurso remissivo, por ser uma forma de encaminhamento para um 

ponto anterior, que recoloca o estudante num caminho de busca de sentidos novos ou de 

compreensão mais clara de pontos ainda não suficientemente apreendidos. O retorno a um 

texto ou parte dele guiado pela leitura de outro que lhe é posterior entra na composição do 

sentido e modifica, em novo diálogo, a compreensão anterior. 
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Essas formas de discurso alheio marcado são as mais produtivas para o 

estabelecimento da interdisciplinaridade dentro dos textos de transposição didática, pela 

própria coerção de gênero. No entanto, o discurso alheio não demarcado se faz presente nas 

unidades textuais inseridas no entorno ou na sequência deles. Incorporadas ao material 

didático, essas unidades requerem interpretação, para o que não pode prescindir do 

reconhecimento e da compreensão do discurso alheio não demarcado. Sem esse 

reconhecimento e compreensão, não há como relacioná-las com propriedade. 

Discurso alheio não demarcado 

Discurso indireto livre 

No discurso indireto livre, a demarcação de fronteiras entre a voz do narrador e a de 

um locutor do enunciado não se dá nitidamente. Não obstante, é possível reconhecer que há 

no trecho duas vozes. Algumas frases ficam dúbias, como se a voz do narrador se fundisse 

com a do locutor; outras apresentam um tom característico de um ou outro ator do enunciado, 

o que permite reconhecer a autoria da voz. O tom pode ser marcado pelos sinais de 

pontuação, por exemplo, a interrogação, a exclamação, as reticências. Ou por interjeições; 

ou mesmo pelo conteúdo do dito, mais aplicável a um ou outro locutor, de acordo com a 

coerência da narrativa.  

Polêmica clara e polêmica velada 

O termo polêmica relaciona-se com controvérsia, discordância, divergência, conflito 

de ideias. Entre posturas possíveis em relação a uma questão ou tema, o enunciador pode 

polemizar colocando-se abertamente contra uma ideia diferente da sua ou assumir uma 

opinião sem confrontar-se claramente com as demais. No primeiro caso, está a polêmica 

clara; no segundo, a polêmica velada. Nos dois casos, as vozes em polêmica se fazem ouvir.   

Estilização e paródia 

Conforme Fiorin (2006), tanto na estilização quanto na paródia há imitação de um 

texto ou de um estilo. O que diferencia esses dois processos dialógicos é a intencionalidade 

que preside a composição de cada um: na estilização “as vozes são convergentes na direção 

do sentido, as duas apresentam a mesma posição significante” (p. 43); já na paródia, o que 

se busca é marcar as diferenças de sentido em relação ao texto parodiado, “ridicularizá-lo, 
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negá-lo” (p. 42). Em ambos os casos, o leitor deve “valer-se de sua memória textual” (p. 42) 

para reconhecer o texto estilizado ou parodiado. 

Coerente com a formulação de que a linguagem é feita de interações sociais, o 

Círculo define estilo também na perspectiva dialógica.  Bakhtin, no texto O discurso na 

poesia e o discurso no romance, afirma que  

O estilo inclui organicamente indicações externas e a correspondência dos seus 
elementos com elementos do contexto do outro. A política interna do estilo (a 
combinação de elementos) é determinada por sua política externa (pela relação 
com a palavra do outro). É como se a palavra vivesse na fronteira do meu contexto 
e do contexto do outro. 

A réplica de todo diálogo real também leva essa vida dupla: ela é construída e 
assimilada no contexto de um diálogo integral, constituído por minhas (do ponto 
de vista do falante) enunciações e pelas enunciações do outro (do parceiro). Não 
se pode retirar a réplica desse contexto mesclado de palavras minhas e do outro 
sem perder o seu sentido e o seu tom. Ela é parte orgânica do todo 
heterodiscursivo. (2015, p. 57-58) 

Assim sendo, a compreensão do estilo e, por conseguinte, da paródia e da estilização 

não prescinde da compreensão do diálogo primeiro que o texto estilizado ou parodiado 

mantém com o contexto discursivo que o “determinou”. Sim, porque a paródia e a estilização 

estarão divergindo ou convergindo dos valores embutidos nesse contexto discursivo. Se o 

estilo revela uma visão de mundo, levá-lo em consideração, sobretudo nos gêneros próprios 

de cada disciplina, é fundamental. Ele, com outros elementos, dá notícias da história, essa 

disciplina que é dinâmica por causa da dinâmica dos objetos de todas as outras. Não nos 

esqueçamos de que o estilo, para Bakhtin, “é de natureza sociológica”. (1997, p. 122) 

Sem perder de vista que a proposta de interdisciplinaridade que se vai construindo 

tem como operadores didáticos os temas transversais e os gêneros discursivos, as polêmicas 

clara e velada, a estilização e a paródia ganham destaque no mapeamento das posições sobre 

determinado tema em um material didático. Na investigação do tema, mapear essas posições 

é importante para buscar vozes de mais de uma disciplina para compreendê-las. 

 

2.4.3 Terceiro conceito de dialogismo 

 

O terceiro conceito de dialogismo bakhtiniano, Fiorin o relaciona com a construção 

da consciência do sujeito: “o princípio geral do agir é que o sujeito age em relação aos outros; 
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o indivíduo constitui-se em relação ao outro. ” (Fiorin, 2006, p. 55). Trata-se do modo como 

o sujeito assimila as diversas vozes sociais na constituição, normalmente cambiante, da 

consciência. Parece-nos que esse terceiro dialogismo resulta dos dois primeiros: o indivíduo 

forma sua consciência, que determina seu modo de agir, com base nos processos dialógicos 

descritos no primeiro e no segundo conceitos de dialogismo. Como o dialogismo se dá na e 

pela linguagem, a consciência do indivíduo é um processo de formação contínuo enquanto 

participa da dinâmica da comunicação. Nessa dinâmica, ele influencia e é influenciado. 

Acontece que nem todas as consciências têm a mesma permeabilidade para digestão das 

vozes sociais com que depara. Conforme observa Bakhtin, há forças centrípetas e forças 

centrífugas, as primeiras atuando sobre o indivíduo de modo a torná-lo mais infenso a 

acolher ou ao menos avaliar outras vozes; as segundas estimulando o debate, a diversidade 

de consciências falantes, de modo que os sujeitos ficam mais predispostos a mudanças.  

Esse terceiro tipo de dialogismo tem uma relação estreita com o pensamento de 

Morin. As forças centrípetas criam indivíduos mais simplificadores, enquanto as forças 

centrífugas criam sujeitos mais complexificadores.  O primeiro grupo rejeita a contradição e 

admite uma única relação entre causa e efeito; O segundo grupo acolhe a contradição e toma 

a causa e o efeito como elementos recursivos cujas posições se alteram no conjunto de forma 

cíclica e não linear.  De um modo geral, quanto mais disciplinar o ensino, mais o aluno 

tenderá para as forças centrípetas; ao contrário, quanto mais interdisciplinar, mais tenderá 

para as forças centrífugas. 

 

2.5 Enunciação: pessoa, tempo e espaço 

 

Já dissemos anteriormente que o sujeito da enunciação é quem inicia o processo de 

debreagem de vozes projetando no enunciado um narrador que não é ele mesmo, ou melhor, 

é um jeito de dizer não-eu. Mesmo deixando a cargo do narrador as debreagens seguintes, é 

dele, em última instância, a escolha das vozes e do modo como elas se pronunciam.  De igual 

forma, ele instala o tempo e o espaço: 

Como a pessoa enuncia num dado espaço e num determinado tempo, todo espaço 
e todo tempo organizam-se em torno do “sujeito”, tomado como ponto de 
referência. Assim, espaço e tempo estão na dependência do eu, que neles se 
enuncia. O aqui é o espaço do eu e o presente é o tempo em que coincidem o 
momento do evento e o ato de enunciação que o descreve. A partir desses dois 
elementos, organizam-se todas as relações espaciais e temporais. (FIORIN, 1999, 
p. 42) 
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Então há debreagens actancial, temporal e espacial, que podem ser de dois tipos: 

enunciativa, quando simula colocar em cena os actantes, o tempo e o espaço da enunciação 

(eu – aqui – agora); enunciva, quando “se instauram no enunciado os actantes do enunciado 

(ele), o espaço do enunciado (algures) e o tempo do enunciado (então).” (Fiorin, 1999, p. 

44).   De um modo geral, os efeitos que criam são o de subjetividade e o de objetividade, 

respectivamente, mas é necessário sempre verificar a pertinência desses efeitos em cada 

enunciado.  

Depois que determinadas categorias de pessoa, tempo e/ou espaço são debreadas no 

enunciado, elas podem ser neutralizadas por outras; essa estratégia discursiva, que se chama 

embreagem, permite uma associação entre enunciado e enunciação: “[...] obtém-se na 

embreagem um efeito de identificação entre sujeito do enunciado e sujeito da enunciação, 

tempo do enunciado e tempo da enunciação, espaço do enunciado e espaço da enunciação. 

” (Fiorin, 1999, p. 48). Os conceitos de embreagem e debreagem são fundamentais, junto 

com os elementos da semântica discursiva, pelo efeito de realidade produzido pelos textos.  

Pessoa, tempo e espaço podem receber revestimentos temáticos e figurativos, assim 

como outros elementos do texto. Temas e figuras fazem parte da semântica discursiva, que 

é o assunto do próximo item. 

     

2.6 Temas, figuras e dialogismo 

 

Convém iniciar esta seção com a retomada do que diz Bakhtin sobre a possibilidade 

de enunciados dialogarem pela via do tema que discutem: “Dois enunciados alheios 

confrontados, que não se conhecem e toquem levemente o mesmo tema (ideia), entram 

inevitavelmente em relações dialógicas entre si. Eles se tocam no território do tema comum, 

do pensamento comum. ” (Bakhtin, 2015, p. 320). Esse encontro é interdiscursivo, podendo, 

é claro, haver nos textos ocorrências intertextuais. Com Fiorin, vamos considerar 

interdiscursividade o “processo em que se incorporam percursos temáticos e/ou figurativos, 

temas e/ou figuras de um discurso em outro. ” (FIORIN, In: BARROS; FIORIN, 2003, p. 

32). Mas o que é tema para Bakhtin? O que são temas e figuras para a semiótica discursiva? 

No capítulo “Tema e significação na língua”, de Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

Bakhtin opõe os termos significação e tema. Aquela estaria ligada aos sentidos previsíveis 

do enunciado, posto que reiteráveis e idênticos, reconhecíveis de outros usos, e este ligado 
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ao sentido da enunciação completa, ou seja, à conjugação dos elementos previsíveis com os 

elementos depreensíveis do contexto e, portanto, da ordem do inédito, do discurso, do 

concreto. Mas, conforme Cereja (In: Brait, 2014, p. 203), quando não posto em oposição à 

significação, tema “é tratado como um dos feixes de sentido, entre muitos, articulados pela 

obra ou pelas obras literárias. ”, que é o sentido dado na citação anterior de Bakhtin. Nessa 

acepção, é importante para a tarefa de selecionar textos para um material didático que tenha 

determinado tema ou alguns aspectos dele como foco; na primeira acepção, é rentável para 

pensar a tematização e a figurativização dos textos em análise, já que a determinação do 

sentido dos temas e figuras é dada pela singularidade de cada texto e não a priori.  

Já dissemos que o percurso gerativo do sentido tem um componente sintático e outro 

semântico em cada um dos seus três níveis. No terceiro nível, o lugar da enunciação na 

semiótica, a instalação de pessoa, tempo e espaço faz parte do componente sintático e a 

tematização e a figurativização fazem parte do componente semântico. Trata-se da fase em 

que os esquemas virtuais do nível fundamental e narrativo são atualizados, revestindo-se de 

temas e figuras, um revestimento que pode ser mais ou menos concreto; menos, quando 

apenas tematizado; mais, quando também figurativizado. O que difere figura de tema na 

semiótica é o fato de a primeira relacionar-se ao mundo natural e/ou construído e o segundo 

ser conceptual. Conforme Fiorin (2011, p. 91), “temas são categorias que organizam, 

categorizam, ordenam os elementos do mundo natural: elegância, vergonha, raciocinar, 

calculista, orgulhoso, etc.”. Duas coisas chamam a atenção nesses exemplos de Fiorin: a 

variedade de classes gramaticais a que podem pertencer os temas – e as figuras - e o fato de 

os temas traduzirem juízos de valor sobre sujeitos, objetos e funções. A variedade de classes 

facilita sobremaneira um trabalho de análise textual com estudantes de EJA, pois a única 

coisa a observar para constituir o percurso é a gradação entre o concreto e o abstrato; elimina-

se a trava de o estudante ter que selecionar só substantivos ou só adjetivos, por exemplo, o 

que é difícil para quem chega com lacunas classificatórias, ainda a serem preenchidas. Isso 

favorece a busca pelo sentido e o prioriza. Juízos de valor, trazendo Bakhtin de volta, são 

reflexos das refrações que se dão no processo dialógico contínuo a que estão expostos os 

signos nas práxis discursivas, é o terceiro tipo de dialogismo de que falamos anteriormente.   

Conforme Fiorin (2011), há textos predominantemente temáticos e outros 

predominantemente figurativos. Mas, sob a malha das figuras, há um revestimento temático 

que precisa ser desvelado na análise do texto, pelas relações que mantêm entre si as figuras 

que o compõem. Esse é o percurso figurativo, cuja função é doar concretude a temas, que 
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são mais concretos que os esquemas narrativos, porém menos concretos que os percursos 

figurativos. Nesse mesmo livro, Fiorin destaca que “os discursos figurativos têm uma função 

descritiva ou representativa, enquanto os temáticos têm uma função predicativa ou 

interpretativa. Aqueles são feitos para simular o mundo; estes, para explicá-lo. ” (FIORIN, 

2011, p. 91). Compreender essa diferença é fundamental para a relação entre disciplinas de 

artes, incluindo a literatura, e as disciplinas das ciências humanas nos livros didáticos. A 

literatura e as artes lançam mão de textos temáticos para contextualizar os textos artísticos e 

as ciências humanas lançam mão dos textos figurativos das artes para dar concretude aos 

seus estudos temáticos. Falta, na maior parte das vezes, o diálogo entre os dois percursos nas 

páginas do livro didático, o que seria bom para potencializar a compreensão do aluno nas 

duas áreas, a de Linguagem e a de Ciências Humanas.   

 Há ainda uma discussão a fazer em relação aos percursos temáticos, que são os que 

se verificam em textos predominantemente temáticos: “Um conjunto de lexemas abstratos, 

que manifesta um tema mais geral, constitui, num texto verbal, um percurso temático. ” 

(Fiorin, 2011, p. 104). Esse tema mais geral, Fiorin o considera uma configuração discursiva, 

que seria “um lexema do discurso que engloba várias transformações narrativas, diversos 

percursos temáticos e diferentes percursos figurativos. ” (Idem, p. 107). Esses três aspectos 

redundam em diferentes visões sobre um mesmo tema, ou configuração discursiva, daí 

porque reconhecê-los e confrontá-los entre textos estudados é fundamental para ampliar 

visões e contextos sobre determinados temas. 

Relacionadas a temas e figuras, a citação e a alusão são consideradas por Fiorin 

(2003) como procedimentos interdiscursivos: “a citação ocorre quando um discurso repete 

“ideias”, isto é, percursos temáticos e/ou figurativos de outros.” (p. 32). Já a alusão “[...] 

ocorre quando se incorporam temas e/ou figuras de um discurso que vai servir de contexto 

(unidade maior) para a compreensão do que foi incorporado.” (FIORIN, In: BARROS; 

FIORIN, 2003, p. 34). Em termos de interdisciplinaridade, esse tipo de citação é muito 

comum com a inclusão de textos de disciplinas diferentes ou não que reiterem o que outro 

já disse com a finalidade didática da repetição. O texto de transposição didática faz isso 

recorrentemente, pois insere o texto de um autor, de sua disciplina ou não, e depois repete 

suas ideias com objetivos didáticos. Na alusão, se, por exemplo, um texto de Geografia faz 

alusão à revolta da Balaiada, está a pedir ao leitor uma contextualização que vem da História. 

Se na aula de literatura lê-se uma poesia que aluda a um fato histórico, também: em “Minha 

terra tem palmares” (Oswald de Andrade), o texto espera, para o seu devir discursivo, uma 
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contextualização do termo palmares. Isso não quer dizer que os conteúdos sejam propriedade 

das disciplinas, mas que, ao contrário, eles habitam qualquer texto, sem os limites 

disciplinares. Na leitura, esses conhecimentos precisam ser mobilizados em favor da unidade 

de sentido.  

 A instalação de pessoa, tempo e espaço, com suas finas operações de embreagens e 

debreagens, e os percursos temáticos e figurativos são estratégias de fazer crer. É o que se 

chama iconização,  

“[...] a última etapa da figurativização do discurso em que distinguimos duas fases: 
a figuração propriamente dita, que responde pela conversão dos temas em figuras, 
e a iconização que, tomando as figuras já constituídas, as dota de investimentos 
particularizantes, suscetíveis de produzir a ilusão referencial.”. (GREIMAS e 
COURTÉS, 2012, p. 251)  

Mas para o sucesso da ilusão referencial é necessário que se reconheçam reiterações, 

redundâncias, repetições de figuras e temas que confirmem uma possibilidade de leitura de 

um texto, o chamado corredor isotópico. Para propósitos interdisciplinares, vamos avaliar, 

nos dois capítulos seguintes, as condições de aplicação do conceito para reiterações de temas 

e valores de um texto para outro. Postos em relação, pode ser que um texto reitere o corredor 

isotópico de outro, redundando o seu sentido, o que é para a aprendizagem muito bom, além 

de marcar um feixe de sentido que se confirma. 

Ainda relacionados ao patamar da semântica discursiva estão a antroponímia, a 

crononímia e a toponímia, três itens que formam a onomástica, os quais permitem associar 

atores, tempo e espaço a referentes externos fazendo com que pareçam reais. É, na verdade, 

o reconhecimento de uma ancoragem histórica que indica a constituição do simulacro de 

uma realidade. Sem dúvida, esse simulacro se fortalece se construído em dois ou mais textos 

vistos concomitantemente. Ou se enfraquecem se os textos em relação não forem contratuais. 

Concluída a exposição sobre os três níveis do percurso gerativo do sentido e sobre o 

dialogismo, queremos retomar brevemente a questão dos gêneros do discurso, que 

apresentamos no primeiro capítulo como um dos operadores didáticos para a 

interdisciplinaridade. Conforme vimos citando Bakhtin, há três elementos que constituem os 

gêneros e que os diferenciam: construção composicional, conteúdo temático e estilo. Gomes 

(2009) propõe redimensioná-los para compreendê-los sob o instrumental metodológico do 

percurso gerativo do sentido, especialmente o nível discursivo, que é o mais próximo da 
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manifestação textual. Assim, a autora apresenta vários exemplos e possibilidades de análise 

dos três elementos: 

Recobrindo a forma composicional, incluem-se também, além da organização 
narrativa e sua textualização, outras estruturas da sintaxe da forma do conteúdo. As 
recorrências quanto a escolhas das projeções enunciativas e de determinados 
recursos argumentativos são elementos observáveis para a compreensão dos 
mecanismos de particularização dos gêneros, se levarmos em conta as estruturas 
discursivas. [...] 

