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Resumo 

No presente texto, discorre-se inicialmente a respeito do modelo de 
pensamento moderno-cartesiano e da sua ingerência na seara pedagógica. Em 
seguida, aborda-se o ideário emergente, que é baseado no indeterminismo das 
regras da natureza e na união. Após tal exposição, objetivando-se a 
consecução da interdisciplinaridade nos níveis educacionais fundamental e 
médio, ação condizente com o paradigma que ora emerge, destaca-se a 
viabilidade da aplicação, quando de práticas docentes nesses níveis, de 
exemplos criados e/ou transcritos por licenciandos de Biologia da Universidade 
Federal do Pará, em atendimento à solicitação do professor da disciplina 
“Análise e Interpretação de Dados I”. Trata-se de exemplos que associam 
Matemática e Biologia. 
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Considerações Iniciais 

O Paradigma moderno-cartesiano, nascido no século XVII, mantém-se 

hegemônico ainda nos tempos atuais, malgrado o progressivo crescimento do 

número de conclusões filosóficas e científicas acerca de suas limitações. 

Baseado nas crenças da fragmentação e do determinismo afeto aos 

fenômenos naturais, esse paradigma, também chamado de “modelo da 

racionalidade técnica”, exerceu e exerce profunda influência no âmbito 

pedagógico, que é marcado, nesse sentido, pela defesa do conhecimento 

como algo independente do sujeito, como algo objetivo, real, neutro e imutável. 

                                                           
1 Mestre em Educação em Ciências e Matemáticas pelo Núcleo Pedagógico de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico (NPADC) da Universidade Federal do Pará (UFPA).  
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Sem espaço para críticas ou construções discentes, tem-se, então, o ensino 

dito “tradicional”, de cunho memorístico, cujo currículo é basicamente 

prescritivo, marcado pela inflexibilidade dos conteúdos e condizente com uma 

sistemática de avaliação meramente somativa3. A formação docente é 

direcionada para a preservação desse processo, em que dominam a 

transmissão-repetição, a memorização mecânica, a fragmentação cognitiva e a 

descontextualização. Capra, a propósito da modernidade, afirma que: 

 

René Descartes criou o método do pensamento analítico, que 
consiste em quebrar fenômenos complexos em pedaços a fim de 
compreender o comportamento do todo a partir das propriedades das 
suas partes. Descartes baseou sua concepção da natureza na divisão 
fundamental de dois domínios independentes e separados – o da 
mente e o da matéria. O universo material, incluindo os organismos 
vivos, era uma máquina para Descartes, e poderia, em princípio, ser 
entendido completamente analisando-o em termos de suas menores 
partes (CAPRA, 2004, p. 34-35). 

 

Em contraposição ao paradigma modernista, já há certo tempo tem-se 

fortalecido, na comunidade científica, o ideário que se fundamenta na distinção 

com união e no indeterminismo dos eventos naturais, sendo o futuro 

fenomênico melhor analisado, segundo preceito de Ilya Prigogine4 (1996), 

quando se utiliza ferramental estatístico, correspondendo o citado 

indeterminismo à consecução de liberdade e de criatividade, ambas extensivas, 

crê-se, aos eventos sociais, em que pese Prigogine haver se restringido, em 

suas pesquisas, aos fenômenos físicos. 

O conhecimento, em se tratando da concepção epistemológica que 

emerge, é entendido como representação humana, não sendo mais visto como 

verdade objetiva, como algo independente do homem. Partindo-se da idéia 

emergente de que, na natureza, “tudo se liga a tudo”, é sensato deduzir-se que 

os conhecimentos acerca de um objeto de análise devam ser interligados com 

vistas a constituírem uma representação mais fiel. Capra assevera que: 

 

As idéias anunciadas pelos biólogos organísmicos durante a primeira 
metade do século (XX) ajudaram a dar à luz um novo modo de pensar 
– o “pensamento sistêmico” – em termos de complexidade, de 

                                                           
3 Voltada para a classificação final do desempenho discente. 
4 Químico russo naturalizado belga, Prigogine foi laureado com o Prêmio Nobel de Química em 
1977 por seus trabalhos acerca da termodinâmica irreversível, com destaque para a teoria das 
estruturas dissipativas. 
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relações e de contextos. De acordo com a visão sistêmica, as 
propriedades essenciais  de um organismo, ou sistema vivo, são 
propriedades do todo, que nenhuma das partes possui. Elas surgem 
das interações e relações entre as partes. Essas propriedades são 
destruídas quando o sistema é dissecado, física ou teoricamente, em 
elementos isolados. Embora possamos discernir partes individuais em 
qualquer sistema, essas partes não são isoladas, e a natureza do 
todo é sempre diferente da mera soma de suas partes (CAPRA, 2004, 
p. 40-41). 

