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RESUMO 
Nesse artigo, investigamos a constituição de movimentos 
interdisciplinares no trabalho de um grupo de professores em um 
Curso de Pedagogia a Distância. Para tanto, utilizamos o 
referencial teórico piagetiano para apresentar o conceito de 
interdisciplinaridade e conceitos afins. Analisamos o processo de 
elaboração de um instrumento de avaliação do curso através de 
debates dos professores da interdisciplina Seminário Integrador 
em uma lista de discussão. Os dados foram organizados em torno 
de duas categorias: escala comum de valores e cooperação. Os 
eventos reunidos na categoria escala comum de valores podem ser 
compreendidos como possibilitadores das situações reunidas na 
categoria cooperação. Através das trocas realizadas pela lista, 
podemos inferir que os professores compartilham uma escala 
comum de valores, bem como realizam trocas cooperativas na 
elaboração do referido instrumento. Acreditamos que a existência 
de uma escala comum de valores e a troca cooperativa são 
condições de possibilidade para realização de um fazer 
interdisciplinar. 

ABSTRACT 

In this paper, we investigate the constitution of interdisciplinary 
movements in the work of a group of professors in a distance 
pedagogy course. For this we used the Piaget’s theorical reference 
in order to show the interdisciplinary concept and it’s related 
concepts. We analyzed the elaboration process of a course 
evaluation instrument through “Seminário Integrador” 
interdiscipline professors debate in a discussion list. The data 
were organized around two categories: common scale of values 
and cooperation. The events brought together in the category 
common scale of values can be understood as enablers of the 
situations met in category cooperation. Through the exchanges 
made in the list, we could infer that professors share one common 
scale of values as well as do cooperative exchanges in order to 
elaborate the instrument. We believe that the existence of a 
common scale of values and cooperative exchange are conditions 
of possibility to do a interdisciplinary work out.  
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1. INTRODUÇÃO 
Debates e problematizações sobre o conceito de 
interdisciplinaridade e possibilidades de práticas interdisciplinares 
são recorrentes na educação e, atualmente, também se inscrevem 
no contexto da Educação a Distância (EaD). No que se refere a 
esta modalidade, a proposta de cursos cujo currículo privilegie 
uma organização interdisciplinar é anunciada nos Referenciais de 
Qualidade para Educação Superior a Distância, documento que 
orienta a proposição e oferta de cursos de EaD. De acordo com os 
Referenciais, “... a superação da visão fragmentada do 
conhecimento e dos processos naturais e sociais enseja a 
estruturação curricular por meio da interdisciplinaridade e 
contextualização” (p. 9). Porém, mesmo apresentando tal 
definição, esse documento não esclarece como a 
interdisciplinaridade pode ser caracterizada e como é possível os 
cursos implementarem um currículo e uma prática interdisciplinar. 

Tendo em vista o exposto anteriormente, neste artigo enfocamos o 
estudo da interdisciplinaridade na EaD amparados na proposta 
piagetiana de compreensão do conceito. Para tanto, abordamos 
uma discussão sobre as possibilidades da prática interdisciplinar a 
partir de um estudo de caso (YIN, 2005) no qual analisamos o 
trabalho em grupo realizado por professores do Curso de 
Pedagogia a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (PEAD). Tal Curso foi escolhido para análise, pois sua 
proposta visa ir além da divisão tradicional dos conteúdos em 
disciplinas isoladas e com conteúdo seqüencial, aproximando-se 
assim de um fazer que se almeja interdisciplinar. Igualmente, as 
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interdisciplinas1

2. INTERDISCIPLINARIDADE: ALGUMAS 
NOTAS SOBRE O CONCEITO 

 do Curso são compartilhadas por professores de 
diferentes áreas de conhecimento. Nosso objetivo é investigar 
como movimentos interdisciplinares se desenvolvem tendo como 
objeto empírico de estudo o trabalho do grupo de professores de 
uma interdisciplina denominada Seminário Integrador.  

Em um primeiro momento, apresentamos o conceito de 
interdisciplinaridade e conceitos afins, conforme caracterizado por 
Piaget (1966, 1971, 1972, 1973a) e seu posterior desdobramento 
proposto por Rolando Garcia (2007), a fim de refletirmos sobre a 
efetivação de práticas interdisciplinares no trabalho desses 
professores. A seguir, a proposta do Curso e alguns momentos de 
trabalho em grupo são analisados à luz dos conceitos expostos. 
Finalmente, são apresentadas considerações finais acerca deste 
trabalho. 

Para delimitarmos o conceito de interdisciplinaridade a partir da 
proposta piagetiana, propomos resgatar as principais idéias do 
autor sobre ele. Em seus textos, Piaget (1966, 1971, 1972, 1973a) 
faz uma crítica à abordagem positivista da ciência, principalmente 
das ciências experimentais, que se ocupam somente com a 
descrição, a medida e a relação entre os fenômenos, ou seja, estão 
limitadas à análise dos observáveis2

* Permissão para fazer cópias digitais ou de disco rígido de todo ou 
parte deste trabalho para uso pessoal ou em sala de aula é concedida 
sem taxa desde que as cópias não sejam feitas ou distribuídas para o 
lucro ou vantagem comercial e que as cópias contenham esta 
notificação e a citação completa da primeira página. Para copiar, ou 
republicar, para postar em servidores ou redistribuir a listas, requer 
autorização prévia específica e / ou uma taxa. Congreso 

Iberoamericano de Informática Educativa’10, Dezembro 1–3, 2010, 
Santiago, Chile. 
Copyright 2010 ACM 1-58113-000-0/00/0010…$10.00. 