Outro elemento apontado por Bakhtin (2003) como fundamental para a constituição 
dos gêneros é o conteúdo temático, [...] Diz respeito, portanto, a uma semântica da 
estrutura imanente dos textos, que, no nível discursivo, traduz-se pelos 
procedimentos de tematização e figurativização. (GOMES, 2009, p. 589-590) 

 

 No que tange ao estilo, Gomes fala do “papel de destaque atribuído ao enunciatário, 

tão importante quanto o do enunciador ao produzir o enunciado e modelá-lo segundo o 

gênero escolhido” (2009, p. 590), porque é a relação entre enunciador e enunciatário que 

define a seleção de elementos linguísticos que compõe o texto. Outros componentes das 

etapas do percurso, os quais foram descritos neste segundo capítulo, concorrem para a 

compreensão das particularidades de cada gênero. 

 

2.7 Para um conceito discursivo de interdisciplinaridade 

 

Bakhtin considera que as ciências humanas têm em comum o fato de operarem sobre 

textos e compreensões. “A expressão como campo de encontro de duas consciências. A 

configuração dialógica da compreensão. ” (BAKHTIN, 2011, p. 396). O que irmana as 

ciências humanas seria exatamente o fato de elas se encontrarem no discurso, que, sendo 

dialógico, tem fios para todo lado e se projeta para trás e para frente no tempo, em narrativas 

cujo curso vai se modificando enquanto houver quem dialoga. Assim, não há uma verdade, 

mas há verdades construídas pela força do discurso, pelos efeitos de sentido das expressões 

semióticas postas em discurso, pelo modo como as vozes se cruzam no “simpósio universal” 

(Bakhtin, 2011, p. 348), que é formado por unidades textuais. Para Bakhtin, “o texto só tem 

vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse contato de textos eclode a luz 

que ilumina retrospectivamente e prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo. ” 

(Bakhtin, 2011, p. 401). 

Retomemos aqui o princípio recursivo de Morin. Toda vez que um dado texto se 

inicia no diálogo, modifica a configuração do que havia antes dele, na medida em que atua 

sobre o pensar do outro, levando a uma revisão de ponto de vista. E não só a uma revisão de 
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pontos de vista, mas também a uma incorporação de novos contornos estilísticos. Com outros 

textos, forma um tecido mais complexo, que se dá a conhecer na relação entre suas partes, 

ou seja, os textos menores que o formam. Não se pode negligenciar o fato de os textos 

pertencerem a um macrotexto. E é a sua composição semiótica que nos indica a necessidade 

de pensá-lo nessa relação sócio-histórica; são as marcas textuais que se viram até esse ponto 

do trabalho. Sobre a problemática do nível macrotextual e a da microanálise discursiva, 

Landowski pontua: 

Trata-se desta vez do que se poderia chamar a sêmio-pragmática das situações de 
produção e de apreensão do sentido, compreendida como o reconhecimento dos 
regimes de interação construídos pelos próprios textos-ocorrências. As duas 
problemáticas, a do nível macrotextual e a da microanálise discursiva, à qual agora 
chegamos, em princípio não se opõem. A nosso ver, elas deveriam, ao contrário, 
complementar-se no plano metodológico, do mesmo modo que, no plano das 
práticas concretas da escrita e da leitura, os dois níveis correspondentes 
interatuam. (Landowski, 1991:36-37- grifos do autor) 

Pressupondo que a interdisciplinaridade é de difícil alcance dentro dos padrões 

tradicionais de ensino, ela só se alcança mais produtivamente por meio de projetos didáticos 

e temas transversais, que requerem a seleção de unidades textuais para seu estudo ou 

desenvolvimento. Assim, o conceito discursivo de interdisciplinaridade, para efeito de 

elaboração de livros didáticos, terá como base a inscrição de unidades textuais de diferentes 

disciplinas em uma “discussão ideológica em grande escala”, cuja leitura em perspectiva 

dialógica permite compor realidades maiores do que a possível na unidade isolada. Esse 

processo de leitura amolece as fronteiras disciplinares num cruzamento de discursos que 

possibilita a ampliação da visão de determinado tema ou problema. Nesse sentido, o 

cruzamento de fronteiras de unidades textuais é uma categoria fundadora da 

interdisciplinaridade discursiva. Interdisciplinaridade em perspectiva semiótica é a que 

favorece a visão mais ampliada quanto possível que se pode apreender da leitura relacional 

de textos de diversas disciplinas.  

Se todo sujeito tem sua identidade tocada o tempo todo pela alteridade, pensamos ser 

possível fazer uma analogia do sujeito com as disciplinas. Toda disciplina escolar tem sua 

identidade, traduzida por seu objeto delimitado, sua linguagem, sua metodologia. Mas, como 

toda identidade tem seu alter ego, é possível dizer que uma disciplina se constitui em relação 

à outra, uma constituição que, como a dos sujeitos, passa pelas relações dialógicas entre seus 

objetos. 
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2.8 Contexto e interdisciplinaridade: aproximações 

 

No primeiro capítulo, vimos que os estudiosos da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade as associam à ação de contextualizar, compreendendo que a 

contextualização recoloca os objetos em seus habitats complexos, exigindo olhares novos 

que estariam nas relações entre os constituintes desses habitats complexos.  Vamos retomar 

neste ponto a questão da enunciação como instância produtora do discurso e a questão do 

contexto, as quais são fundamentais, pois “um discurso só adquire sentido enquanto 

reconstrói significativamente, como situação de interlocução, o próprio contexto no interior 

do qual se inscreve empiricamente sua produção ou sua apreensão. ” (Landowski, 2002,166)           

Tratando do dialogismo como interação entre enunciador e enunciatário, Barros 

(2003, p. 2) mostra que o sujeito deve ser desvestido de sua subjetividade para assumir-se 

como sujeito histórico e ideológico, atravessado por vozes sociais, em relação às quais se 

constitui. No mesmo texto, propõe o exame narrativo da enunciação como forma de 

reconstituir a(s) ideologia(s) do texto e, seguindo os passos de Bakhtin, concebe “o contexto 

como uma rede de textos da cultura que dialogam de modo contratual e conflitante.” (p. 5). 

Essa proposição do exame narrativo da enunciação é fundamental para a composição de 

contextos mais amplos sobre as realidades dadas pelos objetos de linguagem das várias 

disciplinas, haja vista que podem levar à compreensão de que um texto confirma, 

complementa, nega, critica, autoriza... outro, ampliando a visão do estudante/leitor sobre 

questões postas nos textos em estudo. E dá um desenho possível de contexto.  

Nesse sentido, os princípios da recursividade e da dialógica de Morin ajudam a 

pensar um modo de ver o contexto como algo nunca definitivo, já que todo texto tem um 

acabamento relativo e sempre é resposta a algo anterior e espera uma resposta ulterior, 

sucessivamente. Qualquer novo elemento de linguagem que é convocado para a 

compreensão de um contexto modifica sua configuração anterior. Contexto no sentido de 

Morin: integralidade buscada, que é dada por diálogos interdisciplinares.  Nessa perspectiva 

em que estamos trabalhando, o contexto atualizado é sempre devedor em relação ao 

potencial, que dependeria de relacionar um sem número de textos, algo impossível dentro 

das condições humanas de que dispomos. Pode-se dizer que o contexto é integralidade 

sempre buscada, mas nunca atingida plenamente.  
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3 INTERDISCIPLINARIDADE EM UMA COLEÇÃO DIDÁTICA PARA EJA 

 

Nunca os algarismos me 
entraram no entendimento. 
De certo pela pobreza que marcaria 
para sempre minha vida. 
Precisei pouco dos números. 
(Cora Coralina, Quem é Você?) 

  

Tal como entende Paulo Freire, a poetisa Cora Coralina vincula conhecimento com 

as exigências da vida. Em outra estrofe desse mesmo poema, há referência a métodos e 

materiais de ensino: “Tive uma velha mestra que já / havia ensinado uma geração / antes da 

minha. / Os métodos de ensino eram / antiquados e aprendi as letras / em livros superados 

de que / ninguém mais fala.” Está nessa estrofe a necessidade de renovação de métodos e de 

materiais didáticos, de acordo com as urgências dos tempos. Como procuramos demonstrar 

no primeiro capítulo, a urgência agora é de contextualização, como já o era na infância de 

Cora.  

Já dissemos no primeiro capítulo que a Educação de Jovens e Adultos se faz presente 

na educação brasileira desde a década de 40. Como se pode supor pelo perfil social da 

maioria dos estudantes da EJA, a produção de material didático para esse público não é 

rentável. Assim, a maior parte dos materiais ao longo da história da EJA foi produzido por 

movimentos sociais, pelos poderes públicos municipais, estaduais e federal e pelo Sistema 

S (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai; Serviço Social do Comércio - Sesc; 

Serviço Social da Indústria - Sesi; Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio – Senac; 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar; Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo - Sescoop; e Serviço Social de Transporte  - Sest). Mello (2010), em sua 

tese16, falando da escassez de pesquisas sobre materiais didáticos para essa modalidade de 

ensino, atribui isso em parte à “dificuldade de localizar essa ampla produção, dispersa no 

tempo e pulverizada geograficamente.” (p. 25). 

                                                 

16 A tese de Paulo Eduardo Dias de Mello (USP) “investiga historicamente a produção de material didático 
para a Educação de Jovens e Adultos, tendo por objetivos o entendimento da trajetória histórica dessa produção 
desde a constituição da EJA, como campo de políticas públicas até o período mais recente de nossa história, 
[...]” (p.8).    
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Por óbvio, o primeiro nível a ser pensado na educação de jovens e adultos foi a 

alfabetização, depois o ensino fundamental e só mais adiante o ensino médio, tanto no 

desenvolvimento de metodologias quanto no de material didático próprio para a EJA. 

Recentemente, pela Resolução 22/2013 (CD/FNDE/MEC), o ensino médio foi incluído no 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD EJA) de aquisição e distribuição de obras 

didáticas para estudantes de escolas públicas de todas as esferas governamentais. Lançado o 

edital com as normas para apresentação das obras didáticas pelos interessados, inscreveram-

se cinco coleções, das quais quatro foram excluídas pelo processo de avaliação, feito em três 

etapas: a primeira, denominada triagem, relativa a aspectos técnicos definidos no edital, foi 

feita pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT/SP); as duas outras, 

denominadas pré-análise e avaliação pedagógica, foram feitas pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte.  

Nosso objetivo neste terceiro capítulo é analisar o primeiro e único material didático 

aprovado pelo PNLD EJA para o triênio 2014-2016, a coleção Viver, aprender – Ensino 

Médio.  Organizada em três diferentes versões, conforme já informado na introdução, nossa 

análise se limita a dois volumes da versão integrada: o de Linguagem e Códigos (LC) e o de 

Ciências Humanas (CH).  Cada volume contém o material didático propriamente dito, 

endereçado ao estudante, e, na parte final, o Manual do Educador (ME), que, direcionado a 

esse interlocutor, diz muito sobre o projeto da obra: concepção, organização, enfim itens 

importantes de serem destacados e comentados aqui.  Ambos os volumes trazem na 

contracapa uma carta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) aos 

educadores, com informações sobre o uso da coleção, seguida da apresentação dos autores, 

um grupo de nove, no caso do volume de Linguagem e Códigos, e de sete, no caso do de 

Ciências Humanas17, fato que sinaliza para uma construção coletiva do material – se não da 

coleção toda, ao menos de cada volume. 

Por ser uma coleção, o projeto gráfico é comum. Os volumes das duas áreas que 

vamos analisar – Linguagem e Códigos e Ciências Humanas – foram produzidos por equipes 

distintas e, portanto, não há relações explicitamente estabelecidas entre os conteúdos de cada 

                                                 

17 O volume de Linguagens e Códigos possui nove autores: Clara Haddad, Isabel Cristina Martelli Cabral, 
Jorgelina Tallei, Lílian Lisete Garcia da Silva, Márcia Lygia Casarin, Márcia Regina da Silva, Maria Terezinha 
Teles Guerra, Neide Aparecida de Almeida e Sueli Aparecida Romaniw. O volume de Ciências Humanas foi 
elaborado por sete autores: Ana Paula Corti, André Luis Pereira dos Santos, Denise Mendes, Maria Carla 
Corrochano, Maria Lidia Bueno Fernandes, Roberto Catelli Jr. e Roberto Giansanti. 
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um. O estudo se ocupará apenas do modo como a obra promove a interdisciplinaridade, que 

é uma característica desejável em materiais didáticos para EJA, conforme se pode ler no 

Guia dos Livros Didáticos do PNLD EJA/2014: 

Do mesmo modo, houve atenção especial às coleções que apresentaram livros 
integrados ou unificados, ou seja, livros que combinavam, em um mesmo volume, 
conteúdos de mais de um termo ou período na mesma etapa de escolaridade, 
organizados ou não por componentes curriculares. Neste caso, apresentar 
propostas de articulação entre as áreas de conhecimento, e não apenas uma mera 
justaposição dos componentes curriculares, qualificou positivamente essas obras. 
(Guia do Livro Didático do PNLD EJA/2014, p. 19) 

A análise será apresentada em quatro seções: a primeira seção ocupa-se da seleção 

dos conteúdos dos volumes; a segunda, do texto didático-pedagógico; a terceira, dos textos 

incorporados aos capítulos com as respectivas sequências didáticas; e a quarta, do tratamento 

dado aos gêneros textuais. As quatro seções destacam o modus operandi de cada um dos 

volumes. 

 

3.1 Conteúdos e focos temáticos 

 

No volume de Linguagem e Códigos 

Antes de o sujeito da enunciação tomar efetivamente a palavra para atualizar 

possibilidades de linguagem no texto de transposição didática, ele precisa pensar nos 

objetivos a serem atingidos, a fim de propor formas de organização, relação de conteúdos, 

de temas, enfim. É algo que está a montante da enunciação. No Manual do Educador das 

duas áreas encontra-se a preocupação com a seleção do conteúdo rumo aos objetivos da 

educação de jovens e adultos: “contextualizar o conteúdo e o trabalho interdisciplinar”, já 

que o ponto de partida é “fundamentalmente, o mundo em que se vive e as experiências 

cotidianas, as quais, por natureza têm um caráter multidisciplinar.” (ME, p. 4). Essa 

preocupação está de acordo com o que vimos sobre as realidades complexas, para cuja 

compreensão concorrem diversos saberes.  

O volume de Linguagem e Códigos, cujo título é Linguagens e culturas, divide-se 

em três etapas não tituladas, apenas numeradas. Cada etapa se subdivide em duas unidades, 

estas sim com título. A unidade 1 reúne Arte e Português, que engloba os conteúdos de língua 
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e Literatura; a unidade 2, Espanhol e Inglês.18 Com a proposta de agrupar “conhecimentos 

conforme seu foco temático” (ME, p. 5), o primeiro ponto a observar é a organização de 

conteúdos e o foco temático que os reúne nas três etapas. Isso pode ser feito a partir da 

“organização de cada uma das etapas e as respectivas disciplinas a que se refere cada um dos 

capítulos” (ME, p. 5): 

Etapa 1 

Unidade I Capítulo Disciplina 

 

 

 

Linguagens 
para 
comunicação 

1 – Arte, artistas e obras de arte Arte 

2 – Língua viva, originalidade e identidade cultural Língua Portuguesa 
3 – Nossa língua brasileira Língua Portuguesa 
4 – Ciência, imprensa e literatura: modos de explicar 
o mundo 

Língua Portuguesa 

5 – Tradição oral, oralidade e escrita Língua Portuguesa 
6 – Pontos de vista, modos de olhar, ver e dizer Língua Portuguesa 
7 – Conviver: manifestar-se, defender e     sustentar 
ideias, formar opinião 

Língua Portuguesa 

8 – Cantar o amor, cantar o feminino Língua Portuguesa 
9 – Religiosidade e literatura: modos de fascinar, fazer 
crer e de constituir poder 

Língua Portuguesa  

10 – A arte sempre esteve presente em todas as 
culturas 

Arte 

 

Nessa primeira etapa, o foco temático Linguagens para comunicação abriga subitens 

que podem ser divididos em dois grupos, pelos temas ou figuras que contêm: conceitos e 

noções propedêuticas sobre linguagens, usuais em início de cursos: capítulo 1 (conceito de 

arte), 2 (percurso histórico da língua portuguesa), 3 (português “brasileiro”: variedades 

linguísticas), 4 (linguagem literária e não-literária), 5 (relação oralidade e escrita), 6 e 7 

(texto argumentativo); já os outros capítulos relacionam-se a trajetórias históricas das 

linguagens artísticas, em ordem cronológica:  Trovadorismo, Humanismo, Literatura de 

Informação e a presença da arte em todos os tempos e espaços. 

 

 

                                                 

18 Não analisaremos a unidade 2 por não dominarmos essas línguas. Ademais, como os títulos se alteram, 
pressupõe-se que não houve intenção de relacionar as disciplinas das duas unidades (línguas estrangeiras com 
Arte e Português). 
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Etapa 2 

Unidade I  Capítulo Disciplina 

 

 

 

  Visões 

1 – Poesia, poetas e escritores: vida na cidade e 
expressões literárias no Brasil colonial 

Língua Portuguesa         

2 – Indígenas: visões Língua Portuguesa 
3 – Leituras, interpretações e sentidos Arte 
4 – Negros: denúncias expressivas Língua Portuguesa 
5 – A sociedade e seus costumes Língua Portuguesa 
6 – Vanguardas europeias Arte 
7 – Olhar de perto: vida privada e comportamentos nas 
representações literárias 

Língua Portuguesa 

8 – O cientificismo na literatura: revelações sobre 
sexualidade e exclusão social 

Língua Portuguesa 

9 – Conhecer o Brasil Língua Portuguesa 
10 – Brasil: dos acadêmicos aos modernos Arte 

 

Com o título Visões, a unidade I da etapa 2 contém capítulos que podem se dividir 

em três blocos: os capítulos que dão sequência à historiografia literária, ainda que com 

particularizações temáticas ou figurativas dos estilos literários: capítulo 1 (Barroco e 

Arcadismo); 2, 4, 5 e 7 (fases da prosa e da poesia românticas); o 8 (Naturalismo e Realismo); 

9 (Pré-Modernismo); dos três capítulos de Arte, um, o terceiro, é propedêutico, leituras, 

interpretações e sentidos, o 6 trabalha com um movimento artístico, Vanguardas europeias, 

e o 10 com um percurso temporal da arte no Brasil. O tema dessa unidade, Visões, tem 

natureza transitiva; a ausência de um complemento empresta-lhe uma abrangência que acaba 

por não indicar qual vai ser o foco da unidade.  