 

No âmbito da educação em Ciências e Matemática, o paradigma 

emergente diz respeito ao currículo como “processo”, ou seja, ao currículo 

como o conjunto de todas as experiências vivenciadas por professores e 

alunos, cujos conhecimentos, não mais entendidos como descobertas 

objetivas, são tidos como constructos da subjetividade que interage, 

permanentemente, com o mundo. Os conhecimentos são, com efeito, 

representações humanas dos objetos estudados. Sendo mutáveis os saberes, 

aliando-se a isso, dada a irreversibilidade prigoginiana dos fenômenos naturais, 

o fato de serem únicos ou singulares os eventos do universo, incluso, acredita-

se, o universo pedagógico, então, na formação de professores de Ciências e 

Matemática, há que se ter em vista o fomento do pensar reflexivo e 

perscrutador diante das situações com que o docente venha a se deparar, 

situações que, reitera-se, jamais se repetem em todos os seus detalhes. 

Segundo Lück: 

 

(...) A própria educação deve assumir um paradigma teórico-
metodológico que admita contradições, ambigüidades (sobretudo e a 
partir do contexto imediato e próprio), que aceite conviver com a 
incerteza e os seus mistérios, que consiga ordenar e fazer sentido do 
caos e da complexidade, sem tirar-lhe a dinâmica, sem artificializá-la 
e simplificá-la (LÜCK, 2001, p. 31). 

 

Apesar da prevalência, ainda nos dias atuais, do paradigma da 

modernidade, que, no contexto da formação de professores de Ciências e 

Matemática, prima pela fragmentação, pelo determinismo e pela ausência de 

senso crítico e/ou de criatividade, o ideário emergente, a seu turno, levanta a 

bandeira do profissional que, ao cultivar um “permanente estado de reflexão e 

de pesquisa”, coloca sob suspeição, em prol da “distinção”, da “união” e do 

“indeterminismo”, as concepções fragmentadoras e determinísticas, 
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concepções que, ratifica-se, têm imperado, lamentavelmente, no ensino e na 

aprendizagem de Ciências e Matemática dos últimos séculos.  

 

Uma idéia interdisciplinar passível de aplicação na Escola Básica e que 

surgiu a partir de exemplos mostrados por estudantes universitários em 

aulas que envolviam Matemática e Biologia 

Em janeiro de 2006, iniciaram-se as atividades do quarto semestre letivo 

do curso matutino de Licenciatura Plena em Biologia da Universidade Federal 

do Pará (UFPA). Matriculados na disciplina “Análise e Interpretação de Dados 

I”, para a qual são previstas sessenta horas semestrais, distribuídas em dois 

pares de aulas por semana, às terças e quintas-feiras, de 10h às 12h, os 

estudantes rememoraram, inicialmente, a noção matemática de “função”, com 

ênfase no aspecto da dependência entre variáveis, o que aconteceu sob 

orientação do Professor Dr. Adílson Oliveira do Espírito Santo, integrante do 

quadro docente do Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico 

(NPADC) da UFPA. 

 Após a revisão teórica desse assunto, a qual representou, para muitos 

dos alunos, a conquista, enfim, do conceito correto de “função”, foi-lhes 

solicitado que, por escrito, elaborassem ou transcrevessem exemplos de 

fenômenos biológicos em que percebessem variações com interdependência 

quanto às grandezas envolvidas.  

O objetivo era e é, como o próprio nome da disciplina permite inferir, a 

análise e a interpretação, sob a ótica matemática, de dados afetos a 

fenômenos biológicos, ou seja, a matematização de eventos e/ou a criação de 

modelos matemáticos relativos a objetos de estudo na/da seara biológica, 

possibilitando-se então a construção de pontos de vista privilegiados na medida 

em que (os pontos de vista) são ou fossem fomentados pelo uso particular do 

ferramental matemático. 