1 Interdisciplina, no Curso, é compreendida como uma área para a 
qual convergem diferentes disciplinas, mesmo que uma delas 
seja predominante em determinado momento. A proposta é que 
estas disciplinas possam prever atividades integradas. Nesse 
sentido, a interdisciplinaridade pode ser compreendida como 
grande área que congrega conhecimentos específicos, ou seja, 
ela se configura como campo de abordagem e não como uma 
disciplina. 

2 Para Piaget “um observável é aquilo que a experiência permite 
constatar por uma leitura imediata dos fatos por si mesmos 
evidentes” (1976, p. 46). Em Méthodologie des relations 

interdisciplinaires, Piaget (1971) exemplifica a relação entre os 
observáveis e as ciências, explicando que as fronteiras entre elas 
são fundadas justamente a partir dos observáveis, “por exemplo: 
a psicologia tem como domínio a conduta, considerada um 
comportamento diretamente observável, a biologia tem como 
domínio o organismo material, etc” (p. 539). 

 chegando somente à 
descoberta de um conjunto de leis funcionais. Segundo o autor, é 
a partir desta idéia de ciência que surge “a fragmentação do real 
em certo número de territórios mais ou menos separados, 
correspondendo então a domínios bem delimitados das diversas 
disciplinas científicas” (p. 113). Para Piaget, a partir dessa 
fragmentação do real é que vão surgir as especializações.  

Piaget distingue três níveis de relações de acordo com o grau de 
interação que podem ser estabelecidos entre disciplinas: o 
primeiro nível é denominado multidisciplinaridade, sendo esta 
concebida como um patamar inferior que pode ser encontrado 
quando a solução de determinado problema requer informações 
provenientes de duas ou mais disciplinas ou áreas de 
conhecimento, mas sem que elas possam ser modificadas ou 
enriquecidas por essa interação. Esse nível pode ser considerado 
como “estado de partida [...] que pode ser observado em grupos 
de pesquisadores reunidos com um objetivo interdisciplinar, mas 
que permanecem em um nível de informação mútua e cumulativa, 
sem interações”. No segundo nível, o interdisciplinar 
propriamente dito, as colaborações conduzem a interações, ou 
seja, há reciprocidade nas trocas3 que possibilitam um 
enriquecimento mútuo das disciplinas envolvidas. A 
interdisciplinaridade resultará de uma pesquisa de estruturas4

Garcia (2007) afirma que a interdisciplinaridade só se efetiva em 
equipe, e um trabalho interdisciplinar é sempre resultado de uma 

 mais 
profundas que os fenômenos e que se destinam a explicar estes. 
Finalmente, o transdisciplinar é concebido como uma etapa 
superior que sucede o interdisciplinar. Conforme o autor, esse 
nível “não se restringe a interações ou reciprocidades entre 
pesquisas especializadas, mas situa essas ligações no interior de 
um sistema total, sem fronteira estáveis entre as disciplinas” . 

Quanto à prática interdisciplinar, podemos dizer que para tornar 
possível a viabilização das relações entre disciplinas é necessário 
que aqueles que as representam, ou seja, pesquisadores ou, no 
nosso contexto, professores, possam trabalhar em conjunto. Nesse 
sentido, de acordo com Garcia (2007, p. 35), o que integra um 
grupo “é um marco conceitual e metodológico comum, derivado 
de uma concepção compartilhada da relação ciência-sociedade, 
que permitirá definir a problemática a estudar a partir de um 
mesmo enfoque”. É justamente a elaboração desse marco 
conceitual comum que permite a articulação de ciências diferentes 
e o desenvolvimento de uma prática convergente entre diversos 
profissionais. 

3 De acordo com Piaget: “o equilíbrio de uma troca de 
pensamento supõe assim: 1º. um sistema comum de sinais e de 
definições (escala comum de valores), 2º. uma conservação das 
proposições válidas obrigando quem as reconhece como tais e 
3º. uma reciprocidade de pensamento entre os parceiros” . 