 

Etapa 3 

Unidade I Capítulo Disciplina 

 

 

 

 

A caminho da 
modernidade 

1 – Desconstrução e transgressão Língua Portuguesa 

2 – Antropofagia cultural Língua Portuguesa 

3 – Essenciais sentimentos do mundo: Carlos Drummond 
de Andrade 

Língua Portuguesa 

4 – Crítica de uma realidade dura e seca Língua Portuguesa 

5 – Cidades: promessa de felicidade e retrato da realidade Língua Portuguesa 

6 – Duas descobertas do mundo: Clarice Lispector e Lygia 
Fagundes Telles 

Língua Portuguesa 

7 – Visual e verbal: combinações e sentidos produzidos Língua Portuguesa 
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8 – Categorias da arte: primitiva e erudita Arte 

9 – A língua portuguesa hoje: novas possibilidades Língua Portuguesa 

10 – Arte popular Arte 

 

A unidade 1 da etapa 319, A caminho da modernidade, tem como preocupação central 

a literatura do século XX. Do primeiro ao sétimo capítulos, estão as fases e os movimentos 

internos do Modernismo, também particularizados em temas e figuras pertencentes a cada 

um deles, incluindo alguns autores. Os dois capítulos de Arte trabalham três categorias da 

arte: primitiva, erudita e popular, todas ligadas ao século XX. As duas disciplinas se 

relacionam, pois, pelo viés cronológico.  

A descrição das unidades foi feita para verificar basicamente a relação entre focos 

temáticos e conteúdos selecionados. Os títulos dos capítulos não “nomeiam” o conteúdo 

propriamente dito, mas estes podem ser inferidos dos temas e figuras particularizados. Na 

unidade 2, o foco temático Visões, como já pontuado, não pode ser considerado um foco no 

qual os capítulos se orientem, pois, vago, poderia servir a qualquer lista de conteúdos ou 

temas; o foco da unidade 1, Linguagens para comunicação, comporta-se parcialmente como 

unificador dos conteúdos, porque os capítulos que iniciam a historiografia literária destoam 

dos outros; o título da unidade 3, A caminho da modernidade, relaciona os conteúdos das 

duas disciplinas, Arte e Português, apenas em termos cronológicos, o século XX. Os três 

focos são vagos para os alunos da EJA; abrangentes, acabam por apresentar-se muito 

abstratos. Estamos falando, obviamente, dos títulos como indicadores do que as etapas e 

capítulos vão tratar. No desenvolvimento deles, haverá fechamentos e concretizações.  

 

No volume de Ciências Humanas 

O volume de Ciências Humanas, cujo título é Tempo, espaço e cultura, divide-se em 

três etapas: 1 – Riquezas e pobrezas; 2 – A construção da nação e 3 – Cidadania e conflitos 

no mundo contemporâneo. No que tange à relação entre disciplinas, a organização, segundo 

                                                 

19 Dissemos anteriormente que as etapas do volume de Linguagem e Códigos não têm título; no entanto, a etapa 
3 contém o mesmo título da etapa 3 do volume de Ciências Humanas. Talvez houvesse, inicialmente, a intenção 
de que os dois volumes contivessem os mesmos focos temáticos rumo a uma interdisciplinaridade mais 
abrangente; talvez tenha havido um mero erro gráfico. Talvez a intenção primeira tenha levado à ocorrência 
do erro gráfico. 
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o Manual, possibilita “um diálogo interdisciplinar entre os temas propostos”. Conforme 

dizem, “em vários casos, os conteúdos se referem a conhecimentos que destacam temas 

estudados por mais de uma disciplina com base em diferentes abordagens. ” (ME, p. 5). 

Diferentemente do volume de Linguagem, nos quadros abaixo, copiados do Manual do 

Educador, alguns capítulos se associam a mais de uma disciplina, embora no sumário do 

livro do aluno apareça uma só. Observemos cada uma das etapas com seus temas e subtemas: 

 

Etapa 1 Capítulo Disciplinas 
relacionadas 

 

 

 

 

 

Riquezas e 

pobrezas 

1 – Riquezas e pobrezas no mundo contemporâneo História, 
Filosofia, 
Sociologia e 
Geografia 

2 – Riquezas e pobrezas ambientais Geografia 

3- Riquezas e pobrezas em outros tempos: Antiguidade História 

4 – A Filosofia no mundo antigo: ética, política e 
desigualdade 

Filosofia 

5 – Riquezas e pobrezas em outros tempos: Idade Média História 

6 – A Filosofia e cotidiano: Deus, fé e Filosofia Filosofia 

7 – O capitalismo e a construção do espaço: pobrezas e 
riquezas no espaço urbano 

Geografia 

8 – Países ricos e países pobres nos séculos XX e XXI Geografia 

9 – Globalização e espaço geográfico Geografia 

10 – Questões contemporâneas: a geopolítica da energia Geografia 

11 – A imaginação sociológica Sociologia 

12 – O trabalho e suas metamorfoses Sociologia 

 

O tema Riquezas e pobrezas pode ser desenvolvido por diversos percursos temáticos 

e/ou figurativos; é possível detectar alguns no quadro acima: aquele a que mais comumente 

os dois substantivos são associados, o do campo econômico-social: presentes nos capítulos 

4, 7, 8, 9 e 12. O da ecologia: presentes nos capítulos 2, 9 e 10. O título de alguns capítulos 

não permite inferir a determinação temático-figurativa de riquezas e pobrezas. As palavras 

aparecem, mas relacionadas a tempo ou a espaço; é o caso dos capítulos 1, 3, 4 e 5. Os 

capítulos 6 e 11 não têm como foco a questão das riquezas e pobrezas. A afirmativa de que 

riquezas e pobrezas podem se ligar a diversos percursos temáticos e figurativos se comprova 
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pela leitura do primeiro capítulo, que trata de alargar a abrangência semântica do par de 

opostos para abordá-lo de acordo com os conteúdos de cada disciplina. 

  

Etapa 2 Capítulo Disciplinas 
relacionadas 

 

 

 

 

A construção da 

Nação 

1 – A invenção do Brasil História 

2 – A constituição do território brasileiro  Geografia 

3 – Dimensões do Brasil colonial História 

4 – Questão agrária no Brasil: a relação com a terra Geografia 

5 – Paisagens naturais brasileiras e expressões culturais 
regionais 

Geografia 

6 – A Filosofia e cotidiano: a sociedade civil e o 
Iluminismo 

Filosofia 

7– As independências da América e a Revolução 
Francesa 

História 

8 – Mudanças no Brasil imperial História 

9 – Cidades da oligarquia História 

10 – Cultura e sociedade Sociologia 

 

Com o título A construção da nação, a etapa 2 se organiza sob três pilares que de 

fato concorrem para compreender o Brasil como nação: eventos temporais ligados a aspectos 

sociais e culturais em um espaço.  Os eventos temporais se relacionam ao “descobrimento”, 

ao Brasil colônia, ao Brasil império, à Independência, à Abolição da escravidão e à 

Proclamação da República. Esses eventos ocorrem sobre o território brasileiro em formação, 

incluindo suas características físicas, econômicas, culturais, respectivamente nas disciplinas 

de História e Geografia. Filosofia, com o título Sociedade Civil e Iluminismo, dá sequência 

cronológica ao pensamento filosófico, em relação à etapa anterior. Sociologia, com o título 

Cultura e Sociedade, pode oferecer subsídio para compreender a construção da nação 

brasileira.    

 

Etapa 3 Capítulo Disciplinas 
relacionadas 

 

 

1 – As guerras mundiais História 
2 - Socialismos História e 

Sociologia 
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Cidadania e 
conflitos no 
mundo 
contemporâneo 

3 – Guerra Fria: um mundo bipolar História e 
Sociologia 

4 – Um olhar sobre a América Latina e os movimentos de 
contestação 

Geografia e 
História 

5 – Populismo, ditadura, democracia e protesto popular 
no Brasil 

História 

6 – A Filosofia e cotidiano: engajamento político Filosofia 
7 – Cidadania e participação social no Brasil História e 

Sociologia 
8 – Política, cotidiano e democracia no Brasil Sociologia 
9 – Uma população cada vez mais urbana Geografia 
10 – Um Brasil urbano Geografia 
11 – Cidade e relações sociais Sociologia 

 

O orientador temático dessa etapa é Cidadania e conflitos no mundo contemporâneo. 

Com as palavras dos títulos, é possível estabelecer dois percursos, um para conflitos e outro 

para cidadania, embora os dois possam se correlacionar. Para cidadania, um tema caro para 

a EJA, as palavras socialismos, movimentos de contestação, democracia, protesto popular, 

engajamento político, participação social e política, cidade e relações sociais. Para conflitos, 

as palavras guerras, socialismos, Guerra Fria, movimentos de contestação. Há os termos que 

promovem a intersecção dos dois conjuntos, tais como movimentos de contestação, relações 

sociais...  

No que tange à relação entre o foco temático das etapas e os itens dos capítulos, o 

volume de Ciências Humanas consegue uma aproximação maior entre as disciplinas, 

sobretudo História, Geografia e, em parte, Sociologia. Em que pese os temas das etapas 

serem muito gerais, há um bom nível de convergência de conteúdo entre as disciplinas postas 

no mesmo volume. De fato, há temas comuns a várias disciplinas, os quais facilitam a relação 

entre elas. 

Nos dois volumes, os focos temáticos se caracterizam como arquilexemas que 

reúnem conjuntos de conteúdos com traços comuns ou aproximados. Ou seja, o que reúne 

os conteúdos é o próprio conteúdo. Nas duas áreas foi ainda a cronologia que determinou 

majoritariamente a sequência dos conteúdos e, de certo modo, também a seleção, conforme 

se pode notar por alguns termos denotadores de tempo: “contemporâneo”, “em outros 

tempos: Antiguidade”, “mundo antigo”, “em outros tempos: Idade Média”, “nos séculos XX 

e XXI”; e pela sequência dos movimentos literários no volume de Linguagem. Para a 

disciplina de História e para a historiografia literária, a linha do tempo se afigura como um 

conceito fundante. Na esteira da dimensão temporal, a noção de espacialidade também 
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influencia na organização dos conteúdos. No caso dos quadros acima, verifica-se que o 

espaço maior e externo (mundo) rege o espaço menor e interno (Brasil). Isso tanto na 

sequência das etapas quanto no interior de uma mesma etapa, na sequência dos capítulos.  

Cereja (2005)20, versando sobre o ensino da literatura, diz que há vantagens e 

desvantagens em quase todas as opções metodológicas que se adotem e que “o mais 

conveniente é avaliar qual dessas possibilidades é mais pertinente a cada escola e ao seu 

projeto pedagógico, levando-se em conta, [...] o corpo de professores e de alunos, as 

propostas oficiais de ensino, etc.”. O autor enumera quatro caminhos possíveis para o ensino 

da literatura: em grandes unidades temáticas (grifo do autor); em torno dos gêneros 

literários; a sequência histórica, em duas possibilidades, das origens à contemporaneidade e 

da contemporaneidade às origens. Ainda que fazendo referências ao presente, com textos 

contemporâneos, na busca de um diálogo intertemporal e interespacial, tanto o volume de 

Linguagens quanto o de Ciências Humanas optam pela linha organizadora da diacronia, do 

passado para o presente.     

Consideramos também que a escolha deve ser guiada pelos objetivos a alcançar com 

o grupo de envolvidos no processo educacional, de acordo com o nível e com a modalidade 

de ensino em questão. No caso do ensino médio da modalidade EJA, cujo ponto de partida 

deve ser “fundamentalmente o mundo em que se vive e as experiências cotidianas”, julgamos 

mais adequado que o processo se guie por unidades temáticas interdisciplinares e que pelo 

tema se selecionem os conteúdos. Há uma diferença grande entre o conteúdo definir o tema 

para discussão e o tema definir os conteúdos para estudo. No primeiro caso, o conteúdo se 

torna fim; no segundo, ele se torna meio para compreender as coisas que nos cercam. E esse 

é o objetivo da ciência e da educação. 

Não obstante o fato de os dois volumes se organizarem em torno do conteúdo, há 

neles temas do cotidiano do estudante em discussão, os quais podem ser captados dos 

objetivos postos no início de cada capítulo.  Vamos transcrever o início de sete capítulos, 

quatro de Linguagem e quatro de Ciências Humanas, para verificar como isso se dá: 

Exemplo 1 (Etapa 1 – capítulo 2 - Língua Portuguesa) 

Neste capítulo, você irá descobrir a origem da língua portuguesas; conhecerá algumas das 
batalhas de que ela participou antes que chegasse até nós, bem como as marcas desses confrontos e de 

                                                 

20 Willian Roberto Cereja é autor de livros didáticos para o ensino médio regular de ampla adoção no Brasil. 
Sua tese de doutorado discute o ensino de literatura no ensino médio.  
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encontros com outros povos, razão de suas variadas maneiras de se manifestar; saberá que há línguas que 
morreram e entenderá como a nossa se mantém viva até hoje. Além disso, tomará contanto com os 
estudos literários, que irão abordar especialmente dois grandes nomes da literatura brasileira. (p. 19) 

 

Exemplo 2 (Etapa 2 – Capítulo 4 - Língua Portuguesa) 

A literatura tem registrado já há algum tempo a presença da cultura afro-brasileira em nossas vidas 
e também tem denunciado os preconceitos que permanecem em nossa sociedade tanto tempo depois da 
abolição da escravatura. 

Neste capítulo, você vai observar a denúncia do preconceito e das crueldades sofridas por 
africanos escravizados em textos de diferentes épocas, principalmente em obras românticas do século XIX. 
Também vai refletir sobre o preconceito, a discriminação e a desigualdade presentes em nossa sociedade. 
(p. 211) 

   

Exemplo 3 (Etapa 2 – Capítulo 10 - Arte)  

Neste capítulo, entraremos em contato com alguns marcos da história da arte brasileira. 
Conheceremos as produções artísticas do século XVI, as de tendência marcadamente acadêmica do século 
XIX e o estabelecimento do diálogo com os movimentos de vanguarda internacionais no século XX. (p. 290) 

 

Exemplo 4 (Etapa 3 – Capítulo 5 - Língua Portuguesa) 

Quando você pensa em cidade, que ideia lhe vem imediatamente? Um lugar cheio de prédios, 
avenidas e muita gente se atropelando nas ruas? Um lugar onde é mais fácil encontrar qualquer coisa que se 
deseje? Um lugar para onde se quer ir ou um lugar de onde se quer sair? 

Neste capítulo, você vai ler algumas produções verbais e visuais em que a cidade se apresenta ora 
como uma promessa de felicidade, ora como um retrato da realidade. (p. 410) 

 

Os grifos nossos destacam os objetivos de cada capítulo transcrito. No volume de 

Linguagem e Códigos, observa-se que não há uma uniformidade entre os capítulos em 

termos de temas sociais e conteúdos. Os exemplos 1 e 3 têm no centro dos objetivos 

conteúdos curriculares; nos exemplos 2 e 4, os temas sociais preconceito, discriminação e 

desigualdade e a cidade estão no centro dos objetivos. Há, na verdade, dois percursos 

temáticos nos objetivos dos capítulos do volume: um com predominância de conteúdo 

disciplinar e um com predominância de tema social. Vale destacar que cidade também 

aparece como tema de um capítulo de Sociologia, Cidade e relações sociais, mas não há 

relações explicitamente estabelecidas entre esses capítulos das duas áreas.  

 No volume de Ciências Humanas, notamos três procedimentos nos inícios dos 

capítulos: a explicitação dos objetivos do capítulo; um ou dois parágrafos introdutórios que 
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encaminham para a necessidade do conteúdo a ser estudado; a inclusão de perguntas das 

quais se podem inferir os objetivos do capítulo. Vamos transcrever um exemplo de cada.  

 

Exemplo 5 (Etapa 1 - capítulo 7 – Geografia) 

Você já refletiu sobre alguns aspectos do sistema capitalista e suas implicações em diversas dimensões 
da vida humana. 

 Discutimos a noção de progresso e trabalhamos com a ideia de que o progresso material por si só não 
assegura boas condições de vida para a maior parte da população. [...] 

Neste capítulo, vamos ampliar o estudo sobre o sistema capitalista e conhecer sua origem, seus 
principais teóricos e suas principais características, tendo em mente que esse sistema vem se transformando ao 
longo dos séculos. Vamos agora aos seus primórdios. (p. 86) 
 

Exemplo 6 (Etapa 2 – Capítulo 10 – Sociologia) 

Uma das ideias centrais da sociologia é que os seres humanos são seres sociais, vivem em grupos e 
precisam do outro para sobreviver. Mas o modo como essa vida social foi organizada variou muito ao longo 
da história e dos diferentes espaços geográficos habitados pelos seres humanos. A sociedade é construída 
historicamente, por isso ela é dinâmica e se transforma ao longo do tempo. Os fenômenos sociais possuem 
uma lógica própria e para compreendê-la é preciso fazer uso de teorias sociais. [...] (p. 308) 

 

Exemplo 7 (Etapa 3 - Capítulo 2 – História) 

Nos anos 1960, lia-se com frequência nos jornais e revistas que o mundo estava dividido entre os 
blocos socialista e capitalista. Havia até mesmo grande temor de uma nova guerra mundial de dimensões até 
maiores que as anteriores, por causa dos interesses conflitantes desses blocos. 

Mas o que significa ser socialista? Em que medida o socialismo se opõe ao capitalismo? 
Atualmente, quais países são socialistas? Existe hoje conflito entre países capitalistas e socialistas? Que 
críticas são formuladas aos países socialistas atuais? (p.339) 

 

Os três exemplos acima ratificam conteúdos curriculares como centro de cada 

capítulo. Os grifos nossos os destacam em cada trecho: o sistema capitalista, teorias sociais 

para explicar a lógica dos fenômenos sociais e socialismo em oposição ao capitalismo, 

respectivamente. Toda essa busca por compreender a relação entre o foco temático e seus 

conteúdos e a preocupação central de cada capítulo feita até aqui ajuda a verificar se questões 

do cotidiano dos estudantes da Eja são estudadas de forma interdisciplinar. Que há um grau 

de relação entre disciplinas, ao menos no volume de Ciências Humanas, há. No entanto, a 

organização não favorece a discussão de temas do cotidiano em um bom nível de 

profundidade, porque não há temas dessa natureza para os quais os conteúdos convirjam 

para clareá-los, compreendê-los. Esses temas aparecem, normalmente, em atividades 

periféricas, advindas de oportunidades de textos literários ou não, selecionados para 
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desenvolver determinado conteúdo, ou da abordagem de algum conteúdo específico, no caso 

de Ciências Humanas.   

Isso pode ser visto na detecção do modo como temas sociais ligados ao dia a dia dos 

estudantes estão pulverizados pelos dois volumes. Por exemplo, relacionados à questão 

étnica que envolve os negros e sua luta, há cerca de 20 textos que possibilitam um trabalho 

com esse tema no livro de Linguagem e Códigos, além do capítulo que versa sobre a poesia 

da terceira geração romântica e do capítulo de Arte Africana. No volume de Ciências 

Humanas, há outros tantos textos e conteúdos que permitem alargar a visão sobre o tema, se 

vistos dialogicamente, como tema que integra os conteúdos das disciplinas. A pulverização 

torna mais difícil o estabelecimento de relações entre os conteúdos mobilizados para 

compreender determinado tema ou problema. 

