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A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de se trabalhar o conhecimento que buscam uma 
reintegração de aspectos que ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar. Com isso, busca-se 
conseguir uma visão mais ampla e adequada da realidade, que tantas vezes aparece fragmentada pelos meios de 
que dispomos para conhecê-la e não porque o seja em si mesma.

Vamos exemplificar lançando mão de uma comparação: 

Quando a luz branca passa por um prisma, divide-se em diferentes cores (as cores do arco-íris). Ao estudarmos 
alguma realidade a fim de conhecê-la muitas vezes torna-se necessário fazer um trabalho semelhante. Enfocamos 
por diferentes ângulos, com a metodologia e os objetivos próprios das Ciências Naturais, da História, da 
Geografia... Podemos assim aprofundar em diferentes parcelas, fazendo um trabalho de análise. Esse 
aprofundamento é rico e muitas vezes necessário, mas é preciso ter consciência de que estamos fazendo um 
"recorte" do nosso objeto de estudo. A visão obtida é necessariamente fragmentada 

Com a interdisciplinaridade questiona-se essa segmentação dos diferentes campos de conhecimento. Buscam-se, 
por isso, os possíveis pontos de convergência entre as várias áreas e a sua abordagem conjunta, propiciando uma 
relação epistemológica entre as disciplinas. Com ela aproximamo-nos com mais propriedade dos fenômenos 
naturais e sociais, que são normalmente complexos e irredutíveis ao conhecimento obtido quando são estudados 
por meio de uma única disciplina. As interconexões que acontecem nas disciplinas são causa e efeito da 
interdisciplinaridade.

Existem temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente ampla e diversificada. Alguns deles foram 
inseridos nos parâmetros curriculares nacionais, que os denomina Temas Transversais e os caracteriza como 
temas que "tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas 
famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de 
soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos diversos tanto em relação a intervenção no âmbito social 
mais amplo quanto a atuação pessoal. São questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre a 
realidade que está sendo construída e que demandam transformações macrossociais e também de atitudes 
pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões". Estes 
temas envolvem um aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, destinando-se também a um intervir 
na realidade para transformá-la. Outra de suas características é que abrem espaço para saberes extra-escolares. 
Na verdade, os temas transversais prestam-se de modo muito especial para levar à prática a concepção de 
formação integral da pessoa. 
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Considera-se a transversalidade como o modo adequado para o tratamento destes temas. Eles não devem 
constituir uma disciplina, mas permear toda a prática educativa. Exigem um trabalho sistemático, contínuo, 
abrangente e integrado no decorrer de toda a educação. 

Na verdade estes temas sempre estão presentes, pois se não o estiverem explicitamente estarão implicitamente. 
Tomemos como exemplo a ética. Não falar de aspectos éticos, em muitos casos, é uma omissão que por si só 
representa uma postura. Não apenas por palavras, mas por ações, a escola sempre fornece aos alunos uma 
formação (quem sabe uma deformação?) ética. Podemos dizer o mesmo com relação ao meio ambiente; o próprio 
tratamento dado ao ambiente escolar caracteriza a visão das pessoas que ali trabalham e pode ser parte 
importante na formação dos alunos sobre essa questão. 

Como os temas transversais não constituem uma disciplina, seus objetivos e conteúdos devem estar inseridos em 
diferentes momentos de cada uma das disciplinas. Vão sendo trabalhados em uma e em outra, de diferentes 
modos. 

Interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente, pois para trabalhar os temas transversais 
adequadamente não se pode ter uma perspectiva disciplinar rígida. Um modo particularmente eficiente de se 
elaborar os programas de ensino é fazer dos temas transversais um eixo unificador, em torno do qual organizam-
se as disciplinas. Todas se voltam para eles como para um centro, estruturando os seus próprios conteúdos sob o 
prisma dos temas transversais. 

