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Um dos motivos que me levou a escrever este texto tem a ver com a minha insatisfação, 
enquanto professora que atua e pesquisa na área de formação de professores, diante da 
dificuldade que muitos educadores demonstram quando precisam exercer a sua prática 
pedagógica. Temos visto que, apesar da formação que este profissional tenha recebido, seja 
no nível médio, na graduação ou até mesmo na pós-graduação, ele não está apto a exercer a 
sua função como professor de forma diferenciada da tradicional. 
 
Sou uma das fãs ardorosas do Professor Rubem Alves, alguém que tive o prazer de conhecer 
na década de 80 quando cursava o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, 
no Instituto Superior de Estudos Avançados em Educação, extinto IESAE; este profissional me 
marcou de forma definitiva na minha prática pedagógica. Aliás, devo a ele a conclusão do meu 
mestrado, pois foi ele quem me deu o tema e me levou a estudá-lo. Ainda hoje tenho uma 
frustração pelo fato de ele não ter estado presente na minha defesa. Talvez um dia possa lhe 
dizer isto. 
 
“Por que trazer esta lembrança para este artigo?” alguns poderão estar se perguntando. Posso 
responder afirmando que o processo de formação de professores ainda tem insistido numa 
formação disciplinar, voltada para o domínio de um saber específico, não permitindo a 
articulação entre os diversos saberes, que é o que ocorre durante as relações que vão se 
estabelecendo ao longo da vida e da prática profissional. Enquanto isto, Rubem Alves insiste 
em afirmar que é preciso pensar e fazer diferente, idéia com a qual comungo plenamente. 
 
Este saber específico, que diz respeito ao domínio de um conteúdo universal, mas que precisa 
estar articulado com as experiências individuais e com a realidade social onde este aluno e a 
escola estão inseridos, tem a ver com os currículos dos cursos de formação de professores que 
ainda estão organizados de forma disciplinar, estanque, desarticulada. Podemos perceber que 
há algumas experiências novas, sendo desenvolvidas nos cursos de formação de professores, 
preocupadas em desenvolver uma formação interdisciplinar sob a forma de núcleos temáticos, 
eixos articuladores, mas estas propostas curriculares ainda são consideradas inovadoras e 
pouco valorizadas pelos profissionais da educação. 
 
Um dos maiores problemas está nos cursos de formação de professores, uma vez que reúnem 
pessoas que não sabem trabalhar de forma interdisciplinar. Como a formação não se dá por 
acúmulo de cursos nem pelo discurso, mas pela experiência, pela vivência e pela atuação dos 
formadores de professores, o não vivenciado não se torna ação. 
 
Diante disto, perguntamos nos preocupando com os sistemas de ensino, sejam da rede pública 
ou particular: como implantar uma proposta curricular interdisciplinar no seu projeto político-
pedagógico? Dois fatores devem ser considerados: a formação atual do professor da educação 
básica e à compreensão do que seja proposta curricular ou até mesmo, o que se entende por 
currículo no ambiente escolar. 
 
Ao longo da nossa prática profissional, percebemos que os projetos pedagógicos apresentados 
pelas escolas e cursos de formação de professores - quando elaborados e apresentados - são 
fruto do trabalho de um pequeno grupo ou até mesmo, de uma empresa "especialista" em 
elaborar um projeto, seguindo, muitas vezes, modelos que podem ser chamados de tudo, 
menos de projeto pedagógico, . Isso porque não retrata aquela escola, não é o pensamento 
nem dos seus dirigentes nem dos seus professores e demais membros da comunidade 
educativa. Ao defendermos uma formação comum, estamos defendendo e garantindo que a 
profissão de professor venha a existir de fato e de direito.  
 
Em função da não participação, da não identificação direta com o sustentáculo do processo a 
ser desenvolvido, o “fazer” do professor continua desarticulado, solitário e muitas vezes 
intuitivo. 
 



O mestre tem sido, ao longo do tempo, acusado de todo o fracasso que ocorre na escola e na 
formação do aluno, mas será que já paramos para analisar que tipo de conhecimentos e 
vivências educativas este professor tem recebido ao longo da sua formação? Como trabalhar e 
ensinar aquilo que não se sabe, o saber que não se domina, o prazer que não possui? 
 
Voltando a Rubem Alves, ele afirma, em um dos seus livros, que "o prazer tem que passar pelo 
corpo do professor". Ora, esta afirmação é por demais forte, pois só fazemos bem aquilo que 
gostamos. Mas tem sido a escola onde o professor se forma, ou aquela onde ele atua, um 
lugar de prazer?  
 