4 Piaget concebe os progressos do estruturalismo como fator 
principal que favorece a interdisciplinaridade. Conforme ele, “se 
a pesquisa de ‘estruturas’, no sentido de sistemas subjacentes de 
transformações, já se constitui um fator fundamental de 
interdisciplinaridade, é claro que toda epistemologia interna, 
visando caracterizar as relações existentes em uma ciência, entre 
os observáveis e os modelos utilizados, será solidária da 
epistemologia das ciências vizinhas, não somente porque os 
mesmos problemas epistemológicos são reencontrados por toda 
parte, mas ainda porque as relações entre sujeito e objetos não 
poderia desprender-se de visões comparativas”. Também aponta 
algumas propriedades das estruturas que possibilitam pensar as 
relações interdisciplinares: a) a estrutura introduz no real um 
conjunto de conexões necessárias e b) a estrutura ultrapassa a 
fronteira dos fenômenos, ou seja, suas manifestações são 
observáveis, mas o sistema só é acessado por dedução, por 
ligações não observáveis  
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equipe multidisciplinar. Pondera que a atuação de vários 
especialistas em equipe é condição necessária, mas não suficiente 
para que essa prática se efetive, pois a simples justaposição de 
especialistas não produz a interdisciplinaridade. Para que isso seja 
possível, é necessário que haja trabalho cooperativo. 

Para compreendermos o que caracteriza um trabalho cooperativo é 
necessário nos aproximar da idéia piagetiana de cooperação e de 
descentração. No que se refere ao conceito de cooperação, ele foi 
abordado por Piaget em algumas obras, especialmente no livro 
Estudos sociológicos. Neste, concebe a cooperação como 
“operações efetuadas em comum ou em correspondência 
recíproca”. Para que haja essa operação em comum, os parceiros 
que realizam trocas intelectuais precisam ajustar suas operações 
individuais por meio de novas operações de correspondência, 
reciprocidade ou complementariedade. Para que o equilíbrio nas 
trocas intelectuais seja atingido, é necessária a coordenação de 
pontos de vista, que pressupõe uma escala comum de valores5

3. INTERDISCIPLINARIDADE NA 
PROPOSTA DO PEAD 

, a 
conservação das proposições propostas como válidas e a 
reciprocidade de pensamento entre os parceiros. Igualmente, as 
relações entre pontos de vista diversos tornam-se possíveis 
quando o sujeito descentra-se intelectualmente. Essa descentração 
sinaliza a passagem do primado da perspectiva própria, ou seja, 
egocêntrica, à coordenação de perspectivas, ocasionando a 
liberação com relação a um ponto de vista subjetivo.  

Quando o sujeito é capaz de descentrar-se, ele se desprende de um 
aspecto delimitado do real para levar em consideração outros 
aspectos e coordená-los. Assim, é capaz de ações cooperativas 
através das quais pode se modificar a partir dessa relação e 
entender as diferentes perspectivas, acolhendo o argumento do 
outro e conservando-o. Nesse sentido, Garcia (2007) propõe que é 
necessário que os membros de um grupo tenham capacidade de 
descentração para que seja possível compreender e apreciar os 
problemas colocados ao seu próprio domínio desde outros campos 
e para perceber que alguns problemas de seu domínio se 
prolongam em outros, tornando-se necessário formulá-los de 
forma adequada facilitando, assim, movimentos de troca e 
trabalho conjunto. 

3.1 Caracterizando o PEAD 
O Curso de Pedagogia a Distância, ao qual nos referimos neste 
artigo, está inserido no Programa Federal Pró-Licenciatura Fase 1, 
que tem por objetivo a oferta de vagas em cursos de licenciatura, 
na modalidade a distância, em áreas em que há maior carência de 
professores graduados para a educação básica. Ele foi elaborado 
com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais Brasileiras para os 
Cursos de Licenciatura (Res. CNE 01/2002) e nos Referenciais de 
Qualidade da SEED para Cursos a Distância. Seu público-alvo 
são professores (professoras, na sua maioria) que trabalham nas 
redes municipais e/ou estaduais do Rio Grande do Sul/Brasil e 
que não possuem formação superior em pedagogia.  

5 De acordo com Piaget, “toda escala de valores corresponde a 
uma coletividade de co-valorização constituída pelo conjunto 
dos indivíduos co-permutadores segundo esta escala.” 
(PIAGET, 1973b, p. 131). 

O primeiro semestre letivo do curso ocorreu em 2006/2 e 
atualmente, participam deste curso cerca de 350 professoras-
alunas dos municípios de Alvorada, Gravataí, Sapiranga, São 
Leopoldo, Três Cachoeiras, sendo estas as cidades-pólo, e alguns 
municípios circunvizinhos, todos pertencentes ao estado do Rio 
Grande do Sul/BR. Cada pólo conta com uma infra-estrutura 
composta de um laboratório com 20 computadores (em média), 
uma biblioteca com exemplares dos livros adotados nas 
Interdisciplinas, um espaço para atividades coletivas e espaços 
para as aulas presenciais – além de material de apoio, como 
filmadora, máquinas digitais, aparelhos de DVD e projetor 
multimídia.  

Para a realização do trabalho, a equipe do curso conta com um 
quadro de cerca de cinco professores para cada uma das 
interdisciplinas (um professor por interdisciplina/pólo – 
totalizando cerca de 210 docentes ao longo de todo o curso), 38 
tutores de sede (que prestam atendimento aos alunos, 
preferencialmente à distância), 15 tutores de pólo (que atendem 
presencialmente os alunos nos cinco pólos), serviço de secretaria 
e alguns monitores responsáveis pela parte de programação. Em 
relação à equipe docente, o curso prevê o compartilhamento de 
interdisciplinas por professores oriundos de diferentes áreas de 
conhecimento. Ainda visando à integração de todos que trabalham 
durante o semestre, são previstas reuniões presenciais e online de 
planejamento conjunto de atividades com os professores 
responsáveis pela integração do eixo/semestre, além da formação 
de tutores realizada ao longo de todo o curso e, preferencialmente, 
antes do início de cada semestre.  