Afora os benefícios em potencial de tais exercícios sobremaneira no que 

tange à preparação dos graduandos para a pesquisa científica, atividade em 

que, geralmente, não se prescinde do auxílio da Matemática e de outras áreas 

do conhecimento para a obtenção de resultados aceitáveis, pôde-se, a partir 

dos exemplos construídos ou compilados pelos licenciandos, idealizar um certo 

tipo de “ação pedagógica” destinada, por sua vez, à Educação Básica, embora 
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o objetivo das aulas com a citada turma de Biologia da UFPA não fosse, a 

princípio, exatamente esse, sendo que a referida “ação pedagógica” constitui-

se na proposição central do presente artigo.  

Trata-se (a proposta) do ministério de aulas, a partir das 7ª e 8ª séries 

do Ensino Fundamental, ou a partir de séries ou ciclos em que os 

conhecimentos prévios em  Biologia e Matemática apresentados pelos alunos o 

permitam, aulas essas nas quais haveria apelo, quando do trato inicial do 

assunto “função”, aos exemplos biológicos criados ou trazidos pelos 

licenciandos, mostrando-se a possibilidade de a Matemática interagir 

efetivamente com elementos de uma outra disciplina. A propósito, em se 

tratando de idéias matemáticas, sabe-se que o trabalho pedagógico de forma 

estrita, ou seja, aquele levado a efeito separadamente de itens cognitivos 

inerentes ao universo de significados elaborados de antemão pelos estudantes, 

dada a aridez correlata, tende a influir pouco na motivação desse alunado. 

A menção a certas aplicações ou contextualizações, durante aulas de 

Matemática, pode constituir-se, conforme o grau do espírito de união e de 

incerteza/indeterminismo dos protagonistas do processo, em atitude 

interdisciplinar, menção ou referência que também é passível de acontecer em 

via contrária, ou seja, a partir de aulas de Biologia,  recorrendo-se, nesse último 

caso, ao auxílio do ambiente matemático. Evidentemente, havendo interesse, 

fica a cargo dos professores, e mesmo dos alunos, conferir às 

contextualizações um status que transcenda à esfera da “exemplificação 

introdutória”5, o que demanda maiores pesquisas docentes e discentes para a 

construção dos modelos bio-matemáticos, dessa feita mais complexos.  

Quanto à interdisciplinaridade, em comparação com a 

pluridisciplinaridade e com a transdisciplinaridade, Pombo, Guimarães e Levy 

apregoam que: 

 

Num extremo, podemos considerar as situações em que a interacção 
disciplinar é fraca, reduzindo-se a formas de coordenação entre as 
disciplinas envolvidas. Para situações como estas usaremos o termo 
pluridisciplinaridade. 
No extremo oposto, consideramos as situações em que a interacção 
disciplinar é de tal forma elevada que se assiste a um processo de 

                                                           
5 A ação intitulada “exemplificação introdutória” não significa, crê-se, uma “integração 
superficial” entre Matemática e Biologia, daí se admitir a possibilidade de alcance da 
interdisciplinaridade nesses termos ou a partir deles. 
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fusão entre as várias disciplinas envolvidas. Tudo se passa como se 
as diferentes disciplinas “rompessem” as suas próprias fronteiras, 
operassem uma penetração recíproca dos seus respectivos domínios, 
linguagens, metodologias, caminhando em uníssono para um objetivo 
final – a construção de um saber totalmente unificado. Para este tipo 
de situações, reservaremos o termo transdisciplinaridade.  
Entre um e outro extremos, consideramos um contínuo de situações 
em que é crescente a intensidade da integração entre disciplinas. 
Mais do que uma simples coordenação, haveria aqui um processo de 
aprofundamento progressivo da integração entre as disciplinas 
envolvidas, mantendo-se todavia os limites de cada uma. 
Reservaremos para estas situações o termo interdisciplinaridade. 
(POMBO, GIMARÃES & LEVY, 1994, p. 36). 