 

3.2  A enunciação mediadora do processo educativo interdisciplinar  

  

Diálogo é palavra-chave no processo interdisciplinar. No ato enunciativo que produz 

o texto didático-pedagógico está o sujeito da enunciação desdobrado em enunciador-autor e 

enunciatário-aluno, aquele com o objetivo de tornar didáticos os discursos das ciências que 

lhes correspondam e este com o objetivo de assimilar e aplicar os conhecimentos transpostos 

das ciências para o livro didático. Além de falar dos conteúdos das ciências de um modo 

mais adequado ao processo educativo, o enunciador propõe atividades aos educandos no 

entremeio do seu texto. As atividades podem versar sobre o próprio texto didático, sobre 

textos selecionados para a unidade ou outros indicados para leitura, sobre as experiências de 

vida do educando, ao menos no caso da EJA, sobre as relações entre todos esses textos, 

incluindo o da vida, tudo tendo como norte os objetivos de um capítulo, que se subordina 

ainda a unidades maiores: o volume e a coleção. 

O sujeito da enunciação está ausente do enunciado, embora possa deixar nele suas 

marcas. No enunciado, instala um narrador e um narratário, numa debreagem de primeiro 

grau. No material que estamos analisando, o enunciador projeta no enunciado um narrador 

de primeira pessoa; interlocutor, atravessa todo o livro dialogando com seu interlocutário, 

instalado explicitamente como você, estabelecendo com ele uma relação de proximidade, 

tanto no volume de Linguagem: “O texto que você vai ler agora [...]” (p. 188), quanto no de 

Ciências Humanas: “Você já deve ter ouvido falar sobre a Revolução Francesa. ” (p. 252). 
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Essas interlocuções explícitas se fazem notar mais nos trechos iniciais dos capítulos, em que 

se busca estabelecer a comunicação, e na proposição de atividades ou sequências didáticas, 

em que os verbos no imperativo denunciam a presença da dupla interlocutor/interlocutário. 

No enunciado há, pois, muitas marcas da enunciação. O narrador, via de regra de primeira 

pessoa do plural, solidariza-se com o narratário no processo de aprendizagem: “discutimos 

a noção de progresso”, “entraremos em contato com alguns marcos”, “conheceremos as 

produções artísticas”, e partilha com ele o tempo, o espaço e seus elementos culturais: “nossa 

sociedade”, “nossa (língua) ”, “a noção de cidade que temos atualmente”. Fiorin considera 

esse emprego da primeira pessoa do plural um plural didático: “[...] trata-se de um nós 

inclusivo (eu enunciador e tu enunciatário), pois indica que o eu e o tu juntos empreendem 

o percurso da aprendizagem que o texto didático impõe. ” (1999, p. 126). Pode-se dizer, 

portanto, que a debreagem é enunciativa nos dois volumes, embora não do mesmo modo em 

todas as disciplinas que os compõem, como demonstraremos nos parágrafos seguintes.  

Cada volume tem sob seu produto textual uma única enunciação; mas cada disciplina 

que o compõe apresenta um perfil diferente de enunciador e enunciatário. Nos textos de 

transposição didática, incluindo a proposição de tarefas, há uma irregularidade no tocante 

aos efeitos de subjetividade produzidos pela maior ou menor aproximação entre pessoa, 

tempo e espaço do enunciado com pessoa, tempo e espaço da enunciação. Estamos fazendo 

essa observação porque isso contribui para a criação de perfis de enunciador e enunciatário 

e, em um volume interdisciplinar, o ideal é que esses perfis sejam ao menos próximos nos 

capítulos das diversas disciplinas, a fim de o volume parecer uma unidade textual.  Para 

verificar essa questão, transcrevemos abaixo um trecho de Arte e um de Português, 

disciplinas que compõem um mesmo volume: 

 

Arte (etapa 1, capítulo 1, p. 11) 
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Português (etapa 3, capítulo 5, p. 421) 

 

Nos dois fragmentos, o narrador dirige-se ao seu narratário.  Em ambos, há verbos 

no imperativo, há a segunda pessoa instalada, representada pelo você, pronomes que a 

retomam ou a ela se referem. Mas essas marcas são mais numerosas no fragmento de Arte, 

que também explora essa relação com a introdução de muitas perguntas, numa interpelação 

bastante intensa de seu interlocutário/aluno, daí o efeito de simulação de presença. Se a 

proximidade entre os dois interlocutores é importante para o processo ensino-aprendizagem, 

é preciso cuidar para não surtir um efeito de “infantilização” do enunciatário-aluno pelo 

excesso de chamamento. Na medida certa, porém, essas estratégias são importantes para 

incluir o interlocutário-aluno numa linha de pensamento, para chamá-lo de volta à reflexão, 

para conduzir a exposição feita, para ativar nele uma atitude responsiva. Manter essa 

interação é fundamental para o aprofundamento dos estudos, sobretudo os que demandam 

pensamento complexo.  

 A discussão acerca da relação entre os dois participantes do processo enunciativo, 

no caso dos materiais didáticos, é bastante pertinente porque ela é uma das pontas da 
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mediação entre estudante e conhecimento. Para além de um texto que cria uma imagem de 

estudante muito dependente de orientações, uma discussão importante a fazer nesse ponto é 

a do papel de mediador entre estudante e conhecimento exercido ora pelo narrador do livro 

didático, ora pelo professor em presença.  Qual seria o papel do professor na condução dessa 

atividade de Arte em sala de aula? Em que medida o professor está também projetado como 

interlocutor nesse texto didático?  

Para o enunciador do livro didático, o professor, no livro do aluno, é a não pessoa. 

Fala-se dele, mas ele não está instalado como participante do discurso. O professor assume-

se como interlocutor no manual que acompanha o material didático. Nele, o aluno se torna a 

não-pessoa. Tomando como exemplo a coleção: 

No material do aluno: 

“Combinem com o professor um prazo para realizar a investigação [...]” 
“Peçam ajuda a seu professor ou ao coordenador da escola, [...]” (LC, p. 123)  
 

No Manual do Educador: 

“Pesquisem com os alunos, em livros de história da arte ou na internet, a arte rupestre. Divida a         
classe em quatro grupos e solicite que cada um deles trabalhe em um canto da sala de aula. [...]” 

“Mostre aos grupos alguns exemplos de sobreposição. Você pode utilizar os próprios cadernos da 
turma e colocá-los sobre a mesa [...] (ME do volume de LC, p. 18) 

Há, pois, duas enunciações distintas, mas relacionadas: a do livro do aluno, em que 

o sujeito da enunciação se desdobra em enunciador-autor e enunciatário-aluno, e a do manual 

do educador, em que o sujeito da enunciação se desdobra em enunciador-autor e 

enunciatário-professor. Essas são as pessoas do discurso, porque portadora de vozes. Já a 

terceira, aluno e professor em cada uma das situações enunciativas, é a não pessoa. Sobre 

isso, diz Amorim: 

O conjunto de pessoas eu, tu/ele não é homogêneo. Eu e tu são, a cada enunciação, 
pessoas únicas, singulares. O ele, ao contrário, é a possibilidade de expressão da 
não-pessoa. Não apenas porque pode tratar-se de um ser não falante, mas 
sobretudo porque ele está na posição do ausente, isto é, daquele que, numa dada 
enunciação, não está designado para participar do diálogo nem para tomar a 
palavra. (AMORIM, 2001, p. 98 – grifos da autora) 

É preciso sempre pensar o material nestas duas ocasiões de interação: ausente o 

professor, incluem-se orientações a serem dadas aos estudantes por meio de sequências 

didáticas; ausente o aluno, pensa-se nas orientações e observações a serem dadas aos 



99 
 

educadores, já que nem tudo pode ser incluído em sequências didáticas. Se há dificuldade 

de incluir numa sequência didática de leitura uma questão interdisciplinar ou se é preciso 

esmiuçar mais o modo como o educador pode abordar determinadas questões, o manual do 

educador pode ser uma ocasião enunciativa de promoção da interdisciplinaridade.   

Em última instância, todas as escolhas entre as possíveis de serem atualizadas no 

discurso são do sujeito da enunciação. Ao estabelecer-se como enunciador, implanta o 

enunciatário, instala narrador e narratário, estabelece interlocuções dentro do enunciado, faz 

perguntas, instala vozes explicita ou implicitamente, convoca outros textos, com outras 

tantas vozes, de outros espaços e tempos para a consecução dos seus objetivos de ensino, 

alargando modos de ver conteúdos e temas pelo contato com os diversos textos da cultura, 

os contemporâneos e os da “grande temporalidade”. No discurso desse enunciador, ainda 

que sem marcas textuais, ressoam as vozes que já trataram do mesmo conteúdo: a de 

pesquisadores, a de outros enunciadores de obras didáticas....  

No curso do texto didático-pedagógico dos volumes em análise, capturamos três 

procedimentos discursivos de interação importantes para a interdisciplinaridade, já referidas 

no segundo capítulo: interrogação, citação e remissão.  

 

Interrogação 

Referindo-se à maiêutica de Sócrates, Fazenda (2003) destaca a importância do saber 

perguntar na construção da interdisciplinaridade. O método socrático consistia, num 

primeiro momento, em interrogações que levassem o interlocutor ao reconhecimento de que 

seu saber era contraditório, insuficiente. Numa segunda etapa, as perguntas se prestavam a 

auxiliar o interlocutor a descobrir saídas para sua contradição, para a insuficiência do seu 

saber. No livro didático, cabe ao enunciador, debreado na figura do narrador, a formulação 

de perguntas no interior do texto didático, a partir de escolhas enunciativas. Benveniste, 

versando sobre o aparelho formal da enunciação, observa que 

Desde o momento em que o enunciador se serve da língua para influenciar de 
algum modo o comportamento do alocutário, ele dispõe para este fim de um 
aparelho de funções. É, em primeiro lugar, a interrogação, que é uma enunciação 
construída para suscitar uma “resposta”, por um processo linguístico que é ao 
mesmo tempo um processo de comportamento com dupla entrada. Todas as 
formas lexicais e sintáticas da interrogação, partículas, pronomes, sequência, 
entonação, etc. derivam deste aspecto da enunciação. (BENVENISTE, 1989, p. 86 
– o grifo é do autor) 
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Listando outros expedientes que tornam a enunciação um processo interativo, 

Benveniste diz que a interrogação se caracteriza pela “acentuação da relação discursiva com 

o parceiro, seja este real ou imaginado, individual ou coletivo. ” (p. 87). É comum que os 

textos de transposição didática busquem acentuar essa relação. Isso acontece na coleção em 

perguntas diretas ao interlocutário/aluno, como no trecho de Arte transcrito anteriormente, 

em que as perguntas têm muito mais a função de manter o diálogo com o interlocutário, no 

caso mencionado sobre o resultado de uma atividade feita anteriormente, do que 

questionamentos sobre o conteúdo propriamente dito. Um outro exemplo: 

Toda sociedade tem seus costumes, que são percebidos nos comportamentos individuais ou grupais. 
Você e seus amigos, por exemplo, como se divertem? Aonde costumam ir? O que costumam fazer? 
E, quando você se interessa por alguém com quem tem vontade de viver um relacionamento amoroso? 
[...] (CL, p. 226) 

Nesse excerto, as perguntas têm muito mais a função de despertar o aluno para o 

conteúdo que será tratado no capítulo. Para além desse tipo de pergunta que cumpre o papel 

de aproximar locutores nas duas pontas do processo enunciativo, têm especial importância 

para o processo interdisciplinar as didáticas ou retóricas. Inseridas sintaticamente na 

transposição didática, não “exigem” uma resposta, já que o próprio enunciador vai apresentá-

la adiante, mas desperta no enunciatário/aluno uma reação responsiva, uma reflexão 

silenciosa, ou ao menos o coloca em situação de espera por respostas possíveis, como estes 

exemplos do livro de Ciências Humanas, p. 321 e 339, respectivamente: 

 

 

 

 

As perguntas acima convidam ao diálogo e podem suscitar no estudante respostas 

interdisciplinares, pois ele não vai no fio do pensamento separar o que é dado histórico, 

reflexão sociológica, filosófica. Essas perguntas estão em capítulo de História, no entanto 

respostas possíveis se relacionam com a Geografia e a Sociologia. A natureza dessas 

perguntas permite ainda observar a colocação em diálogo de espaços e tempos diferentes: 
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diferenças entre países, diferenças entre passado e presente. Algumas perguntas propiciam 

ao estudante o acesso à própria dinâmica de construção do conhecimento: um exemplo seria 

este fragmento retirado de parte do volume de Ciências Humanas que versa sobre motivos 

para aprender Sociologia:  

 

Quando comparo minha época com o passado, consigo perceber que aquilo que hoje existe nem 
sempre foi igual ao que existiu, o que ajuda a desconstruir a naturalidade do mundo tal qual o conheço, 
e também ajuda a perceber que a vida social é dinâmica e está em constante transformação. Essas 
mudanças são, muitas vezes, imperceptíveis durante meu tempo de existência individual no mundo. 
Para entender mais profundamente o mundo atual, é necessário conhecer as conexões que ele tem com 
outras épocas históricas e outros espaços, e por isso o conhecimento histórico é fundamental para 
exercitar o pensamento sociológico. Por que existe preconceito no Brasil? Por que existem 
palavras “estrangeiras” em nosso vocabulário? Por que empresas mudam de lugar? (CH, p. 145 
– grifo nosso) 

 

Esse trecho, de um capítulo de Sociologia, é bem interessante porque, antes de 

concluir com as três perguntas, mostra a relação entre História e Sociologia.  As perguntas 

que fecham o parágrafo podem motivar a construção de conhecimento por meio de estudos 

e pesquisas que não se fariam apenas pelo viés da Sociologia, mas, como mostra o próprio 

texto, por informações e reflexões acumuladas pelas disciplinas das áreas de Linguagem e 

Ciências Humanas.  

 

Citação 

A citação é um modo de inserção do discurso alheio muito produtivo para a 

interdisciplinaridade. Encontramos algumas inserções, tanto em discurso direto quanto em 

indireto, no material que estamos apreciando. Seja, por exemplo, a citação feita na página 

326, capítulo de História: 
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Num capítulo em que a disciplina de História tem como conteúdo as guerras 

mundiais, a citação do trecho acima é presença da Geografia econômica explicitando causas 

de conflitos na Europa na segunda metade do século XIX, numa associação de disciplinas 

bastante salutar para a compreensão do conteúdo. Se é próprio da disciplina de História 

interpretar fatos do passado, nesse caso as guerras, identificando processos que levaram a 

elas, a Geografia econômica oferece suporte para isso, numa relação de complementaridade 

entre as disciplinas. O enunciador do texto didático poderia embutir em seu próprio discurso 

esse conteúdo da Geografia, mas o efeito de sentido não seria o mesmo. A inclusão de uma 

enunciação de narradores geógrafos em um texto didático de História, além de marcar a 

complementaridade entre as disciplinas, confere-lhe maior credibilidade. 

Embora possamos considerar a área de abrangência da Geografia como uma força 

social organizada e, por isso, pensar que citá-la reforce as barreiras entre as disciplinas, não 

é o que acontece. O que se dá nesse caso é a aproximação, a complementaridade, a 

solidariedade, a prova da força de uma disciplina dentro da outra. O discurso reportado pode 

ser uma entre outras vias para inserir o enunciatário-estudante no universo interdisciplinar, 

na medida em que traz para dentro de uma disciplina contribuições de outras. 

O recurso da citação é encontrado também no volume de Linguagem e Códigos (p. 

176-177): 

[...] No aglomerado social (a cidade em si) viviam funcionários da administração municipal, oficiais 
da Coroa, religiosos, artesãos, mercadores, além de negros, indígenas e mestiços. Segundo Boris 
Fausto: 

Embora não haja dados de população seguros até meados do século XVIII, calcula-se que 
tinha 14 mil habitantes em 1585, 15 mil em 1725 e cerca de 40 mil em 1750, a metade dos 
quais eram escravos.  

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 4.ed. São Paulo: Edusp/Fundação para o desenvolvimento da 
Educação – FDE, 1996, p. 77 

 

Esse exemplo está no capítulo 1 da etapa 2 de Língua Portuguesa em que o texto 

didático-pedagógico está relacionando obras de artista barroco com a cidade da Bahia. São 

dados históricos sobre o perfil da cidade no século XVII/XVIII. Enumerando os habitantes 

de então, cita o historiador Boris Fausto para mostrar o crescimento populacional da cidade 

e concluir com o caos na ocupação do espaço urbano. A inclusão de dados e reflexões de 

História dentro dos capítulos de Literatura é bem comum. Cumprem, nesse caso, papel de 

contextualização histórica para as obras literárias. No entanto, para além de inclusões 

pontuais de uma disciplina dentro da outra, o ideal é a interdisciplinaridade mais abrangente 
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em que os conteúdos das diversas disciplinas são estudados concomitantemente em prol da 

compreensão de um tema ou questão.  

A citação indireta também marca presença nos textos didático-pedagógicos: 

Podemos dizer, assim, que Wright Mills defendia que a Sociologia era um pensamento relacional, cuja 
missão seria estabelecer conexões entre fatos e situações aparentemente soltos ou desconectados. (CH, 
p. 143) 

Em termos pedagógicos, a citação indireta tem a vantagem de o enunciador poder 

ajustar a expressão do discurso citado a fim de que o conteúdo seja compreendido pelos 

estudantes. No caso do exemplo, a necessidade do enunciador foi muito mais o resumo 

daquilo que Mills defendia para fechar o estudo do autor. O discurso indireto, ao menos nos 

dois volumes analisados, foi usado no interior de cada disciplina, ou seja, historiador dentro 

da História, geógrafo dentro da Geografia, e não de uma dentro da outra, o que também seria 

possível, mas demandaria mais domínio do conhecimento do enunciador citante, pois ele 

estaria reelaborando o texto de uma disciplina que não é a sua. 

 

Percurso remissivo 

Chamamos de percurso remissivo no capítulo anterior a estratégia textual-

interdisciplinar em que se sugere ao leitor o retorno a um texto ou parte dele, guiado por um 

texto que lhe é posterior. No volume de Ciências Humanas, há algumas ocorrências de 

remissão interdisciplinar: 

 

Lembre-se que já estudamos o caso de Cuba, país latino-americano que fez uma revolução socialista 
em 1959. O cenário político mundial em que ocorreu tal revolução [...] (CH, p. 365) 

Nas aulas de História você ouviu falar desse tipo de organização. Em primeiro lugar, emerge o 
taylorismo: cada movimento do trabalhador será [...] (CH, p. 163) 

 

No primeiro fragmento, tratando dos movimentos de contestação na América-Latina, 

o capítulo de Geografia remete o estudante para um capítulo de História que versou sobre a 

Revolução Cubana, atualizando e contextualizando os conteúdos; assim, tanto os 

movimentos de contestação se complementam com o caso específico de Cuba, quanto o caso 

de Cuba se situa em um contexto maior de movimentos revolucionários dentro do continente 

de que faz parte. No segundo fragmento, Sociologia menciona conteúdo trabalhado pela 
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disciplina de História. Com essa remissão, o estudante rememora um conteúdo já estudado, 

o que potencializa a aprendizagem do mesmo conteúdo, sob a visão de uma outra disciplina, 

a Sociologia. Se houvesse a indicação dos capítulos de História, seria melhor ainda. 