Conforme mencionado anteriormente, tendo em vista ir além da 
divisão tradicional dos conteúdos em disciplinas isoladas e com 
conteúdo seqüencial, o currículo do curso é organizado em 
interdisciplinas que visam relacionar o conhecimento teórico e 
prático ao longo dos eixos/semestres. Propõe ainda a “autonomia 
relativa da organização curricular, a articulação dos componentes 
curriculares entre si nas distintas etapas e ao longo do curso, 
relação entre Práticas Pedagógicas e Pesquisa” e a interligação da 
teoria com as experiências docentes das professoras-alunas.  

Além dessa articulação entre os componentes curriculares, a 
proposta do curso prevê a ligação do currículo com as 
experiências e práticas pedagógicas realizadas pelas professoras-
alunas nas escolas onde trabalham. Pretende-se que as propostas 
de atividades partam da realidade da sala de aula, da escola e 
comunidade das professoras-alunas, sendo que as interdisciplinas 
são convidadas a proporcionar um trabalho articulado, evitando 
práticas isoladas e contemplando a reflexão dos problemas com os 
quais a escola se defronta, “posto que estes são sempre 
interdisciplinares”. 
De acordo com as idéias apresentadas acima, a 
interdisciplinaridade proposta no currículo é concebida como algo 
necessário, pois a ênfase está em uma situação complexa, qual 
seja, o mundo das professoras-alunas e não nos conteúdos 
propriamente ditos das disciplinas. Em relação a este aspecto, a 
proposta do curso se aproxima das proposições de Piaget que 
enfatizam a interação entre diversas disciplinas como necessária 
para a compreensão e resolução de problemas complexos. Nesse 
sentido, torna-se necessária a abordagem de diversas disciplinas 
para a proposta de explicação da realidade.  

A proposta do curso busca inverter a lógica comumente 
encontrada em educação: aprender para depois aplicar, ou seja, 
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receber os conteúdos para depois vivenciá-los na prática. A 
organização curricular e pedagógica procura trazer para o 
primeiro plano as questões e problemáticas do cotidiano escolar a 
partir das quais se busca subsídios teóricos que auxiliem a 
compreendê-las. Assim, é possível retornar às práticas após a 
leitura teórica com a possibilidade de modificá-las, mas também 
questionar as teorias a partir das práticas. O curso adota como 
proposta metodológica a integração entre teoria e prática, 
“fazendo com que a teoria seja usada como ferramenta de análise 
de seus trabalhos e ao mesmo tempo possa servir de instrumento 
para reflexões e reformulações de suas práticas”.  

A proposta da ocorrência de Seminários Integradores6

As postagens no portfólio dão subsídios para a avaliação de final 
de semestre, constituindo-se como um elemento da mesma. Tal 
avaliação visa contemplar os conteúdos trabalhados em todas as 
interdisciplinas do eixo caracterizando-se como um instrumento 
que os integra. Ela é dividida em dois momentos: a elaboração de 
um documento-síntese, no qual procura-se contemplar uma 
integração de aspectos trabalhados no semestre, e a posterior 
apresentação deste em um workshop realizado nos pólos. O 
workshop é composto em forma de bancas das quais participam 
um professor e um tutor para cada grupo de 12 alunos em média. 
Antes da apresentação da síntese, cada professora-aluna tem sua 
primeira versão lida por um professor que avalia seu trabalho 

 em todos 
os semestres visa promover as articulações tanto dos componentes 
interdisciplinares do currículo, quanto da equipe que trabalha em 
cada pólo durante o semestre. Uma das características mais 
marcantes desta interdisciplina é justamente o seu caráter de 
articulação com as demais interdisciplinas em cada semestre e no 
decorrer do curso. De modo geral, essa interdisciplina ocupa-se 
com atividades que envolvem “iniciação à pesquisa, ‘ferramentas 
intelectuais’ e metodologias para apoiar e integrar o trabalho 
pedagógico em cada eixo (semestre)”. Portanto, o Seminário 
Integrador pode ser considerado a interdisciplina que fomenta e 
tenta dar suporte às iniciativas interdisciplinares das demais 
interdisciplinas vigentes em cada semestre. Para tanto, conduz 
algumas das atividades, quais sejam, a construção de portfólios de 
aprendizagem e a avaliação final do eixo/semestre. 