Por isto defendemos e afirmamos que a escola só poderá mudar e novos projetos serem 
realizados quando os professores tiverem este sonho como prioridade. Fazer educação é 
manter vivo o sonho de construir uma nova relação pedagógica e contribuir na formação do 
ser humano. E este é um sonho a ser abraçado, de maneira muito especial nos espaços de 
formação do professor. 
 
Isto, pra mim, é interdisciplinaridade, ou seja, esta opção em trabalhar de forma livre, 
prazerosa, alegre, feliz, distante da prisão das "grades curriculares" estabelecidas por "um 
grupo de pessoas, que se consideravam detentoras de um saber acima de tudo e de todos, 
capazes de definir o que todo ser humano deveria estudar e aprender".  
 
Voltamos a repetir até a exaustão que, enquanto não existir uma política pública de formação 
de professores pensada e executada pelas escolas, locus do processo ensino/aprendizagem, 
jamais iremos reverter índice algum do sistema educacional, o que é horripilante e assustador, 
pois, apesar de tantas idéias originais, alternativas de pouco custo não podem ser 
implementadas por não se acreditar que darão certo.  
É preciso, portanto, construir práticas organizacionais e pedagógicas que levem em conta as 
características das crianças e jovens que hoje freqüentam as escolas, assim como a dos 
professores em formação. Diante das transformações que se nos apresentam e frente ao novo 
paradigma que ora se estabelece, a ordem é desenvolver o aprender a aprender. Ora, este 
novo procedimento exigirá um novo tipo de professor que não poderá mais ser aquele 
professor tradicional firmado na autoridade do cargo, mas um professor com uma nova visão 
do ato de ensinar, disposto a empreender novas atitudes, um professor-pesquisador, disposto 
a aprender. 
 
Os novos tempos que surgem se caracterizam, enfim, como um tempo em que as pessoas, 
suas crenças e seus desejos terão mais expressão do que as convenções; um período de 
transformações profundas, onde se deve reinventar a maneira como as pessoas pensam, se 
relacionam, trabalham, fazem negócios, se organizam, ganham dinheiro, se divertem. É, 
portanto, uma época de mudanças radicais, em que será necessário o desenvolvimento de 
talentos essenciais, tais como: visão de futuro, capacidade de ouvir, entender e se comunicar; 
talento para negociar, atuação coletiva, formação multicultural, pensar com a cabeça do 
consumidor, conhecer finanças. 
 
Todas as mudanças exigirão, também, uma nova forma do fazer pedagógico voltado para o 
verdadeiro conhecimento, que é fruto de uma elaboração onde o aprender resulta de um 
processo de construção.  
 
E mais: é preciso que sejam organizadas possibilidades reais para que as experiências se 
estabeleçam, com investimentos em número de recursos humanos, tempos e materiais 
disponíveis, pois não há como avançar administrando a não existência de condições infra-
estruturais para se efetivar aprendizagens de qualidade. 
 
Para tal, é necessário ao professor e à escola se preparar através do investimento também em 
criatividade, liderança e atuação em grupos; da leitura intensiva para compor uma bagagem 
cultural; da avaliação de competências para superar obstáculos; e de estar em constante 
processo de atualização e capacidade de auto-desenvolvimento. 
 



Diante de tudo isso, podemos afirmar que o trabalho do futuro voltado à concretização da 
interdisciplinaridade exigirá um profissional "multicompetente", ou seja, no mundo da 
globalização e da Internet, nenhum emprego será o mesmo. Para encarar essas 
transformações, que já ocorrem, o profissional deve se prepara r. Antes de tudo, é preciso 
estar aberto para atuar em várias áreas e saber lidar, cada vez mais, com a tecnologia e 
aperfeiçoar as relações humanas. Deverá estar muito mais integrado e critico frente à 
diversidade da informação, tendo acesso ao tradicional e ao contemporâneo simultaneamente, 
para poder refletir sobre as diferenciações históricas de forma contextualizada. Deverá estar 
sempre testando suas hipóteses para validar as teorias e solidificar sua cosmovisão. 
 
Para Odair Furtado, professor da área de psicologia social da PUC-SP, "quem estiver apto para 
atuar em todas as áreas, sabendo se relacionar com as pessoas, especializando-se em vários 
assuntos e prezando a qualidade de vida, estará no caminho certo". 
 
Assim, só teremos práticas interdisciplinares quando a formação do educador se der de forma 
diferenciada, criativa e integrando saberes e fazeres educativos; quando a escola definir em 
conjunto estas práticas, contando com profissionais bem formados e dando condições 
estruturais para que experiências inovadoras e formação continuada se desenvolvam. 
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