Remissões dentro de uma mesma disciplina são comuns; entretanto, é mais difícil 

que ocorram entre elas. No volume de Linguagem, não observamos nenhuma, mas seria 

muito produtivo se houvesse. Por exemplo, há referência às vanguardas europeias tanto em 

Arte quanto em Português, mais de uma vez em cada uma delas, mas nenhuma encaminha o 

estudante para rever as outras. Seria de extrema produtividade interdisciplinar essa remissão: 

para confrontar a ocorrência das vanguardas em dois espaços, a Europa e o Brasil; para 

comparar estratégias discursivas equivalentes em diferentes artes. 

Além da inserção de vozes alheias no curso do texto de transposição didática, como 

é o caso da citação, o enunciador didático pressuposto pode, e hoje isso é muito habitual, 

incorporar textos de diversas naturezas pelas páginas de um capítulo do livro didático. Na 

sequência ou nas margens, estamos considerando agora textos que não estão acomodados 

sintaticamente no texto didático pedagógico, embora sejam parte do projeto pedagógico do 

material como um todo. Podemos dizer que o conjunto do material, um capítulo, por 

exemplo, é gerado por uma enunciação que agrega outras enunciações, submetendo-as à 

principal, numa associação com um grande potencial interdisciplinar. Nosso objetivo na 

próxima seção é verificar as relações forjadas entre os textos gerados por enunciações 

distintas, mas agrupados em uma única. 

 

3.3 Aproximações dialógicas entre textos 

 

Conforme o que já dissemos na introdução, o Guia dos Livros Didáticos do PNLD 

EJA/2014 apresenta uma avaliação da coleção Viver, aprender, destacando seus “méritos e 

potencialidades” e suas “limitações”. Há uma avaliação do conjunto da coleção e uma 

avaliação por componente curricular. No caso do conjunto, destaca o fato de que “nem 

sempre há uma integração plena do texto principal com as ilustrações, com os textos 

complementares e com outros tipos de intervenções gráficas. ” (Guia do Livro Didático do 

PNLD 2014, p. 219). No que concerne à disciplina Arte, a Comissão que avaliou seus 

capítulos considerou que 
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Sugerem muitas possibilidades para a prática da interdisciplinaridade. Contudo, 
cabe ao professor explorar ao máximo essas possibilidades, estabelecendo 
conexões e apresentando contrapontos não só com os componentes curriculares da 
área de Códigos e Linguagens, mas também, com componentes curriculares de 
outras áreas, instituindo possíveis diálogos. (Guia, p. 225) 

De fato, é papel também do professor promover essa relação, mas, se o próprio livro 

didático a contempla de forma sistematizada e amparada por estratégias discursivas 

dialógicas e por sequências didáticas baseadas em perspectiva teórica consistente, a garantia 

da qualidade e da existência de um trabalho interdisciplinar é maior. A crítica que faz a 

Comissão à disciplina Português procede e diz respeito exatamente a uma deficiência na 

proposição de atividades de leitura de ordem relacional: 

A obra é pouco enfática no que se refere ao objetivo de transformar os estudantes 
da EJA em cidadãos autônomos, críticos, capazes de analisar historicamente 
processos vinculados à diversidade cultural, confrontando a realidade social, os 
estudos e as discussões desenvolvidos no espaço escolar. (Guia, p. 226) 

Não obstante essa deficiência, o próprio livro didático mostra a importância do 

confronto de visões, que se dá nas relações interdiscursivas, conforme podemos ver em um 

dos melhores capítulos do livro, o capítulo 4 da etapa 1, cujo título é Ciência, imprensa e 

literatura, que afirma: “Para o leitor, é importante ter contato com esses vários tipos de 

textos, literários e não literários, pois apresentam visões diferentes sobre a realidade, que 

abrem possibilidades de compreensão dos outros e de si mesmo.” (CL. p. 54). Importam ao 

estudante o exercício de leituras que desvendem as estratégias dialógicas entre textos e a 

percepção do rendimento desse diálogo para compreender as realidades que se apresentam 

para ele. 

Na verdade, há motivações para a inserção de determinados textos em um capítulo 

ou unidade didática e essas motivações precisam ficar claras para os estudantes, por meio ou 

de sequências didáticas ou de comentários no texto de transposição didática ou mesmo de 

orientações ao educador no manual que lhe é destinado. Vamos tomar um conjunto de textos 

incluídos em um capítulo de cada um dos volumes para verificar o modo como se estabelece 

a relação entre eles. Aproveitaremos para destacar outras estratégias dialógicas que 

apareçam nos capítulos que abrigam os conjuntos, como forma de situá-los no contexto.  

O primeiro conjunto está no volume de Ciências Humanas, na etapa 1, capítulo 6, de 

Filosofia. Seguindo a cronologia do capítulo anterior, de História, que versa sobre a Idade 

Média, o capítulo toma como conteúdo o pensamento de Agostinho de Hipona e a Patrística 
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e o de São Tomás de Aquino e a Escolástica. O capítulo começa estabelecendo um 

contraponto com a visão de alguns historiadores sobre a Idade Média: 

Você já deve ter ouvido falar na expressão “idade das trevas”. Mas o que ela significa? É uma forma 
que alguns historiadores encontraram para definir o período medieval [...]. No entanto, devemos 
ressaltar que essa expressão caiu em desuso, pois contribui para reforçar uma visão preconceituosa 
que supõe não se ter produzido nada de cientificamente significativo durante o período, visto que a 
política e a produção do conhecimento eram fortemente influenciadas pela Igreja Católica. E, se 
tomarmos isso como verdade, não compreenderemos que a Idade Média foi rica em discussões 
filosóficas, manifestações culturais e artísticas. (CH, p. 72) 

Nesse fragmento didático, o interlocutor, dirigindo-se ao seu interlocutário, questiona 

com ele a visão de um período que alguns historiadores, e, portanto, estudiosos de outro 

domínio do saber, cunharam de “idade das trevas”.  O questionamento está na pergunta Mas 

o que ela significa?, que espera provocar algum tipo de reação responsiva no interlocutário; 

à resposta, segue a negação com a adversativa no entanto. Cabe ressaltar que as aspas 

afastam de quem fala a expressão, numa recusa de assumir o termo como seu ou como algo 

válido para sua disciplina: E, se tomarmos isso como verdade, não compreenderemos que a 

Idade Média foi rica em discussões filosóficas, manifestações culturais e artísticas. Falamos 

anteriormente do uso da primeira pessoal do plural como um plural didático. Nas ocorrências 

tomarmos e compreenderemos desse trecho, parece que, além de reunir enunciador e 

enunciatário, o nós pode ser considerado um plural de autor, utilizado em obras científicas, 

embora essa não seja uma. Como diz Fiorin, “[...] o enunciador usa nós porque não é um 

indivíduo que fala em seu próprio nome, ele tem atrás de si a comunidade científica, que fala 

em nome da Ciência, do Saber.” (1999, p. 96), nesse caso, a Filosofia.  

Depois dessa introdução, o narratário conduz sua narrativa fazendo o que é próprio 

dos gêneros de domínio didático: dialoga com a filosofia de Agostinho, buscando torná-la 

acessível ao perfil de narratário-estudante que deseja alcançar.  Nesse percurso, o narrador 

se refere a Agostinho o tempo todo: “Agostinho sofreu, em seu pensamento, uma forte 

influência do neoplatonismo. ” (CH, p. 75), numa rede discursiva que vai colocando em cena 

outras vozes e pensamentos que se limitam de algum modo com os de Agostinho, cujo texto 

é incorporado de modo direto, em fragmento que fala sobre o tempo, um dos temas de sua 

obra: 
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Vejamos um trecho de Confissões que trata desse tema. 

 

 

    SANTO AGOSTINHO. Confissões. São Paulo: Paulus, 2004. P. 344-345.  

 

O conteúdo da fala de Agostinho está parafraseado no texto didático, tanto no trecho 

que a antecede quanto no trecho que a segue, numa demonstração de que a paráfrase tem 

papel pedagógico importante na transposição didática, já que ela consiste em dizer o mesmo 

conteúdo numa expressão que considere o perfil de seu enunciatário pressuposto. Entretanto, 

a citação do próprio filósofo, além de conferir credibilidade ao texto didático, disponibiliza 

a expressão de Agostinho, as marcas próprias de seu texto, posto que se trata de uma outra 

enunciação, em que a reflexão é feita em primeira pessoa, em um tempo presente: “Agora 

está claro para mim que [...]”, o enunciado denunciando um processo de descoberta e 

transformação do enunciador. Discurso direto e paráfrase são estratégias dialógicas 

complementares para o processo ensino-aprendizagem, pois, enquanto o primeiro 

disponibiliza o conteúdo e a expressão do texto citado, a segunda apresenta o conteúdo 

esmiuçado, numa expressão que, pressupõe-se, seja mais adequada à situação de 

comunicação em que aparece.  

Antes de passar à discussão da memória em Agostinho, o capítulo apresenta a tela A 

persistência da memória, de Salvador Dali, e, na sequência, propõe uma atividade baseada 

no poema Habitar o tempo, de João Cabral de Melo Neto, abaixo reproduzidos. 
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Como já dito na introdução da tese, consideramos a inserção da tela e do poema uma 

ocorrência interdisciplinar: além da representação da Filosofia, pela citação de Agostinho e 

pelo texto didático, estão representadas mais duas disciplinas: Artes e Literatura. Os três 

textos, por versarem sobre o mesmo tema, o tempo, encontram-se em condição dialógica. 

Mas, além do aspecto temático, que outras aproximações podemos reconhecer entre o texto 

didático, a citação de Agostinho, a tela de Dali e o poema de Cabral? Como as questões 

elaboradas sobre os textos contribuem para o estudante compreender essas aproximações? 

Se esses textos foram incluídos no capítulo, é porque há algo neles que pode contribuir para 

o alargamento da visão do estudante sobre o tema que lhes é comum, o tempo. Vamos, pois, 

apresentar um exercício breve de análise deles para depois verificar se aspectos importantes 

da discussão que trazem estão contemplados na sequência didática proposta.  

O texto de Agostinho é predominantemente temático, como o é a maior parte dos 

textos de Filosofia, pois desejam explicar e ordenar as coisas mundo. Há nele um conjunto 

de termos mais abstratos que manifesta o tema da inapreensão do tempo: inexistência do 

passado, inexistência do futuro, inexatidão dos três tempos. Depois, há um percurso para 

afirmar que o tempo só existe na mente: como memória (o presente do passado); visão (o 

presente do presente); e espera (o presente do futuro). 
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O texto A persistência da memória não é objeto de estudo das questões propostas, 

mas renderia um bom diálogo com Agostinho e o poeta. Um exercício de leitura visual faria 

depreender da tela os formantes próprios da pintura, os elementos do seu plano da expressão, 

a serem trabalhados pela disciplina de Arte: a oposição entre as cores claras e escuras, estas 

últimas mais densas; as qualidades depreensíveis das figuras, umas mais curvilíneas outras 

mais retilíneas, umas mais duras, outras mais flexíveis, postas em locais não esperados; o 

sombreamento; o descompasso dos ponteiros dos relógios a sugerirem, entre outras possíveis 

associações, um percurso de busca de superação da fixidez, da racionalidade, das limitações 

impostas pelo espaço e pelo tempo. 

O poema de João Cabral se divide em duas estrofes: a primeira tem um percurso 

figurativo que concretiza o tema da comunhão plena com o tempo, capturando-o sem 

mediações, na sua pureza e fineza. Sobretudo os termos mais concretos “ponta de agulha” e 

“habitar” criam os efeitos desse percurso, que seria um percurso de afirmação da vida, cuja 

performance seria “não matar seu tempo”.  Na direção contrária, a segunda estrofe constrói 

um percurso de negação da vida: “E de volta de ir habitar seu tempo: ”, em que o que parecia 

vida se transforma em morte, como mostra este percurso temático: correr vazio, transparente, 

passar invisível. Nesse caso, a busca pela não mediação das coisas, na primeira estrofe, é 

negada por este percurso figurativo: enchendo-o de coisas, viver nas ruas cheias de pessoas, 

ganhar corpo e cor com seu miolo. Então, o que era morte se transforma em vida.   

Não tendo tido a intenção de analisar exaustivamente os três textos, que oferecem 

tantos outros elementos para estudo, o que se buscou foi somente mostrar que algumas 

discussões se perdem sem uma sequência de leitura que encaminhe a relação entre os textos: 

Agostinho chega a uma explicação racional sobre o tempo, afirmando sua inapreensão senão 

pela mente. O quadro de Dali, opondo flexibilidade e dureza, formas curvas e retas questiona 

a implacabilidade do tempo, sobreposta pela possibilidade de dobrá-la. O poema, querendo 

vencer a inacessibilidade do tempo detectada por Agostinho, sugere o isolamento para senti-

lo plenamente, mas percebe que para senti-lo é preciso misturar-se. Reflexões que a arte 

torna possíveis e visíveis.  

Para além das importantes reflexões sobre a relação do homem com o tempo e com 

espaço vivencial, é preciso dizer que há, em termos interdisciplinares, uma 

complementaridade pedagógica entre as três disciplinas, posto que, enquanto o ensino sobre 

o tempo unicamente pelo viés da Filosofia se dá no plano majoritariamente – mas não 
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totalmente e nem sempre – abstrato, a literatura e a pintura trazem a discussão para o plano 

– não totalmente e nem sempre – concreto. É possível quase estabelecer, para alguns 

percursos temáticos da filosofia, percursos figurativos da pintura e da literatura, ou opô-los, 

como se pudéssemos falar em isotopias temáticas e figurativas entre textos diferentes. 

As três questões sobre o texto de Cabral são boas. A primeira, mais simples, pode ser 

resolvida com a transcrição dos versos iniciais. A segunda e a terceira, relacionais, exigiriam 

uma sequência didática anterior que possibilitasse ao estudante depreender os percursos e as 

isotopias que produzem os efeitos de “matar o tempo” e “viver o tempo”, antes de responder 

o que “elas querem dizer no contexto do poema” e antes de relacionar a “visão que o poeta 

nos apresenta sobre o tempo” com “a reflexão que Agostinho realiza sobre o mesmo 

assunto”. Vamos lembrar com Fiorin, conforme referência feita no segundo capítulo, que no 

ensino de leitura é preciso dizer ao estudante o que ele deve observar no texto. Isso mostra 

a importância do trabalho solidário entre as três disciplinas. Apenas para retomar uma 

afirmação anterior de que o trabalho disciplinar costuma ser pouco produtivo e econômico, 

registre-se que nenhuma disciplina dos dois volumes trata do Surrealismo, que poderia 

enriquecer a discussão sobre o tempo com a pintura de Dali, se houvesse uma sequência 

didática de leitura que o explorasse. A obra de Cabral, pouco estudada no volume de 

Linguagem, encontraria espaço na interface com a Filosofia. 

Exemplo bom de interdisciplinaridade, um dos raros entre textos no volume de 

Linguagem e Códigos, é a atividade proposta sobre três textos, no capítulo 9 da etapa 1, 

páginas 117-118. Já tendo feito uma sequência didática sobre o texto Na festa de São 

Lourenço, de José de Anchieta, o aluno é convidado a: 

 

[...] Ao longo das praias brasileiras de 1500, se defrontaram, pasmos de se verem uns aos outros tal 
qual eram, a selvageria e a civilização. Suas concepções, não só diferentes mas opostas, do mundo, da 
vida, da morte, do amor, se chocaram cruamente. Os navegantes, barbudos, hirsutos, fedentos de 
meses de navegação oceânica, escalavrados de feridas do escorbuto, olhavam, em espanto, o que 
parecia ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios, vestidos da nudez emplumada, esplêndidos 
de vigor e beleza, tapando as ventas contra pestilência, viam, ainda mais pasmos, aqueles seres que 
saíam do mar.[...] 

           RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 1995, p. 44. 
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Agora, veja o que diz o historiador Roberto Catelli Jr. sobre a forma de organização 
social e sobre a produção artística dos indígenas. 

 

O capítulo em que essa atividade está inserida desenvolve conteúdos literários 

relativos ao Humanismo e ao Quinhentismo. Na proposta, o estudante lê um trecho da carta 

de Caminha para observar o modo como ela descreve os indígenas, depois estuda o auto de 

Anchieta, com uma sequência de cinco questões que explora o modo como os próprios 

índios, em diálogo com São Lourenço, caracterizam-se. Embora a questão sobre a carta não 

apresente resposta no Manual do Educador (o verbo do comando é observar), é possível 

retirar dela um percurso temático sobre o índio: inocência, gente boa e de bela simplicidade; 

já no auto, há um percurso figurativo correspondente a um temático que pode ser 

depreendido das questões propostas: demônio, jiboia, gavião, tamanduá, jaguar, negar a 

Deus, cobiçar a mulher dos outros = pecador, traiçoeiro, perigoso, maldoso, ateu, desumano, 

devasso; a primeira questão relativa aos “textos científicos”, transcrita acima, relaciona os 

quatro textos (a carta, o auto e os dois fragmentos – o de um antropólogo e o de um 

historiador) a partir de seus percursos temáticos e figurativos em oposição: qualidade versus 

defeitos dos índios. Há, pois, um encaminhamento de leitura bem satisfatório no que tange 

ao dialogismo desvelado pela semântica discursiva, porque a área de Linguagem está apta a 

operar sobre as especificidades dos textos verbais, em gêneros literários como os autos, ou 

gêneros da esfera científica, fazendo ver visões em conflito sobre os índios.  
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Apenas para aproveitar mais uma oportunidade de demonstrar a produtividade no 

desvelamento do dialogismo perfazendo os níveis do percurso gerativo do sentido, vamos 

retomar esse conjunto de textos no item seguinte, pensando em como conversariam para 

além dos percursos temáticos e figurativos.   

 

3.4 Gêneros discursivos nos dois volumes 

 

Nesta seção, vamos primeiro descrever o modo como a coleção Viver, aprender 

inclui e trabalha os gêneros discursivos nos dois volumes que estamos analisando.  Tanto 

para essa descrição quanto para nossas considerações posteriores, o interesse é a questão da 

interdisciplinaridade. No Manual do Educador, o quadro “seções e suas finalidades” dão 

uma boa ideia da diversidade de linguagens e gêneros presente no volume. Transcrevemos 

abaixo algumas linhas do quadro. 