No que se refere à atividade de portfólios de aprendizagem, ela é 
lançada no começo de cada semestre e é conduzida e 
acompanhada pelos professores e tutores do Seminário Integrador. 
As professoras-alunas são convidadas a contemplarem nos seus 
blogs (ferramenta na qual são construídos os portfólios) postagens 
de todas as interdisciplinas que ocorrem no semestre. O 
acompanhamento dos portfólios de aprendizagem pelos tutores e 
professores via comentários permite que as professoras-alunas 
possam re-orientar o trabalho, revendo conteúdos de atividades, 
adequação das intervenções e/ou prazos das tarefas a partir das 
dificuldades expressas pelas professoras-alunas nas suas 
postagens sobre aprendizagens construídas nas interdisciplinas do 
eixo).  

6 O grupo de professores e tutores dessa interdisciplina 
acompanha o trabalho das professoras-alunas e do grupo de 
professores das demais interdisciplinas durante todo o curso. Os 
professores são formados em diversas áreas, entre elas: 
pedagogia, filosofia, matemática, biologia, psicologia, 
informática. Nessa interdisciplina atuam dois professores e dois 
tutores por pólo. 

independentemente do conteúdo de sua interdisciplina estar 
contemplado diretamente na produção lida. Podemos considerar 
esse momento como a culminância da integração das equipes que 
trabalham em cada pólo durante o semestre, conduzida pela 
equipe do Seminário Integrador. 

3.2 O trabalho do grupo de professores 
Para analisarmos os movimentos interdisciplinares no trabalho do 
grupo de professores da interdisciplina Seminário Integrador do 
PEAD, realizamos uma investigação caracterizada como estudo de 
caso (YIN, 2005). Elegemos como contexto de análise alguns 
debates sobre a elaboração das atividades avaliativas de final do 
semestre, pois, conforme mencionamos anteriormente, tal 
momento pode ser caracterizado como representante dos 
processos de integração entre as equipes que trabalham durante 
cada eixo/semestre. Nesta análise foram enfocados os debates 
sobre a elaboração desta atividade nos semestres 2008/1 (eixo 4 
do curso) e 2009/1 (eixo 6 do curso).  Optou-se por analisar estes 
semestres, considerando que eles marcam dois momentos distintos 
do curso, composto por nove semestres. 

No que se refere ao eixo 4 (semestre 2008/1), tal eixo foi 
composto pelas interdisciplinas Seminário Integrador IV, 
Representação do Mundo pela Matemática, Representação do 
Mundo pelas Ciências Naturais, Representação do Mundo pelos 
Estudos Sociais e Educação e Tecnologias da Comunicação e 
Informação7. Um dos focos dessa avaliação foi o trabalho com os 
conceitos de espaço e tempo explorados pelas diversas 
interdisciplinas vigentes no eixo. O eixo 6 (semestre 2009/1) foi 
composto pelas interdisciplinas Seminário integrador VI, 
Educação de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, 
Filosofia da Educação, Questões Étnicos Raciais na Educação: 
Sociologia e História, Desenvolvimento e Aprendizagem sob o 
Enfoque da Psicologia II8

Quanto às interlocuções referentes ao período 2008/1, foram 
analisadas todas as participações realizadas na lista e que foram 
agregadas no servidor em torno dos assuntos “Síntese do portfólio 
– Eixo 4” e “Proposta para o documento-base da Síntese do 
Portfólio – Eixo 4”, totalizando a troca de 29 mensagens. O 
debate na lista ocorreu durante o mês de junho de 2008 e 
envolveu a participação de 6 professores da referida 
interdisciplina. Para a análise das interlocuções do período 2009/1 
enfocou-se todas as participações realizadas na lista em torno dos 
assuntos “Preparação para o workshop de avaliação 2009/1” e 
“Preparação para o workshop 2009/1 pelo SI de cada pólo”, 
totalizando a troca de 20 mensagens. O debate na lista ocorreu 
durante o mês de junho de 2009 e envolveu a participação de 4 

. 

Os debates referidos envolveram a construção dos documentos de 
avaliação denominados Síntese do Portfólio e foram realizados em 
uma lista de discussão agregada ao servidor da Universidade que 
arquiva os emails enviados pela lista. Cabe ressaltar que a maioria 
dos debates deste grupo de professores, bem como a tomada de 
decisões quanto à organização das atividades da interdisciplina 
ocorrem nesta lista de discussão.  

7 Mais informações sobre o trabalho nesse eixo disponíveis em: 
http://pead.pbworks.com/eixo4. 

8 Mais informações sobre o trabalho nesse eixo disponíveis em: 
http://pead.pbworks.com/EixoVi. 
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professores do seminário integrador e 3 professores de outras 
interdisciplinas do eixo. 

Para a análise das trocas intelectuais entre os participantes foram 
consideradas duas categorias, a saber, escala comum de valores e 
cooperação. Em relação às categorias propostas, a escala comum 
de valores deve ser compreendida como condição para a 
construção de trocas cooperativas. Tais categorias foram geradas a 
partir do referencial teórico, considerando que ambas são 
importantes como condição de possibilidade para a realização de 
um fazer interdisciplinar por parte do grupo de professores. 
Partindo dessas categorias geradas em concordância com o 
referencial teórico escolhido, passou-se a codificação das 
interlocuções, realizadas pelos professores na referida lista de 
discussão, com base na proposta de análise de dados qualitativos 
exposta por Gibbs (2009). De acordo com o autor, a codificação 
“envolve a identificação e registro de uma ou mais passagens de 
texto [...], como parte do quadro geral que, em algum sentido, 
exemplificam a mesma idéia teórica e descritiva” (GIBBS, 2009, 
p. 60). Optou-se por essa metodologia de análise por tratar-se de 
dados qualitativos no escopo de um estudo de caso de caráter 
exploratório, ou seja, com a eleição e codificação de tais 
categorias pretendeu-se uma aproximação inicial e descritiva do 
objeto de estudo deste trabalho, qual seja, as possibilidades de 
relações interdisciplinares entre o grupo de professores do PEAD. 