 

Certamente a ação, num só espaço-tempo pedagógico, de dois 

professores com formações distintas, a que se resolveu atribuir6 o nome de 

DHP, ou seja, de “dupla heterogênea de professores”, um deles versando 

sobre o conteúdo biológico, e o outro, sobre os aspectos matemáticos 

suscitados durante a aula, dada a concomitância de tais incursões docentes, e 

dadas as especializações diferenciadas dos condutores desse processo, (a 

referida ação) também7 permitiria um aprofundamento razoável, tanto no que 

pertine aos conteúdos de Matemática e de Biologia trabalhados no decorrer da 

dinâmica pedagógica em foco, quanto no que diz respeito às interações 

geradas entre ambas as disciplinas, pontuando-se positivamente em termos de 

interdisciplinaridade. 

 

Considerações Finais 

A interdisciplinaridade, ao possibilitar a construção de liames cognitivos 

diversos, trabalhando-se ou não com disciplinas escolares, diz respeito a 

condutas mentais em conformidade  com a complexidade da natureza. A 

ligação entre elementos naturais distintos, inclusive elementos pertencentes a 

contextos diferentes, é um fato, e isso pressupõe, na seara cognitiva, uma 

correspondente contextualização8, sem a qual a visão humana acerca da 

                                                           
6 A atribuição é de responsabilidade dos autores do artigo. 
7 Não se trata (a DHP), é evidente, da única modalidade possível de ação. Mesmo um só 
professor, durante uma aula convencional, utilizando quadro-negro e giz, pode ser capaz de 
levar o aluno a tecer uma série de relações entre conhecimentos diversos, fato que depende 
apenas de seu (do professor) talento pedagógico, de seu cabedal de informações e do grau de 
sua consciência interdisciplinar. 
8 Há contexto vários: o social, o econômico, o político, o histórico etc. O âmbito “concreto” diz 
respeito a apenas alguns aspectos desses ambientes, podendo também ser entendido como 
um contexto particular. Pode-se contextualizar, por exemplo, a Matemática na própria 
Matemática, ação discutível quando é exclusiva e quando se tem em vista a criação, pelos 
estudantes, de conhecimentos significativos. 
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realidade redunda em um modelo deveras restrito, o que não é/seria 

satisfatório, dado o (já citado) caráter complexo do universo. No âmbito 

pedagógico, a interdisciplinaridade e a contextualização são requisistos 

indispensáveis para que a aprendizagem discente seja significativa. 

Ao se falar a propósito de uma reforma do pensamento no século XXI, 

tal reforma, no sentido de efetiva mudança epistemológica, deverá se debruçar 

sobre o problema da fragmentação e da descontextualização, problema ainda 

gritante, em que pese a progressiva descrença quanto aos “fundamentos” da 

modernidade. Na escola, separam-se: sujeito e objeto, sujeito e conhecimento, 

conhecimento e objeto, sujeito e sujeito, conhecimento e conhecimento, além 

de objeto e objeto. Conforme assevera Edgar Morin, filósofo, historiador, 

antropólogo e sociólogo francês, “é preciso distinguir, mas não separar”. 

No sentido de uma educação condizente com a epistemologia 

(emergente) da complexidade, Morin (2002) propõe que haja o cultivo de sete 

saberes, quais sejam: 

1. As cegueiras do conhecimento (erro e ilusão): É preciso haver consciência 

quanto à falibilidade do conhecimento humano. Fatores psicológicos, 

biológicos, neurológicos, culturais, lingüísticos, entre outros, são 

permanentes fontes de erros e de ilusões, e isso requer um pensamento 

auto-crítico e auto-vigilante; 

2. O conhecimento pertinente: Há que se perceber e/ou construir vínculos 

entre todos os conhecimentos e contextos, haja vista o princípio sistêmico 

ser vigorante no universo. É necessário o cultivo e o desenvolvimento da 

concepção igualitária das partes, do todo e das relações; 

3. Entender a condição humana: O homem tem que se ver como um todo 

composto por diversos níveis: o nível biológico, o químico, o físico, o 

psicológico, o social, o cultural etc., todos, ao mesmo tempo, distintos e 

interdependentes; 

4. Entender a identidade terrena: Urge que o homem considere-se não apenas 

cidadão de uma metrópole, de uma região ou de um país. Ele também 

pertence ao Planeta, à Terra-Pátria, da qual depende e a qual depende 

dele. Ele há que se esforçar para a garantia da manutenção desse 

ecossistema-mor; 
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5. Enfrentar as incertezas: É mister o entendimento de que só existe uma 

certeza: a incerteza. As realidades da “não-integrabilidade”, da 

“irreversibilidade” e do “aumento da entropia do universo” são inerentes, 

segundo Ilya Prigogine, à conclusão de que apenas mediante instrumental 

estatístico constrói-se algum tipo de previsão. Preparar-se para o 

enfrentamento das incertezas não elimina as chances de insucesso, mas 

indica reunião de forças para esse confronto; 