Códigos e Linguagem 

Seção Descrição 

 

Ler gráficos/tabelas 

A leitura de gráficos e tabelas está presente em diferentes momentos, uma 
vez que se trata de importante habilidade para compreender e analisar 
dados relacionados a um determinado tema. Com base nessa leitura, 
podem-se construir novos argumentos para resolver um determinado 
problema. 

Ler imagem Apresentação de uma imagem (foto, réplica de obra de arte etc.) a ser lida 
pelos estudantes. As imagens são textos não verbais que precisam ser 
observados, descritos e decompostos para que se possam aproveitar seus 
elementos para produzir novos textos e argumentos acerca de um 
determinado tema. Toda imagem, assim como um texto escrito, tem um 
autor que a produziu com uma determinada intenção, ou seja, uma 
imagem precisa também ser interpretada para se conhecer seus possíveis 
significados. 

Ler... (texto literário, texto 
jornalístico, texto de opinião, 
documento histórico, biografia,  
discurso, quadrinho, anúncio 
de emprego, carta de 
apresentação, regulamento, 
crônica, manual de instruções, 
e-mail, diálogo eletrônico, lista 
de discussão, programação de 
televisão, programação de 
eventos, canção, poema, 
depoimento, texto jurídico, 
anúncio publicitário, tira,  
charge, texto científico, receita, 
provérbio, anúncio, 
regulamento, ficha de 
inscrição) 

Apresentação de um texto verbal ou intersígnico (verbal e visual) a ser 
lido pelos estudantes. Esta seção conta com informações prévias sobre o 
texto a ser lido, sobre seu contexto de produção e, na maior parte das 
vezes, com a explicitação do objetivo da leitura a ser feita. Há também 
um glossário a ser consultado pelos estudantes. No caso de textos 
literários, informações adicionais podem ser encontradas em subseções 
sobre o autor e sua obra, sobre o período literário e o contexto histórico 
em que a obra se insere. 
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Produzir texto 

Proposta de produção de textos de gêneros variados. As sequências de 
atividades pretendem orientar o processo de produção por meio de 
informações relativas às características do gênero a ser produzido 
(contexto de produção – papel social do autor, público destinatário, 
suporte, circulação etc. –, estrutura compositiva, recursos 
linguísticos e expressivos geralmente empregados etc.) e/ou por meio 
de roteiros orientadores de pesquisa prévia (quando necessário), 
planos de texto, escrita, socialização da produção, reescrita e 
publicação.  
Propõe-se tanto a produção de textos orais, tais como o reconto, o relato 
autobiográfico, o debate regrado, a exposição oral, o seminário, quanto a 
produção de textos escritos, como a reportagem, a crônica, o poema 
visual, a resenha, o artigo de opinião. 

  

No volume de Linguagem, não há muitos textos cujas sequências de leitura ou o texto 

didático-pedagógico se debrucem sobre as especificidades do gênero a que se filiam. O 

estudo de alguns gêneros está no quadro produzir texto, exatamente como promete a 

descrição dele acima, com sequência de atividades (trecho grifado por nós). Mas o gênero 

solicitado para produção não é o mesmo do texto trabalhado antes em sequências de leitura, 

à exceção de um capítulo que explora o gênero reportagem e de um que explora o gênero 

crônica. Um exemplo dessa desvinculação entre leitura e produção é a proposta seguinte: 
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Uma das grandes preocupações no ensino dos gêneros textuais é a artificialidade das 

propostas de estudo e produção de gêneros fora de uma situação concreta de comunicação. 

Sobre os gêneros na escola, dizem Schneuwly e Dolz: 

A particularidade da situação escolar reside no seguinte fato que torna a 
realidade bastante complexa: há um desdobramento que se opera em que o gênero 
não é mais um instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, 
objeto de ensino-aprendizagem. O aluno encontra-se, necessariamente, no espaço 
do “como se”, em que o gênero funda uma prática de linguagem que é, 
necessariamente, em parte, fictícia, uma vez que é instaurada com fins de 
aprendizagem. (2004, p. 76)    

 Esse parece ser o caso da proposta transcrita do volume de Linguagem: criou-se uma 

situação de comunicação hipotética em que o aluno deverá escrever uma carta de amor a 

partir de um poema lido. Efetivamente, é muito difícil que as propostas de leitura e produção 

não tenham algum grau de ficcionalidade. Queremos verificar agora se a relação entre 

disciplinas das áreas de Linguagem e Ciências Humanas pode ao menos minimizar esse grau 

de ficcionalidade.  

 

Ciências Humanas  

 

O quadro “seções e suas finalidades” do Manual do Educador é muito semelhante 

nos dois volumes.  Além das linhas já transcritas do volume de Linguagem, o de Ciências 

Humanas acrescenta esta: 

 

Seção Descrição 

 

Ler documento 

 

Análise de fontes históricas diversas (textos legais, depoimentos, objetos 
da cultura material e imagens) que possibilitam o estudante levantar 
hipóteses e construir argumentos para interpretar um determinado evento 
relacionado a um período histórico. É fundamental que se faça uma 
análise crítica do documento sempre perguntando quem o produziu, 
em que contexto, com qual intenção. Os documentos não trazem a 
verdade objetiva, mas sim a visão daqueles que o produziram, que 
estão também relacionados a um determinado grupo social. A 
comparação de diferentes documentos pode trazer à tona as 
interpretações diversas sobre um mesmo tema em um mesmo período. 
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Em artigo intitulado Letramento e ensino de História: os gêneros textuais no livro de 

História, Santos21, tendo analisado atividades de leitura e produção textual em um livro 

didático de História, diz que “há uma predominância de textos expositivos” (p. 792) e um 

percentual pequeno de questões que avancem na leitura e escrita de textos de diversos 

gêneros. No volume de Ciências Humanas que estamos analisando não; a inclusão de 

gêneros diversos, de linguagens diversas, é grande, como mostra o quadro. Um exemplo é a 

inclusão deste artigo de opinião, aqui tomado como documento.  

 

 

 

                                                 

21 Letramento e ensino de História: os gêneros textuais no livro didáticos de História, de autoria de Carmi 
Ferraz Santos (disponível em http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/eventos/cd/Port/33.pdf 
- acesso em 21/07/2015). A discussão sobre leitura nas diversas áreas do conhecimento tem crescido muito nos 
últimos anos.   
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Esse texto está alojado no capítulo 7, etapa 2, de História, que tem como foco as 

independências da América ligadas à Revolução Francesa. Questões boas, relacionais, a 

primeira pergunta evidencia a contradição entre dois fatos históricos no Brasil: a 

independência do país em 1822 e a permanência da escravidão, que só terminaria em 1888; 

a segunda, solicita relação entre as ideias do autor e os ideais da Revolução Francesa. Mas o 

artigo não é discutido dentro da dinâmica de comunicação que determinou sua escritura. Ou 

seja, como peça importante dentro da arena de conflitos que marca qualquer sociedade. 

Pela descrição da seção ler documento, está claro tratar-se de textos de diversas 

naturezas tomados como fontes históricas, como é o caso do artigo de opinião acima. 

Observando ainda o que vai descrito no quadro seções e suas finalidades, é possível afirmar 

que o objetivo dela com a leitura de fontes históricas não pode prescindir de sequências 

didáticas ligadas ao conhecimento sobre os gêneros textuais: “[...] perguntando quem o 

produziu, em que contexto, com qual intenção [...] que estão também relacionados a um 

determinado grupo social. ”, sendo esses elementos, de modo aproximado, aqueles que 

Bakhtin associa à gestação e vida dos gêneros textuais e discursivos: 

Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados 
precedentes de um determinado campo (aqui concebemos a palavra “resposta” no 
sentido mais amplo): elas os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, 
subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta. Porque o 
enunciado ocupa uma posição definida em uma dada esfera da comunicação, em 
uma dada questão, em um dado assunto, etc. (BAKJTIN, 2011, p. 297)  

 Os diversos gêneros convertidos em documentos ou fontes históricas, para serem 

apreendidos nessa perspectiva de objeto participante de uma rede de comunicação, requerem 

um trabalho que se dê na confluência entre as disciplinas de Linguagem e Ciências Humanas. 

O conjunto de textos a que já fizemos referência em item anterior, do volume de Linguagens, 

também pode contribuir com essa compreensão. Vamos lembrar que dele fazem parte um 

trecho da Carta de Caminha e o auto Na festa de São Lourenço, de Anchieta, além dos dois 

fragmentos do antropólogo e do historiador. No capítulo 1 da etapa 2 de História há um outro 
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trecho da carta de Caminha para discutir o início da colonização portuguesa. Considerando 

as condições favoráveis para um trabalho interdisciplinar em que as disciplinas de Ciências 

Humanas e Linguagem estivessem envolvidas, seria produtivo um estudo da carta de 

Caminha como gênero, com sequências didáticas baseadas na forma de composição das 

cartas, com a projeção de pessoa e sua ancoragem espacial e temporal, com seus papéis 

temáticos e figurativos. E seria produtivo especialmente porque a carta, para além de um 

estudo apenas como objeto de significação, seria lida como objeto de comunicação 

importante dentro do processo de colonização portuguesa.  

De igual maneira, o auto de Anchieta, com seu objetivo didático de mudança de 

estado dos índios, seria lido como objeto de comunicação em que há um destinador-

manipulador investindo sobre destinatários índios para mudar-lhes o comportamento. O 

estilo do auto, nesse caso, faz toda a diferença: simples e curto, de fácil compreensão e 

memorização. Não custa lembrar que há uma relação íntima entre a carta e o auto, posto que 

neste está em prática o aconselhamento de catequese presente naquela.  Para as Ciências 

Humanas, é preciso que o texto seja visto, ainda que refratariamente, como fenômeno 

concreto de linguagem que circulou em um determinando tempo e espaço. O estudo dos 

textos nessa perspectiva permite compreender o processo que historicamente cria as visões 

que nos chegam do passado, especialmente o modo como elas se foram construindo pela 

linguagem nas suas mais variadas manifestações.  O trabalho interdisciplinar pode conferir 

ao gênero alguma coisa da função social dele no contexto em que circulou. 

  No que tange à produção de texto, apenas em algumas propostas do livro de Ciências 

Humanas há a indicação do gênero a ser produzido pelo estudante. Na maior parte das vezes, 

o comando solicita a produção de um texto, sem a indicação do gênero. A indicação do 

gênero exigiria um trabalho sobre ele: seu estilo, sua composição, seu conteúdo temático, 

que é parte do trabalho do ensino do gênero na disciplina Português. Assim, o ideal é que 

haja um trabalho coordenado entre as duas áreas, a de Linguagem e a de Ciências Humanas. 

Para ilustrar, abaixo há duas propostas de produção de texto no volume de Ciências 

Humanas, uma com a indicação do gênero, crônica, e uma sem a indicação do gênero.  

 

 



119 
 

 

 Se a definição do gênero a ser produzido via de regra oferece ao estudante uma 

proposta hipotética, posto que se trata de uma situação de comunicação não real, mais difícil 

se torna escrever sem uma situação de comunicação, mesmo que fictícia. Então, a indicação 

do gênero é importante, tanto em atividades de Linguagem quanto nas de Ciências Humanas. 

Mas uma articulação entre as duas áreas seria desejável. Por exemplo, também no volume 

de Linguagem há uma proposta de produção de uma crônica, que poderia ser uma atividade 

articulada pelas duas áreas do conhecimento. 

 Para encerrar este capítulo, vamos lembrar que a análise da coleção se fez destacando 

quatro pontos. O primeiro diz respeito à organização do material em termos de temas e 

conteúdos; a conclusão foi que os volumes optaram pela organização cronológica dos 

conteúdos, ainda que os tenham agrupado sob a aba de um tema e, ao agrupá-los, Ciências 

Humanas conseguiu alguma aproximação entre as disciplinas, mas Linguagem não. Como 

os temas se caracterizaram mais como conteúdos do que como temas sociais, o cotidiano 

entrou na obra não como preocupação central, mas como oportunidades geradas pelos 

conteúdos desenvolvidos, às vezes mencionados apenas como exemplos de um conteúdo.  

O segundo ponto, observando a instalação de pessoa, tempo e espaço, concluiu que 

é desejável manter uma postura enunciativa uniforme em um material didático 

interdisciplinar e que há estratégias discursivas fundamentais para a interdisciplinaridade no 

interior do texto didático-pedagógico: discursos reportados, remissões, interrogações, 

algumas delas empregadas na coleção. O terceiro e o quarto pontos, aproximações entre 

textos e exploração dos gêneros discursivos, consistiram em verificar o modo como são 

trabalhados os textos incluídos em um mesmo capítulo. Há um trabalho nesse sentido, mas 

é possível avançar, sobretudo se houver uma articulação entre Linguagem e Ciências 

Humanas na definição de tema e na seleção de textos de gêneros diversos e de conteúdos 

que subsidiem a compreensão do tema definido. Uma articulação que não pode prescindir 

de um referencial teórico consistente de análise que subsidie a elaboração de sequências 

didáticas sobre os textos, de modo que as relações interdiscursivas se mostrem para o 

estudante. Esse é o exercício do próximo capítulo.  
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4 NA PRÁXIS: UMA UNIDADE DIDÁTICA EM CONSTRUÇÃO 

 

 

Esperança não significa uma promessa. Esperança significa um caminho, uma 
possibilidade, um risco. (Edgar Morin) 

 

A consciência da complexidade nos faz compreender que não poderemos escapar 
jamais da incerteza e que jamais poderemos ter um saber total: 'a totalidade é a não 
verdade'. (Edgar Morin) 

  

Morin considera método um caminho que se faz; uma práxis baseada em uma teoria. 

O caminho pode modificar a teoria e, nesse sentido, conceito e método são recursivos, pois 

um alimenta o outro. Este capítulo se pretende uma práxis, na medida em que apresenta uma 

unidade didática para EJA elaborada com base no conceito discursivo de 

interdisciplinaridade, acompanhada de um manual para o educador. No manual, o leitor da 

tese poderá encontrar a explicitação dos aspectos teóricos do dialogismo e da semiótica 

presentes na unidade e sua produtividade para uma leitura interdisciplinar.  Diálogos com os 

educadores ao longo da própria unidade didática, em letra azul, também cumprem essa 

função. 

A unidade didática apresentada adiante foi construída por alguém da área de 

linguagem apenas para demonstrar um modo de estabelecer relações interdisciplinares em 

materiais didáticos para ensino médio da modalidade EJA, com base na teoria semiótica e 

no dialogismo bakhtiniano. Nesse sentido, partindo da análise dos textos selecionados, foram 

incluídos alguns pontos de outras disciplinas, parcialmente desenvolvidos. Nosso 

pressuposto não é a unidocência, nem a suspensão dos limites entre as disciplinas. Nosso 

pressuposto é a intensificação do diálogo entre aqueles que atuam com as diversas 

disciplinas, seja na sala de aula, seja na produção de um material didático. Produzir um 

material dessa natureza requer o trabalho de uma equipe multidisciplinar. 
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Manual do Educador 

 

Educador, educadora,  

 

Acreditamos que os conteúdos trabalhados na escola com os estudantes devam servir 

para produzir algum sentido em suas vidas. Por isso, nesta unidade vamos discutir um tema 

de grande importância na atualidade, que é a discriminação étnico-racial. Causa de muitos 

conflitos no mundo, no Brasil as diferenças étnico-raciais têm motivado violências físicas, 

sociais e psicológicas. No documento Orientações e Ações para a Educação das Relações 

Étnico-raciais, esse tema aparece como um dos desafios propostos à EJA, “não apenas como 

tema transversal ou disciplina do currículo, mas como discussão, problematização e 

vivências. ” (p. 103) 

Como a compreensão desse tema, de grande complexidade, não se dá isoladamente 

pelo conteúdo de cada disciplina, vamos nos lançar a uma experiência interdisciplinar. 

Aproveite essa boa oportunidade para saber mais dos conteúdos das disciplinas de seus 

colegas! Isso fará com que todos cresçam! 

 

 

      Bom trabalho! 
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Leitura e produção de texto e interdisciplinaridade 

Ler e produzir textos são duas ações interligadas: quanto mais lemos e interpretamos 

textos, mais nos apropriamos das potencialidades expressivas das diversas linguagens 

disponíveis na sociedade para uso em nossas próprias necessidades de expressão e 

comunicação. Como nada foge ao destino de se conformar em linguagem, a compreensão 

das linguagens impõe-se como base para todos os saberes, que não podem prescindir delas 

para existir e se desenvolver. 

Não por acaso, a Matriz de Referência do Enem apresenta cinco eixos comuns a todas 

as áreas de conhecimento, a primeira delas dominar linguagens. Acontece que toda busca 

pelo conhecimento deve ter como fim último não o saber pelo saber, mas o saber que, 

misturado com os demais, ajuda na compreensão do mundo que nos rodeia. E aí, se é verdade 

que cada disciplina tem sua própria linguagem, é também verdade que na “vida real” seus 

objetos não aparecem recortados, ao contrário, eles estão enredados na composição de 

realidades complexas que a fragmentação disciplinar dificulta ver e enfrentar. As realidades 

complexas exigem um pensamento complexo. No campo da educação, Edgar Morin, uma 

das maiores referências no que tange à religação dos saberes, propõe “reformar o 

pensamento”: 

É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que 
distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um 
pensamento do complexo, no sentido originário do termo complexus: o que é 
tecido junto. (Morin, 2010, p. 89) 

É em primeiro lugar da escola a responsabilidade de ser mediadora no processo de 

educar para a complexidade, pela via da articulação dos saberes. Em sala de aula, o livro 

didático é parte integrante do processo educacional, daí a importância de ter uma proposta 

interdisciplinar. Nessa perspectiva é que esta unidade didática apresenta sequências de 

atividades de leitura e produção de texto que buscam articular conteúdos e conceitos de 

diferentes áreas do conhecimento para a compreensão de um tema complexo, as diferenças 

étnico-raciais.  

 

Fundamentação teórica e metodológica 

A unidade didática que estamos propondo é interdisciplinar, tendo como base 

sequências didáticas de leitura e produção de textos. Portanto, é mister que optemos por 

teoria do texto e do discurso que, além de um trabalho com o modo como o texto se estrutura 
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internamente, considere-o também na sua função comunicativa entre sujeitos sociais. Essas 

duas formas de tratar o texto são complementares e possíveis dentro da teoria semiótica 

discursiva. O texto, considerado como um todo organizado de sentido, é a unidade com que 

trabalha a semiótica discursiva. Dizer que é um todo organizado de sentido exclui qualquer 

possibilidade de análise de partes sem considerar sua dependência com as outras partes e 

com o todo, incluindo aí as relações com o grande texto da cultura de que fala Bakhtin, cujas 

formulações teóricas sobre dialogismo também estão na base desta unidade didática.  

Um texto é a união de um plano de expressão com um plano de conteúdo. Separando-

se, apenas metodologicamente, plano da expressão do plano do conteúdo, o percurso 

gerativo do sentido proposto pela semiótica discursiva permite pensar a produção do sentido 

em textos de quaisquer linguagens, já que eles se diferenciam apenas no plano da expressão. 