Escala comum de valores 

No que se refere ao conceito de escala comum de valores, 
podemos considerá-la como um modo de avaliar e comparar ações 
dos indivíduos em interação, demonstrando aprovação ou 
desaprovação, concordância ou discordância. Segundo Piaget 
(1973b), a existência de uma escala de valores compartilhada 
traduz-se por uma valorização recíproca das ações e é ela que 
garante a possibilidade de troca entre interlocutores, garantindo 
assim a cooperação do grupo. A existência de uma escala de 
valores compartilhada entre os professores pode ser exemplificada 
nas seguintes interações referentes ao eixo 4: 

Mensagem enviada para a Lista na Terça Junho 3 de 

2008  22:19:35  

Prezada prof 1, Estou de acordo com a proposta. A 
inclusão do tópico II permite uma elasticidade nas 
reflexões, em diferentes níveis, contemplando o 
conjunto dos cursistas. Uma excelente idéia. Prof. 4. 

Mensagem enviada para a Lista na Quarta Junho 4 de 

2008 11:37:33  

Colegas, Estou de acordo com a sistematização proposta 
pelo prof 4. Um abraço, Prof 1 

Mensagem enviada para a Lista na Quinta Junho 5 de 

2008 15:04:34  

Colegas, também conversei com a coordenadora e 
depois com a tutora x e percebi que "tempo" não foi 
trabalhado em todas as interdisciplinas, então concordo 
com as alterações. Quanto à segunda questão, teria 
apenas duas palavras a acrescentar: "por quê?" 

De tudo o que você viu, ouviu, participou, escreveu, 
pensou e fez no Eixo IV, o que você destaca como mais 
importante para a sua aprendizagem pessoal ou 
profissional, por quê? Um abraço, prof 2. 

Mensagem enviada para a Lista na Quinta Junho 5 de 

2008 20:29:29  

Achei ótimo, pois na terça passada, na nossa reunião de 
pólo, apresentando e discutindo o workshop com nossas 
tutoras, a equipe de Matemática comentou que eles 
trabalharam mais ESPAÇO que TEMPO, então OU/OU 
é melhor. Abs. Prof 6. 

Também podemos visualizar a proposta de construção de uma 
escala comum de valores, que se concretiza em levantamento de 
conceitos comuns, para a avaliação do eixo 6 nessa seqüência de 
mensagens enviadas para a lista de discussão: 

Mensagem enviada para a Lista Sábado Junho 6 de 

2009 11:06:02 

Prezados coordenadores do Eixo VI, 
É com satisfação que me dirijo a vocês para solicitar a 
colaboração no encaminhamento do Workshop de 
Avaliação. A avaliação final é um momento 
compartilhado entre todas as Interdisciplinas. 
Desejamos que vocês leiam e, caso considerem 
necessário, indiquem acréscimos ou alterações. Nossa 
intenção é contemplar todas as Interdisciplinas de um 
modo que mostre a interdependência dos conceitos para 
pensar o cotidiano da escola. 
 
Mensagem enviada para a Lista Sábado Junho 6 de 

2009 11:35:17 
Considero muito boa a proposta de trabalho. Apenas 
faria uma ressalva quanto ao quadro. Quando aparece 
Estágios de desenvolvimento, sugiro substituir apenas 
por Desenvolvimento. No mais, considero a proposta 
bastante apropriada. Prof. X. 
 
Mensagem enviada para a Lista Domingo Junho 7 de 

2009 11:33:24 
Caros/as Colegas, achei muito interessante a proposta. A 
reflexão baseada nesse filme [Entre os muros da escola] 
pode, de fato, ser um bom elo que articula esses 
conceitos. Sugiro apenas inserir EDUCACIONAIS ao 
fazer referência às NECESSIDADES [....] ESPECIAIS. 
Um abraço, Prof Y. 

 

Podemos visualizar, nessas interações, um movimento de acordo 
mútuo, fundado e amparado pela valorização recíproca dos 
interlocutores. Tal valorização é expressa principalmente na 
manifestação do professor 4, quando menciona que a proposta da 
colega é “uma excelente idéia”, bem como da professora 6 que 
refere “achei ótimo”. Igualmente, tal valorização ocorre quando o 
professor X menciona a proposta de trabalho como “muito boa” e 
o professor Y a considera “muito interessante”. De acordo com 
Piaget (1973b), a construção de uma escala comum de valores 
pode ser compreendida como condição preliminar para a 
existência e permanência de uma coletividade de valorização 
recíproca. Sem essa escala, as trocas entre os sujeitos são 
estabelecidas ao acaso não possibilitando o trabalho coletivo. A 
presença da valorização recíproca é exemplificada pelo autor 
quando os sujeitos, nos movimentos de trocas intelectuais, 
expressam concordância ou compartilham os mesmos gostos. 