6. Exercitar a compreensão: É necessária a consciência de que apenas a 

prática da solidariedade, com o estreitamento dos laços entre as pessoas, 

independentemente de diferenças de idéias, de sangue, de raça, de 

nacionalidade, de cultura etc., é o caminho para que os problemas sociais, 

econômicos, ecológicos e políticos que ora assolam o mundo sejam 

minorados; 

7. Entender a ética do gênero humano: É primordial que o homem 

compreenda que três aspectos o compõem. Ele é, de uma só vez, 

indivíduo, membro da (de uma) espécie e integrante da (de uma) 

sociedade. Esse triplo caráter faz do homem um ser “bio-antropo-social”. 

São três aspectos interdependentes e que não podem ser olvidados quando 

da formulação e da prática de seu código ético. 

 

Consoante Morin, “os sete saberes necessários à educação do futuro” 

estão fundamentados na tríade complexa “distinção-união-incerteza”, sendo 

que a “incerteza”, ao impossibilitar o delineamento cabal e pontual do porvir, 

permitindo somente o caminho estocástico, abre alas ao exercício da 

criatividade e do livre-arbítrio. Como o futuro não é dado de antemão, ele pode 

então ser construído. Os saberes propostos por Morin são, ao mesmo tempo, 

pressupostos e decorrências de uma reforma do pensamento. A tríade 

complexa “distinção-união-incerteza” é contemplada pelos sete saberes 

morinianos. É também contemplada pelo espírito interdisciplinar e 

contextualizador.  

Em suma, a reforma do pensamento no século XXI, se for levada a 

efeito em conformidade com o paradigma (complexo) emergente, não abrirá 

mão das idéias de interdisciplinaridade e de contextualização, o que se 

coaduna com os exemplos (criados ou trazidos pelos licenciandos de Biologia 
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da UFPA) relativos à proposição central (utilização de tais exemplos quando de 

aulas introdutórias do assunto “funções” na Educação Básica) deste 

texto/artigo. 
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ANEXO 
 

A seguir, estão relacionados alguns dos vários exemplos criados ou 

compilados pelos licenciandos (ao todo, foram recolhidos exemplos de vinte e 

dois alunos) de Biologia, em atendimento ao orientador da disciplina “Análise e 

Interpretação de Dados I”, cabendo relembrar que houve ênfase, durante as 

aulas preliminares, da questão da dependência entre as variáveis de uma 

“função matemática”. Ratifica-se também que muitos desses exemplos, se não 

todos, podem ser utilizados (propositura que é o cerne deste artigo/texto) em 

aulas de Matemática (e de Biologia) do Ensino Básico, tornando-as mais ricas 

na medida em que a interface de conhecimentos, se levada a efeito de modo 

interdisciplinar, coaduna-se com uma interpretação mais próxima da realidade 

do evento ou do fenômeno estudado. Referidas aulas são passíveis de 

ministério, volta-se a mencionar, por dois professores com competências e 

habilidades distintas, integrantes de DHPs, ou, como é de praxe, por um 

orientador apenas, o que depende diretamente, tratando-se de um único 

docente, do grau de sua preparação técnica e didática, bem como de sua 

consciência interdisciplinar, ou mesmo, em escala mais abrangente, de seu 

espírito transdisciplinar. 

 

Exemplos de função na Biologia 

• “Quanto maior for o tamanho do antígeno, maior será o número de 

anticorpos produzidos”; 

• “A quantidade de água no indivíduo varia conforme a sua idade”; 

• “A velocidade de uma enzima varia conforme a temperatura”.  

(Adriene L. Costa). 

 

• “Crescimento de uma planta, que varia de acordo com o número de dias”; 

• “A velocidade de uma enzima, que varia de acordo com o PH do meio em 

que atua, intracelular ou extracelular”; 

• “A velocidade de uma enzima, que varia de acordo com a concentração de 

substrato presente no meio”.  

(Roosevelt Carlos Campos Magalhães). 

 