As disciplinas passam, então, a girar sobre esse eixo. De certo modo podemos dizer que temos então um 
fenômeno similar ao observado na Física com o disco de Newton: neste, a mistura das cores recupera a luz 
branca; no nosso caso, a total interação entre as disciplinas faz com que possamos recuperar adequadamente a 
realidade, superando a fragmentação e tendo a visão do todo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental prevêem seis Temas Transversais a serem 
trabalhados durante todo o processo de ensino / aprendizagem: ética, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo, 
orientação sexual e pluralidade cultural. Sejam ou não trabalhados como um eixo unificador, tal como sugerido 
acima, é importante ressaltar que: 

 
1. Os Temas Transversais não constituem uma disciplina à parte. 

Isso já foi colocado, mas convém salientá-lo. Como estamos acostumados a trabalhar em uma perspectiva 
disciplinar, a tendência muitas vezes será ter essa visão também para os Temas Transversais. Entretanto, o 
próprio destes temas é exatamente permear toda a prática educativa. 

Usemos novamente um exemplo: se pensarmos que estamos estudando um bolo, e que cada fatia do bolo 
corresponde a uma disciplina, o tema transversal irá aparecer como um ingrediente totalmente diluído na massa, e 
não como uma fatia a mais. 
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2. Devem ser trabalhados de modo coordenado e não como um intruso nas aulas. 

O risco de que um tema transversal apareça como um "intruso" é grande. Não sendo algo diretamente pertinente 
às disciplinas e principalmente não havendo o hábito do professor de ocupar-se dele, pode acontecer que seja 
visto não como um enfoque a ser colocado ao longo de toda a aprendizagem, mas como algo que aparece 
esporadicamente, interrompendo as demais atividades. 

Seguindo no exemplo do bolo, o tema transversal não pode ser um caroço que se encontra repentinamente e no 
qual corremos o risco de quebrar um dente... No máximo, pode aparecer como uma uva passa ou uma fruta 
cristalizada, algo que percebemos ser diferente, mas que harmoniza-se com o restante do bolo. Entretanto, quanto 
mais diluído ele estiver na massa, melhor. 

Por exemplo, não faz sentido que um professor de História, ou de Biologia, de repente interrompa o seu assunto 
para dizer: agora vamos tratar de ética. Mas, sempre que estiver fazendo uma análise histórica, o professor terá a 
preocupação de abordar os aspectos éticos envolvidos; ao dar uma aula sobre problemas ambientais ou sobre 
biotecnologia, haverá também um enfoque ético. 

 
3. Não aparecerão "espontaneamente", com facilidade, principalmente no começo. 

O modo e o momento em que serão tratados os temas transversais deve ser cuidadosamente programado em 
conjunto pelas diversas disciplinas. É preciso lembrar que cada um deles tem os seus próprios objetivos 
educacionais a serem atingidos, ou seja, não se trata apenas de tocar um determinado tema, mas também de 
verificar se será totalmente contemplado ao longo do programa de ensino, podendo-se prever o cumprimento dos 
objetivos. 

 
4. "O que é de todos não é de ninguém." 

Temos essa experiência, infelizmente, com a maior parte das coisas que são "públicas". Se não se definem 
encarregados para uma determinada função, porque todos deveriam preocupar-se com aquilo, é muito freqüente 
que na verdade aquela necessidade fique a descoberto. Por isso, convém salientar novamente que é necessário 
um estudo conjunto, por parte da escola, para definir como cada disciplina irá tratar os temas transversais e 
verificar se eles estão sendo suficientemente abordados.

Isso não exclui, naturalmente, certa flexibilidade com o planejamento. Temas que têm tamanha relação com a vida, 
com o cotidiano, certamente aparecem nos momentos mais inesperados e o professor deve estar preparado para 
não desperdiçar ocasiões que muitas vezes são preciosas.
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(*) Lenise Garcia é Professora da Universidade de Brasília. Atua em Microbiologia e também na 
capacitação continuada de professores e em outras atividades voltadas para o Ensino Básico, envolvendo 
educação ambiental, novas tecnologias na educação, e educação a distância. Coordena, como programa 
permanente de extensão, o site Educação e Ciência On-line (http://www.unbvirtual.unb.br/ciencias), do 
qual foi retirado o artigo aqui reapresentado. É também orientadora no Programa "Sua Escola a 2000 por 
Hora" do Instituto Ayrton Senna e da Microsfto, onde, entre outras atividades, coordena o grupo de 
discussão educ-amb (http://br.groups.yahoo.com/group/educ-amb/).
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