Quando falamos em plano da expressão, estamos falando dos recursos próprios de cada 

linguagem para a composição dos textos. Assim, existe o plano da expressão verbal, o 

pictórico, o gestual e outros. É possível também ter um conteúdo veiculado por mais de um 

plano da expressão, gerando um texto sincrético. Materiais didáticos, pela natureza 

pedagógica que têm, costumam indicar textos que apresentem o mesmo conteúdo 

manifestado por diferentes planos de expressão. Na unidade, por exemplo, há um boxe em 

que se descreve verbalmente um embondeiro e depois se apresenta uma foto do embondeiro: 

duas expressões para um conteúdo.  

 Para o estudo do conteúdo dos textos, a teoria semiótica propõe um percurso gerativo 

do sentido que tem três níveis: fundamental, narrativo e discursivo. Todo texto está 

fundamentado na negação de determinados valores e afirmação de outros. Só que 

precisamos, nesse nível, pensar em termos bem abstratos que estejam na base da composição 

de muitos textos, por seu caráter genérico. A oposição que fundamenta um texto pode ser 

considerada um primeiro elo dialógico entre dois ou mais textos. Por exemplo, as recentes 

teorias sobre o genoma humano, ao afirmarem a heterogeneidade do ser, negam a afirmação 

da homogeneidade e entram em diálogo polêmico com todos os textos que afirmam a 

homogeneidade, tais como o ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, de Gobineau, 

que será citado em um dos textos selecionados.   

O segundo nível é o das estruturas narrativas. A semiótica compreende narratividade 

como uma transformação situada entre dois estados diferentes, que seria uma narrativa 

mínima. Acontece que uma narrativa se liga a outra, formando narrativas complexas, com 
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quatro fases canônicas: a manipulação, a competência, a performance e a sanção. “Na fase 

da manipulação, um sujeito age sobre outro para levá-lo a querer e/ou dever fazer alguma 

coisa. ” (Fiorin, 2011, p. 29). A performance está ligada à competência; para que a 

performance se dê, é preciso que o sujeito em transformação saiba ou possa fazer algo, ou 

seja, se imbua de competência para isso. Por último, quem realiza a performance é 

sancionado positiva ou negativamente. Na História, o que há são narratividades, posto que 

tudo se transforma o tempo todo. Observar essas transformações nos textos das diversas 

disciplinas possibilita o estabelecimento do diálogo com outros textos e disciplinas por uma 

espécie de complementaridade. Por exemplo: se o negro não consegue realizar uma 

transformação em que passe de um estado disjunto das condições mínimas de vida para a 

conjunção com elas, é preciso verificar em diversos textos o que impede a competência dos 

negros para isso. O ensaio de Gobineau teria sido por algum tempo um empecilho para essa 

competência? E, por outro lado, não teria doado competência para que os europeus pudessem 

escravizar os negros?  

A oposição fundamental define os valores em jogo nas estruturas narrativas, as tais 

possíveis transformações, e o terceiro nível coloca tudo isso em discurso de um modo muito 

variado e complexo, na hora de enunciar.  No plano da enunciação, há sempre um enunciador 

que visa a um enunciatário, querendo não só dar-lhe uma informação, mas sobretudo 

convencê-lo de algo. Para fazer isso, cria as estratégias enunciativas em que entram em jogo, 

as vozes que falam no texto e o tempo e lugar de onde falam. De acordo com os efeitos que 

deseja produzir no enunciatário, o enunciador pode dar voz a um narrador de primeira ou de 

terceira pessoa, que é quem dá voz aos interlocutores dentro de um texto. Os diálogos diretos 

e indiretos de que fala Bakhtin, o recurso da citação, são operações da enunciação dentro do 

enunciado, assim como a relação entre o tempo e o lugar da enunciação com o tempo e o 

lugar inscritos no enunciado, que podem ter um efeito de estar mais próximos ou mais 

distantes, ser coincidentes ou não, com os da enunciação.  

Na unidade, estamos pensando a interdisciplinaridade como diálogo. Diálogos no 

interior do enunciado e o diálogo entre enunciador e enunciatário, que vão se conformando 

em visões de mundo que podem ser compreendidas e confrontadas com os acúmulos das 

disciplinas. Tais visões se constroem dentro das falas em diálogo ou no encadeamento de 

figuras e temas que concretizam os valores do primeiro e do segundo níveis do percurso. E 

o que são figuras e temas? Vamos ver o que diz Fiorin: 
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A figura é o termo que remete a algo existente no mundo natural: árvore, 
vagalume, sol, correr, brincar, vermelho, quente, etc. [...] Quando se diz que a 
figura remete ao mundo natural, pensa-se não só no mundo natural efetivamente 
existente, mas também no mundo natural construído. [...] Tema é um investimento 
semântico, de natureza puramente conceptual, que não remete ao mundo natural. 
Temas são categorias que organizam, categorizam, ordenam os elementos do 
mundo natural: elegância, vergonha, raciocinar, calculista, orgulhoso, etc. 
(FIORIN, 2011, p. 91) 

Não são só os substantivos que são considerados figuras; termo de qualquer classe 

que indique algum grau de concretude pode ser uma figura. Basta ver os exemplos de Fiorin, 

entre os quais há verbos, adjetivos. A mesma coisa com os temas: podem ser substantivos, 

adjetivos, verbos. Quando um texto é figurativo, é preciso buscar na relação entre as figuras 

os temas concretizados. E esses dois itens têm uma potencialidade dialógica muito grande 

dentro da unidade didática: há disciplinas cujos textos são mais temáticos e, portanto, menos 

concretos que os que possuem figuras revestindo o tema. Assim, um percurso temático de 

um texto pode dialogar com o percurso temático e/ou figurativo do outro, completando-se 

nele. Ou se construindo em oposição a ele.  

As sequências didáticas mediadoras das análises dos textos buscam sempre o sentido 

nas relações entre os elementos do texto, dadas por recorrências, reiterações e regularidades 

depreensíveis dos níveis de análise, evitando que os estudantes se antecipem com sentidos 

dados a priori, como se a relação entre forma e conteúdo fosse meramente simbólica, colada, 

e não advinda das relações cada vez únicas de cada enunciação.  

Para além da intertextualidade marcada, que é aquela reconhecível pela própria 

composição textual, há uma interdiscursividade, que podemos reconhecer entre os textos 

com base no que as análises semióticas nos propiciam como compreensão dos textos lidos. 

Com sequências didáticas pensadas pelo viés de algum ou alguns pontos dos níveis da 

semiótica discursiva, buscamos o diálogo entre os textos, que é um diálogo interdisciplinar.  

Toda leitura se faz a partir de um ponto de vista teórico. A teoria semiótica discursiva 

permite a leitura interdisciplinar exatamente porque não supõe instrumentais diferentes para 

textos de naturezas diferentes. O percurso, por se situar no nível do conteúdo, ou do discurso, 

pode servir para a análise de qualquer tipo de texto. É claro que considera as particularidades 

de cada linguagem, mas a base de análise é a mesma, o que permite confrontar os textos que 

vão compor a unidade.  
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Organização da unidade 

O Ensino Médio contempla quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas, cada qual com seus componentes curriculares. 

Por força de legislação específica, torna-se obrigatório tratar, de modo transversal e integral, 

a educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/09), o processo de envelhecimento (Lei nº 

10.741/03), a Educação Ambiental Lei nº 9.795/99, a Educação para o trânsito (Lei nº 

9.503/97) e a Educação em Direitos Humanos (Lei nº 7.037/09). O tema escolhido para esta 

unidade, diferenças étnico-raciais, está dentro deste último item, Direitos Humanos. 

Limitamos esta unidade didática à participação das quatro disciplinas das Ciências Humanas 

(Filosofia, Geografia, História e Sociologia) e duas de Linguagem e Códigos (Língua 

Portuguesa e Artes, incluindo Literatura). No entanto, as próprias disciplinas têm em seu 

interior afinidades com outras que por vezes não fazem parte da sua área específica, ao 

menos não como as classificam os documentos da educação básica. Assim, História convoca 

a Economia, a Geografia convoca a Matemática com suas representações semióticas e por 

aí vão as exigências da complexidade. Nesta unidade didática, por exemplo, foi necessário 

incluir um item de Biologia.   

O documento do Programa Nacional do Livro Didático de 2014 (p. 20) diz: 

[...] Na Educação de Jovens e Adultos, não há, portanto, um currículo único ou 
proposta modelo de organização das aprendizagens básicas e obrigatórias. Tal 
currículo ou modelo pode ser apresentado em diferentes desenhos curriculares, 
organizado de forma diversa: em disciplinas, em áreas de conhecimento, em 
conteúdos programáticos, em temas transversais, entre outras possibilidades. 
  

Professores de EJA que somos, sabemos que essa é uma modalidade de ensino muito 

complexa, porque é preciso que nos ocupemos das diversas dimensões da vida do educando, 

que já possui o saber não escolarizado. Parece-nos produtivo, portanto, conduzir o processo 

de modo que os saberes se encontrem em prol de responder a questões das dimensões 

humanas e sociais da vida de todos. Isso seria muito difícil dentro dos padrões tradicionais 

dos materiais didáticos: organizar o conteúdo de cada disciplina separadamente; seguir 

ordem pré-estabelecida de conteúdos, a da cronologia, por exemplo; criar quadros fixos de 

sequências, tais como apresentar o conteúdo e dar exercícios.  Contudo, precisa haver algum 

tipo de organização. O ponto de partida é uma seleção de textos jornalísticos que situam a 

problemática das diferenças étnico-raciais na sociedade. Cada um dos textos, de diferentes 

gêneros, gera uma sequência de leitura que busca relacioná-lo com outros textos e com os 
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conteúdos das disciplinas curriculares de Linguagem e Ciências Humanas. Essas inserções 

são feitas no momento em que elas são necessárias para compreender o texto que está em 

estudo. Desse modo, podem aparecer no curso do texto de transposição didática ou em boxes, 

dependendo da extensão e do ponto onde elas se tornem necessárias. O que define a chamada 

de um conteúdo é a necessidade de alargar a compreensão de determinado ponto do texto, 

seja no plano da sua organização, seja no plano do seu conteúdo. Sabemos o quanto a ordem 

cronológica, para algumas disciplinas, é organizadora. Mas, se a seguirmos, ficamos 

impedidos de analisar um tema em sua complexidade. Para resolver isso, o educador pode 

ter em mão um painel com a sequência cronológica dos seus conteúdos para situar os 

educandos. 

Como este é um material interdisciplinar, é inevitável que se indague sobre a 

responsabilidade e participação dos professores das diversas disciplinas no desenvolvimento 

das atividades. Observando a natureza dos textos, dos conteúdos e dos exercícios, é possível 

ver que cada professor poderá desenvolver sua disciplina, mas sempre integrado com as 

demais e sempre tendo como foco as diferenças étnico-raciais. Uma reunião entre os 

professores no início e no final dos trabalhos é desejável. Se houver uma aula inicial em que 

todos ou uma parcela possam estar na mesma turma, melhor ainda, pois será nesse momento 

que se suscitará o interesse dos alunos pelo tema e que se poderá captar deles os saberes e 

opiniões que já trazem para a sala de aula.  

Que cada educador anote as percepções e experiências dos estudantes sobre o tema é 

fundamental para complementar esta unidade com textos e conteúdos que não estejam aqui 

contemplados, ou por negligência ou pela impossibilidade de prever as necessidades dos 

alunos in loco. Essas anotações são importantes também como avaliação diagnóstica, para 

que se possa, ao final, verificar se houve apropriação dos conteúdos em prol da compreensão 

do problema étnico-racial em sua complexidade. É pertinente nesse ponto destacar que, 

mediador do processo educativo no qual o material didático se insere, é do educador a 

responsabilidade de promover um saber mais contextualizador, mais interdisciplinar, seja 

contribuindo para a compreensão do que o material propõe, seja acrescentando reflexões e 

conhecimentos de disciplinas diversas a fim de alargar a visão de mundo do estudante. 

A seleção dos textos/gêneros  

Quando se produz um material didático, a seleção dos textos deve basear-se em 

alguns critérios. No caso desta unidade, ter relação com o tema diferenças étnico-raciais, o 



128 
 

que já garantiria certo diálogo entre os textos; apresentar potencialidade dialógica com os 

demais textos e com as diversas disciplinas do currículo, além da já garantida pela 

aproximação temática, e filiar-se a diferentes gêneros textuais. A importância de os textos 

filiarem-se a diferentes gêneros é garantir que o tema seja visto sob diferentes perspectivas, 

já que cada gênero circula em determinados campos da atividade humana e oferece 

determinada expectativa de leitura.   

Aprimorar nos estudantes a leitura e a produção de texto, tanto oral quanto escrita, é 

tarefa de todas as disciplinas do currículo do ensino básico. Os gêneros textuais se dividem 

em primários e secundários. Os primários são primordialmente, mas não exclusivamente, 

orais; os secundários, ao contrário, são primordialmente, mas não exclusivamente, escritos. 

O que os diferencia é o grau de complexidade e elaboração.  No caso da EJA, é desejável 

iniciar com os orais e os escritos mais simples, avançando para os mais complexos. 

Procuramos seguir essa orientação, ao escolher como gênero de abertura uma notícia, 

seguida de perguntas sobre o tema diferenças étnico-raciais, algumas suscitadas pela notícia 

Maju é vítima de racismo em comentários na página do Jornal Nacional. O objetivo do 

conjunto de perguntas é, além de aquecer o interesse e a curiosidade dos estudantes pelo 

tema, possibilitar-lhes conversar espontaneamente entre eles e com o(s) educador(es) sobre 

o assunto, referindo-se e reproduzindo, dentro do “bate-papo”, outros gêneros. Um deles é a 

própria notícia, de que certamente se valerão para responder a algumas perguntas. A notícia, 

que pode ser tanto oral quanto escrita, é um gênero muito presente no cotidiano de qualquer 

cidadão, por ser da ordem do fato, do concreto, do fenômeno. A modalidade EJA tem na 

concretude do cotidiano a base do seu processo educativo; por isso escolhemos esse gênero 

para abrir a coletânea da unidade didática. Uma segunda notícia foi selecionada, por trazer 

para a discussão a luta dos negros por direitos: Estatuto da Igualdade Racial é aprovado. A 

escolha se deveu também ao fato de ter sido notícia publicada em veículo diferente do da 

primeira.  

Se é próprio do gênero notícia trazer a narrativa de um fato, é preciso considerar que 

o que se tem desse fato para análise são os textos que ele gerou: a notícia, reportagens, 

charges, cartuns, artigos de opinião, os gêneros das artes, enfim todos os gêneros, circulantes 

em todas as disciplinas, porque todos oferecem, de algum modo, modos diversos de 

compreender a realidade. E cada gênero tem o seu modo próprio, embora não rigidamente 

fixo, de dizer o que diz, de acordo com o lugar axiológico do grupo social que o produz. Daí 

a importância de os gêneros postos para análise e para confronto serem vários. 
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Na esteira da notícia, que baliza temas de uma pauta social que determina muitas 

produções de textos, incluímos outros quatro gêneros ligados ao jornalismo: charge, cartum, 

reportagem e artigo de opinião. A charge selecionada, ligada à primeira notícia, dá o lastro 

de temporalidade e espaço restritos que caracteriza o gênero, além de problematizar o fato 

que foi notícia. Já o cartum, também problematizando, universaliza o tema da tolerância e 

das diferenças étnico-raciais, uma problematização que a reportagem começa a discutir. 

A reportagem é um gênero interdisciplinar por excelência, já que integra 

conhecimentos diversos, em termos de conteúdo, e, em termos de forma, linguagens 

diversas. E é preciso mostrar ao estudante como a integração dessas linguagens vai 

contribuindo para a unidade de sentido do texto. Pela própria coerção do gênero, não 

aprofunda a questão que discute, o racismo no Brasil, mas dá pistas para isso em sua própria 

construção textual e discursiva. O artigo de opinião escolhido, não sou branco, sou 

lusodescendente, de Frei Betto, traz para a debate o preconceito produzido pelos usos da 

linguagem. Esses textos do gênero jornalístico, as notícias mais informativas e a reportagem, 

o artigo, a charge e o cartum mais opinativos, situam a questão das diferenças étnico-raciais 

na atualidade brasileira. 

Se as notícias e outros textos concretizam temas como racismo e preconceito, os 

textos literários também o fazem. E elevam o enunciatário a um outro patamar de 

conhecimento do mundo, mais humano, mais sensível, que o faz agir dentro do possível 

buscando o que parece impossível.  Como temos na unidade textos sobre o mesmo tema, é 

salutar discutir com o estudante a correspondência entre uma “realidade” criada pelas artes 

e as criadas pelas outras linguagens. De que modo essas realidades se interpenetram? Nessa 

direção é que incluímos o conto de Mia Couto, O embondeiro que sonhava pássaros, que, 

além de nos possibilitar conhecer um autor da literatura africana de língua portuguesa, 

provoca o racismo reinante pelo fantástico da literatura. Arte de outra materialidade, 

Operários, tela de Tarsila do Amaral, propicia a leitura do texto visual pelas categorias do 

plano da expressão que lhe são próprias: combinação de cores, relações entre formas, a 

disposição das formas na tela; sua leitura nos ajuda a pensar com o educando o mundo do 

trabalho da década de 30, pouco tempo depois de os negros saírem do regime de trabalho 

escravo para o regime assalariado.  

As sequências de leitura desses textos os põem em relação para ampliar a 

compreensão sobre as diferenças étnico-raciais e impõem-nos a busca por aprofundamento 
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nas diversas disciplinas do currículo escolar. A análise mediada pela sequência didática 

funciona como uma espécie de gatilho a desencadear a busca por textos e conteúdos de 

disciplinas diversas. Assim é que selecionamos itens de conteúdos e textos correspondentes 

que pudessem contribuir para uma compreensão do tema na sua complexidade.  

Objetivos gerais 

• Aprofundar a compreensão dos participantes do processo educativo acerca das 

diferenças étnico-raciais. 

• Relacionar os conteúdos estudados com o tema das diferenças étnico-raciais. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e produção de textos, tanto orais quanto escritos, 

dos educandos. 

Objetivos específicos 

• Mapear as vozes que se pronunciam sobre as diferenças étnico-raciais nos textos 

trabalhados. 

• Identificar o modo como se constrói o discurso das diferenças étnico-raciais em 

textos de diferentes linguagens e gêneros. 

• Reconhecer os valores sociais e humanos presentes nos textos artísticos. 

• Interpretar textos artísticos, relacionando-os com textos de outras naturezas presentes 

na unidade. 

• Estabelecer percursos de leitura com base em recorrências presentes nos textos. 

• Compreender determinados gêneros textuais como fontes documentais acerca da 

cultura. 

• Entender como se relacionam o Estado e os organismos da sociedade civil, incluindo      

      os movimentos negros. 