A concordância é expressa, nessas interlocuçãos, pelos 
professores 4, 1, X e Y. A partir desses excertos podemos refletir 
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que, conforme propõe Piaget (1973b), a manutenção dessa 
coletividade e, consequentemente, o trabalho cooperativo, se dá 
amparada pela construção e manutenção de uma escala comum de 
valores e da garantia de que as trocas entre os parceiros atinjam 
benefícios recíprocos. Se os benefícios recíprocos são garantidos 
nas trocas a coletividade pode ser considerada estável, pois existe 
a promoção de um enriquecimento mútuo entre os interlocutores. 
Esse processo pode ser considerado condição de possibilidade de 
um trabalho cooperativo e interdisciplinar. 

Cooperação 

Através da análise das interações, pode-se inferir que, além de 
estarem amparadas em uma escala comum de valores, as trocas 
intelectuais que foram estabelecidas entre os interlocutores 
correspondem a uma operação efetuada em comum (PIAGET, 
1973b). Nesse sentido, as trocas podem ser caracterizadas como 
cooperativas, envolvendo principalmente a complementaridade 
entre as operações individuais dos participantes: 

Mensagem enviada para a Lista na Terça Junho 3 de 

2008 08:28:19 

Colegas, envio minha contribuição a partir da do prof 2. 
bjs, prof 3 

Como anexo desta mensagem, a professora 3 propõe 
alguns adendos e reformulações ao texto original 
lançado pela coordenação do curso como proposta 
inicial de documento de avaliação: 

 

Figura 1. Mensagem na Lista em 3 de junho de 2008 08:28 

 

Mensagem enviada para a Lista na Terça Junho 3 de 

2008 09:22:38 

Prof 1 e colegas,   Segue minha sugestão considerando 
as da prof 3 e as do prof 2 no anexo (contribuições 
sublinhadas). Abs 

No anexo desta mensagem seguem as proposições 
conforme mencionadas no email: 
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Figura 2. Mensagem na Lista em 3 de junho de 2008 09:22 

 

Mensagem enviada para a Lista na Terça Junho 3 de 

2008 11:46:29  

Oi pessoal, fiz tb reformulações. Para facilitar, coloquei 
em cima do anterior. O que é negrito, fonte 14 foi o que 
acrescentei. Um abraço, prof 5 

O prof. 5 envia suas sugestões no anexo desta 
mensagem: 

 

Figura 3. Mensagem na Lista em 3 de junho de 2008 11:46 

 

Mensagem enviada para a Lista na Terça Junho 3 de 

2008 14:41:21  

Olá prof 4 e colegas, As sugestões de redação da prof 3, 
prof 6 e prof 2 vou incorporar, bem como outras 
sugestões de vocês. Vou tentar agregar o que vocês 
enviaram agora a tarde e envio para vocês para mais 
uma rodada. Abs, prof 1. 

A complementaridade, ou composição coletiva, também pode ser 
visualizada nessas interlocuções referentes à elaboração do 
documento de reflexão-síntese do Eixo 6: 

Mensagem enviada para a Lista na Segunda Junho 15 

de 2009 11:15:03 

Prof 1 e demais colegas, ontem eu e a prof Z discutimos 
o instrumento para construção do Portfólio e ela fez uma 
sugestão que me parece deixar mais claro o enunciado 
A. Vou enviar, pois talvez ainda haja tempo de 
considerarmos as sugestões dela (refere-se ao item 3). Já 
aviso que só iremos alterar se isso for compartilhado 
pelos demais polos. Abraços, prof. B 
*A PROPOSTA DE TRABALHO* 
PROPOSTA A 
1. Selecione e descreva uma cena do filme [Entre os 
muros da escola] que contemple o maior número de 
conceitos do quadro; 
2. Identifique os conceitos na cena e justifique sua 
escolha; 
3. Considerando as aprendizagens construídas nas 
Interdisciplinas, as reflexões postadas no Blog Portfólio 
de Aprendizagens, as vivências escolares e os conceitos 
identificados, produza uma análise crítica da cena, 
apresentando argumentos acompanhados de evidências 
recortadas da mesma. [Prof B: eu inverteria a forma 
de enunciar o item 3, pensando numa forma mais 
direta e clara de dizer. Ficaria assim:"Analise 
criticamente a cena, apresentando argumentos e 
evidências e utilizando, como base da argumentação, 
os conceitos identificados, as contribuições das 
diferentes interdisciplinas do semestre (suas 
diferentes perspectivas), as aprendizagens 
evidenciadas no Portfólio, bem como as vivências 
escolares”]. Mas é apenas uma sugestão. 
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Mensagem enviada para a Lista na Segunda Junho 15 

de 2009 11:32:34 

Olá colegas, acho que a sugestão da prof Z torna a 
demanda mais direta. Fiz uma pequeníssima alteração. 
Já alterei no documento e espero o aval de vocês. Abs, 
prof A. 
“Analise criticamente a cena, apresentando argumentos 
e evidências. Use, como base da argumentação, os 
conceitos identificados, as contribuições das diferentes 
Interdisciplinas do semestre (suas diferentes 
perspectivas), as aprendizagens evidenciadas no 
Portfólio, bem como as vivências escolares” 
 