• Traçar a trajetória histórica do negro na sociedade brasileira, relacionando-a com as     

      políticas compensatórias. 

• Reconhecer usos da linguagem que reproduzem preconceito. 

 

Conteúdos por disciplina e distribuição das aulas  

Como esse material é interdisciplinar, todas as disciplinas de Linguagem e Códigos 

e Ciências Humanas vão utilizá-lo. Assim, será possível desenvolvê-lo em cerca de seis 

semanas, como na distribuição sugerida abaixo:  
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Disciplina Conteúdo Número de 
aulas 

 
 
Língua Portuguesa 
e Literatura 
Brasileira 

 - Gêneros textuais: notícia, charge, cartum, 
reportagem, artigo de opinião e anúncio 
publicitário 
- Foco narrativo 
- Modos de inserir vozes em um texto (tipos de 
discurso: direto, indireto e indireto livre) 
- Marcas de subjetividade e objetividade nos 
textos 
- Tempo e espaço nos textos 
- Coerência textual 
- Formação de palavras 
- Figuras de linguagem: ironia e eufemismo 
- Textos temáticos e textos figurativos 
- Literatura africana de língua portuguesa: Mia 
Couto (conto fantástico) 

       

         24 

Artes - Relações entre os formantes da pintura: 
combinação de cores, formas, figuras 

           8 

 

História 

- História da África 
- África do Sul: o apartheid 
- História da escravidão no Brasil 
- Imigração no início do séc. XX 

 

10 

 

Geografia 

- Relações econômicas entre Europa e África no 
séc. XIX 
- Capitalismo 
- Formação do operariado brasileiro 
- Leitura de mapas 

 

10 

 

Sociologia 

- O Estado brasileiro e sua organização 
- Sociedade civil: organização dos movimentos         
sociais 
- O movimento negro no Brasil 
- A teoria do branqueamento 

10 

Filosofia  - Filosofia política: democracia 
- Identidade e alteridade 

8 

Biologia - Conceito de raça e etnia 
- Genoma 

6 

 

A unidade didática apresentada a seguir é interdisciplinar. Interdisciplinaridade 

pressupõe convergência, complementaridade, combinação de áreas. Apresentando textos e 

conteúdos explorados conjuntamente pelas disciplinas de Linguagem e Ciências Humanas, 

observamos que as diferenças étnico-raciais, tomadas como centro do trabalho didático-

pedagógico, poderão ser melhor compreendidas.  
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EdMRKOTJPKNSNOUKUOHeŜMPfKMPKJGXgHXSIMPfKVGJHeMKHhMKPOKNhMKSHPXJTJRK
WOTJPKLMPWOeJRSJPKeJKRGJKeJKiSPORSIjReSJfKIJWMOSRJPfKUJTJHeRMPfKNĴJk
lGHeMPKeOKXMeJKPMRXOmKUGTLOROPKPOUKJRRSUMKeOKWJROHXOPfKNOTLMPKVGOKnoK
HhMKWMeOUKUJSPKXRJlJTLJRfKIRSJHpJPfKOHnOSXJeMPKOUKUOSMKJK̂OHXOKNoTSeJfK
WMRqUKMKVGOKqKWSMRfKPOUKJnGeJKeOKXRJlJTLMfKNOReJeOSRMPKeOPWROrJeMPKeJK
PMRXOfKOPVGOISeMPKeOKsOGPZZZYZZZ[KFMKUMRRMfKMPKPOUkKkXRJlJTLMKPGR̂OUKJK
IJeJKIJHXM_Z

:	����	��!����	������	���	����������	���	�����	����	���������*��	�	
���������	��	�����#� ����	���	�����	��#� �����	����� �	t��	����	��$
������&������	��������������	� �!>�"������	�	<��=# ���	#���� ����	���$
!���	����	������	��������	���	���������	� ������	�	�(� �������

t��	�����	������	��	�����������	 �!�	�� ���$��	����	�	���������	�	��$
������	����������u��	���� �����	�	������	��	��Bv�	���	������������$
��	�����!�����	��	����������	�� ���u���	�����������������	��!���	�	
��#����	"��	����������	����	���� �����	��	 ���	�� ��	����	��	<��	��	
b�������

+���,



���
�������	
�
������
	�������������������������������

 �!������"#$�"!�%���&����$�� ����'��� ��"�����(���&!��"�!���'���!)��
 ���!*���'!*��� �����'���"!�+��"�� !����!��,--.���'�)���!���� ����*����
(�����'�*���!��!�� /*�!��!�����*!�%�!����&��"�� ��*�$!*�����!"�����
 ��!"*�'�0��'��1�2��!�'!*�!������)� ��'��"!��!������*� !����!�%�����
��*� ����� ��"�*�!�"!�'*� �'�*�!� ����'!*��� ���"������� !�����'��%�
����/'�"!��3���&�*'�45!1�6�)��%��!*��7����!%�!�"��!� !��*!8�'!��&!���
"�!���'�� ��9!������:�&�"!1�;�8��'� !������<=��*�� !��>���'� !�%�
���$���� ��,--.%�!�'�7'!�����$��'�)����������*�!"���45!��!"���1�?���
�*'��!�@A� �$����B

CDEFGHIEJKLMENEOPQLJIRLJIOPQLQEJIEISPNLJILTNLJIUFPVWFPLJIULFLIHJIEJX
OFLSHJYIZJIJER[HFEJIQEI\L]ERQLJIEIER̂ER[HJIJGHIHMFP̂LQHJILIVLRQLFI
ERJPRLFILINEF_IEJOFESEF_IEIHJIUFPRÒUPHJIQEIVHFLNPQLQEILHJIEJOFLSHJaY
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CONCLUSÃO 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  
e o lance a outro; de um outro galo  
que apanhe o grito de um galo antes  
e o lance a outro; e de outros galos  
que com muitos outros galos se cruzem  
os fios de sol de seus gritos de galo,  
para que a manhã, desde uma teia tênue,  
se vá tecendo, entre todos os galos. 

     (João Cabral de Melo Neto) 

 

 Com a preocupação central de buscar um referencial teórico que baseasse a 

elaboração de materiais didáticos interdisciplinares para a educação de jovens e adultos, 

empreendemos inicialmente um estudo para compreender em que consiste a 

interdisciplinaridade, que é uma práxis muito festejada nas escolas, muito pretendida, mas 

ainda de difícil alcance.  

Como disciplina, termo de que deriva a interdisciplina, define-se como um 

conjunto específico de conhecimentos, voltamos um pouco na história para verificar em 

que momento o conhecimento foi um conjunto unitário e o que o levou à dispersão. O 

conhecimento nasceu como unidade e começou a separar-se lá pelo século VI a.C., com 

o surgimento da pólis, quando se estabeleceu a oposição trabalho manual versus trabalho 

intelectual, uma oposição ainda hoje percebida e cuja superação precisa ser enfrentada, 

sobretudo na educação de jovens e adultos. Já a partir dos séculos em que se gestaram e 

se desenvolveram as revoluções Francesa e Industrial, o conhecimento perdeu o rumo da 

unidade para atender às necessidades que a cultura hegemônica humana fora criando. 

Essa cultura hegemônica fez um desenho de mundo e de sociedade que passou a 

ser questionado nas últimas décadas. Chegamos ao final do século XXI com problemas 

imensos, de uma monta que nenhuma área do conhecimento consegue resolver sozinha, 

ou ao menos minimizar: problemas ecológicos, humanos, sociais, políticos, enfim, de 

toda ordem. São questões complexas, no sentido de que estão alojadas em conjuntos 

maiores cujas partes mantêm uma relação de interdependência. Vimos com Morin que o 

estudo de uma parte isoladamente não dá do conjunto senão uma visão parcial, o que o 

levou a propor a teoria do pensamento complexo, para a qual um novo paradigma do 
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conhecimento deveria considerar estes três princípios: o circuito recursivo, a dialógica e 

o princípio hologramático. Esses três princípios criam uma definição de sistema que está 

baseada na contextualização, na religação dos saberes, no conjunto, na integração e, 

principalmente, no reconhecimento de que o sentido vem da relação, da interdependência 

entre as partes. Pensar o mundo sob essa ótica requer uma nova cultura na ciência e na 

educação. É por isso que Morin considera necessário haver uma reforma no pensamento, 

que pressupõe reforma no ensino.  

Assumindo como necessário pensar o ensino sob a ótica da interação entre as 

partes de um todo, compreendemos interdisciplinaridade, com Fiorin (2008) e Morin 

(2007, 2010, 2013), como ação que pressupõe convergência, complementaridade, 

transferência de conceitos teóricos e metodologias, combinação de áreas, troca e 

cooperação entre disciplinas. Conforme nosso propósito inicial, o objetivo seria buscar 

convergências e complementaridades entre as disciplinas da área de Linguagem e 

Ciências Humanas. Numa referência a Georges Gusdorf, autor que pensou um projeto 

interdisciplinar para as ciências humanas, Fazenda (1991) fala da importância da busca 

de pontos de contato entre as disciplinas que se põem em relação. Assim é que chegamos 

à linguagem como a principal via de relação entre as duas áreas selecionadas. Nas 

palavras de Bakhtin (2011, p. 400), “ciências humanas – ciências do espírito – ciências 

filológicas (o discurso é parte e ao mesmo tempo comum a todas elas). ”. E essa 

possibilidade se deve ao caráter dialógico da linguagem.  

A linguagem, para pôr em relação disciplinas, precisa ganhar forma e sua forma é 

o texto – texto verbal, visual, sincrético. Textos que, se lidos e relacionados como parte 

de uma cadeia discursiva sempre maior, permitem saber mais das questões complexas 

que se apresentam para nós. Textos que, se ficam restritos ao recorte de análise de uma 

só disciplina, podem perder parte de seu vigor e seu sentido como elemento constitutivo 

dessa cadeia discursiva onde tem lugar, como resposta que é a enunciados anteriores e 

como desencadeador de respostas ulteriores. 

Como enunciamos na introdução, nosso interesse era a constituição de um 

referencial teórico que desse base à produção de material didático interdisciplinar para a 

educação de jovens e adultos. Concluímos que, se na escola em presença a palavra-chave 

é diálogo, nos livros didáticos, também. Neles, via de regra, há um texto chamado 

didático-pedagógico, que faz a transposição do conhecimento científico para o 
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conhecimento escolarizado e conduz o processo de ensino com sequências didáticas sobre 

esse conhecimento transposto. Esse texto centralizador do processo convoca vozes para 

falar em seu interior e inclui outros textos em sua sequência ou em suas margens como 

forma de trabalhar determinado conteúdo ou tema.   

   Para compreender como o diálogo interdisciplinar pode se dar nos livros 

didáticos, analisamos a coleção Viver, aprender, tendo como elemento norteador o fato 

de os livros didáticos se constituírem de textos que devem ser explorados em seu potencial 

dialógico. Nosso objetivo era captar avanços e, a partir deles, pensar outras formas de 

promoção da interdisciplinaridade. Da análise, concluímos que a coleção deu um passo 

importante reunindo disciplinas por área de conhecimento em um mesmo volume. Nos 

dois volumes analisados, a organização do conteúdo não fugiu muito ao que é 

tradicionalmente feito: ordenamento cronológico. No caso de Ciências Humanas, mesmo 

com esse ordenamento, foi possível estabelecer temas comuns às disciplinas da área, o 

que contribuiu para integrar parcialmente os conteúdos.  Na coleção, questões do 

cotidiano foram consideradas, mas dentro das oportunidades ditadas pelos conteúdos 

selecionados; o conteúdo ocupou a centralidade, as questões do cotidiano ficaram em 

posições periféricas. Como na modalidade EJA é fundamental que os conteúdos sirvam 

para compreender a própria vida e a sociedade, é desejável que na organização do material 

haja uma inversão nesse sentido: que os conteúdos sejam selecionados de modo a 

contribuir para a compreensão de um tema ou problema do cotidiano. 

Além da organização dos volumes, observamos a composição do texto didático-

pedagógico, que é, afinal, a voz mediadora do processo de ensino interdisciplinar, quando 

assim se define o material. Como cada volume desenvolve os conteúdos e temas de uma 

área do conhecimento, seria bom que o enunciado didático pedagógico que atravessa todo 

o volume contivesse uma imagem ao menos aproximada de enunciador e enunciatário em 

todos os capítulos que o compõem, mesmo que de disciplinas diferentes. Isso contribuiria 

para um efeito de sentido de unidade. Construindo esse efeito de unidade, que 

encontramos mais no volume de Ciências Humanas, está o que denominamos de percurso 

remissivo, em que o capítulo de uma disciplina conduz o enunciatário/estudante para 

pontos de capítulos de outras a fim de potencializar a aprendizagem de um conteúdo já 

referido anteriormente. Ainda dentro do texto didático pedagógico, observamos a 

recorrência da citação como recurso de diálogo entre disciplinas nos dois volumes. O 

volume de Linguagens cita autores das Ciências Humanas quando deseja contextualizar 
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algum texto ou conteúdo e as disciplinas que compõem a área de Ciências Humanas 

citam-se mutuamente: História cita Geografia, Sociologia cita Filosofia e assim por 

diante. Essa é uma estratégia discursiva interdisciplinar importante, pois evidencia a 

presença de uma disciplina dentro da outra. Saindo do texto didático pedagógico em 

direção aos textos que não estão acomodados sintaticamente nele, como as citações, 

chegamos à relação entre textos de diversas linguagens e gêneros convocados para 

compor um capítulo do livro didático. Há em boa medida nos dois volumes, em alguns 

casos com proveito dialógico razoável. Trabalhamos na perspectiva de que a inclusão 

dessa variedade de textos tem um potencial interdisciplinar a ser explorado, só que 

exigiria uma coordenação de equipe multidisciplinar.  

Embora a coleção não apresente como meta a relação entre as duas áreas do 

conhecimento, apenas a relação entre as disciplinas de cada uma das áreas, aproveitamos 

conjuntos de textos incluídos nos volumes das duas áreas para demonstrar esse potencial 

apontando a produtividade de leitura dialógica dos textos sob o viés das duas áreas. Sem 

esse viés solidário entre as disciplinas das duas áreas, observamos que o texto acaba por 

ser explorado segundo o interesse de cada disciplina, chegando ao aluno sempre em fatias: 

algumas poucas disciplinas, normalmente Arte e Literatura, exploram o processo de 

produção do sentido, outras passam direto ao produto da análise. Por produto da análise 

entenda-se “o que o texto quis dizer”, o sentido por ele construído, em detrimento do 

modo como foi construído. 

Acreditando na contribuição do livro didático para a formação do estudante rumo 

a um novo paradigma em que a contextualização se impõe, produzimos uma unidade 

didática que busca integrar as áreas de Linguagem e Ciências Humanas. Com o objetivo 

de contextualização e integração de disciplinas, não seria possível construir um material 

didático a partir da seleção de conteúdos retirados do estoque do currículo escolar. Assim 

é que elegemos dois articuladores didáticos para a construção da unidade: os temas 

transversais e os gêneros do discurso. O tema escolhido, diferenças étnico-raciais, de 

extrema abertura, ganhou forma discursiva pela seleção inicial de textos de alguns 

gêneros textuais.  Os gêneros do domínio jornalístico se comportaram bem para introduzir 

o tema por dois motivos: situaram o problema das diferenças étnico-raciais na atualidade; 

por suas coerções de gênero, não aprofundaram o tema, mas indicaram caminhos para 

fazê-lo em conteúdos e textos de outros domínios discursivos.  Aí a interdisciplinaridade 
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entrou com vantagens significativas. Obviamente, pode ser que para outros temas e 

problemas seja melhor partir das artes, por exemplo.  

Selecionados os textos do domínio jornalístico, foi necessário compor 

sequências didáticas de leitura que possibilitassem apreendê-los não só como objeto de 

significação, mas também como objeto de comunicação inseridos nas práticas sociais de 

linguagem. Essas sequências basearam-se no percurso gerativo do sentido da teoria 

semiótica discursiva que, aplicando-se a qualquer tipo de texto e linguagem, permite 

colocar textos em diálogo, já que pensados pelo mesmo viés teórico. Um exemplo disso 

é o cruzamento possível de percursos temáticos e figurativos entre textos a fim de que 

possam dialogar. Na medida em que os textos vão sendo associados e os conteúdos que 

reclamam vão sendo trabalhados, as visões sobre o tema vão se alargando 

substancialmente.  

Relacionar textos é buscar neles as relações dialógicas que comportam. Em 

função dessa possibilidade, definimos interdisciplinaridade em perspectiva discursiva 

como o cruzamento de fronteiras textuais que favorece a visão mais ampliada possível 

que se pode apreender da leitura relacional de textos de diversas disciplinas. O terceiro 

conceito de dialogismo estudado no segundo capítulo relaciona-se com o modo como o 

sujeito assimila as diversas vozes sociais com que tem contanto, formando sua 

consciência.  Sem dúvida, a leitura que relaciona textos e conteúdos contribui para a 

formação de uma consciência ideologicamente mais complexa, como é função da escola. 

Produzir material didático interdisciplinar não é tarefa fácil. Isso ficou claro 

tanto na análise da coleção quanto no momento de confeccionar a unidade didática que 

apresentamos no quarto capítulo. Mas é necessário e possível fazê-lo. O primeiro aspecto 

a considerar é exatamente o modo de organização dele. A interdisciplinaridade não 

prescinde dos conteúdos disciplinares. O processo de elaboração da unidade didática 

mostrou que se houver uma equipe multidisciplinar para o trabalho, é possível construir 

um material interdisciplinar bem articulado, desde que haja uma coordenação que se 

baseie em objetivos bem estabelecidos e métodos e teorias de leitura bem consistentes, os 

quais apontem nos textos selecionados as catálises que os liguem uns aos outros em prol 

da visão de algum tema. Um material assim construído permite chegar às ações descritas 

no Documento-base do Proeja, mencionados no primeiro capítulo, só para retomar três 

delas: abranger os conteúdos mínimos a serem estudados; compreender o contexto em 

que os alunos vivem; produz nexos e sentidos.  
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O historiador Seffner afirma que o ensino de história deve “formar um aluno 

capaz de realizar uma leitura histórica densa do mundo, percebendo a realidade social 

como construção histórica da humanidade, obra na qual todos têm participação, de forma 

consciente ou não” (p. 2006, p. 109). Será tanto mais consciente quanto for a capacidade 

de ler e relacionar textos rumo a uma compreensão mais abrangente e complexa do 

mundo.  

A formação dessa consciência ideologicamente densa, reflexiva, aberta não se 

dá fora da linguagem, dentro da qual todos os saberes se misturam. E por isso mesmo não 

se dá sem metodologias de análise textual e discursiva que acolham e organizem de algum 

modo a mistura, como é a proposta desta tese. Afinal, “[...] oscilamos entre manipulações 

de diferentes ordens, e nossa luta não é entre o bem e o mal, o certo e o errado como 

escolhas possíveis e objetivas, mas é a luta de estar imerso em linguagem e viver no 

entrechoque de redes discursivas. ”. (Teixeira, 2014, p. 233) 
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