A partir desse conjunto de interlocuções realizadas, 
principalmente através da composição do documento cujas 
versões foram sendo enviadas para a lista na medida em que os 
professores iam propondo alterações e complementações ao 
documento, podemos compreender que os professores em diálogo 
procuram acolher as sugestões dadas pelos colegas, configurando 
assim um documento que é gestado por todos através da 
complementação de idéias. Nesse sentido, podemos pensar que 
essa interlocução ultrapassa um nível multidisciplinar de trabalho. 
As informações e construções gestadas pelo grupo não são apenas 
cumulativas, mas resultado de uma interação propriamente dita, 
aproximando-se assim da idéia de prática interdisciplinar 
conforme proposta por Piaget (1972). Cada troca de mensagem 
ressalta a acolhida do argumento proposto pelo interlocutor 
antecedente, principalmente nas interlocuções referentes ao 
semestre 2008/1, incorporando novas idéias a partir dele e 
promovendo reciprocidade nas trocas e um enriquecimento mútuo 
na construção cooperativa do documento de avaliação. Cabe 
destacar que a participação de cada interlocutor era tomada como 
base para as propostas, conservando assim as propostas de todos a 
cada troca de mensagem. Já nas mensagens referentes ao processo 
de elaboração do documento-síntese do Eixo 6, prof. B destaca 
que sua contribuição é uma sugestão proposta a partir de uma 
conversa anterior com outro prof. e destaca que somente será 
implementada com o aval do grupo. 

Consideramos que nestas interações se estabelece uma ação 
cooperativa, pois cada um dos participantes acolhe o argumento 
do outro e conserva-o (PIAGET, 1973b). Esse movimento pode 
ser percebido na proposição do prof. 5 quando comenta que 
reformulou a proposta dos colegas, colocando “encima do 
documento anterior” (conservando-o) e ampliando a proposta para 
além do que já estava escrito. Igualmente, podemos visualizar esse 
processo quando a prof A ressalta que fez uma pequena alteração 
na proposta a partir da sugestão anterior. Além disso, pode-se 
perceber uma valorização recíproca do trabalho do outro na 
medida em que cada participação é considerada, o que possibilita 
pensarmos o grupo de professores como co-valorizantes 
(PIAGET, 1973b), ou seja, se caracterizando como interlocutores 
que estabelecem trocas apoiando-se em uma escala comum de 
valores, desenvolvendo assim uma prática convergente e 
cooperativa (GARCIA, 2007). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho aproximamos o debate acerca das temáticas 
interdisciplinaridade e Educação a Distância a partir da análise de 
movimentos interdisciplinares em um curso nesta modalidade. 
Para tanto, enfocamos o trabalho realizado por um grupo de 

professores que atua no Curso de Pedagogia a Distância da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PEAD/UFRGS) a 
fim de visualizarmos práticas que se aproximam de um fazer 
interdisciplinar, partindo de uma leitura piagetiana do conceito.  

Analisamos as interações dos participantes em uma lista de 
discussão para a elaboração de documentos de avaliação de final 
de semestre. Em análise dos dados obtidos na lista, pode-se 
perceber que na medida em que os professores lançam propostas 
na lista, caracterizando assim uma ação individual, estas irão 
repercutir nas propostas dos demais interlocutores, sendo que tal 
proposta pode ser aceita, rechaçada ou ignorada. Acredita-se que, 
se os interlocutores compartilham uma escala de valores entendida 
como comum ao grupo, abre-se a possibilidade de trabalho 
cooperativo, pois as propostas de cada membro serão acolhidas 
pelos demais e poderão ser incorporadas tendo em vista a 
produção do grupo compreendida como um fim comum. 

Neste sentido, o trabalho realizado de forma cooperativa contribui 
para a efetivação de movimentos interdisciplinares conforme 
propõem Piaget (1972) e Garcia (2007). Podemos pensar que a 
própria proposta pedagógica e a metodologia de trabalho 
orientadora do curso podem ser consideradas fundantes do marco 
conceitual e metodológico comum (GARCIA, 2007) que norteia a 
prática empreendida pelos professores. Além disso, pelos excertos 
analisados, podemos inferir que os professores que compõem a 
equipe da interdisciplina Seminário Integrador desenvolvem uma 
prática que visa promover a articulação e coordenação de 
perspectivas, expressas nos pontos de vista de cada professor 
participante da lista e que contribui para a elaboração de um 
trabalho conjunto tendo em vista um mesmo enfoque (GARCIA, 
2007). Assim, resgatando os conceitos de multidisciplinaridade e 
interdisciplinaridade propostos por Piaget (1972), podemos 
pensar que a prática deste grupo supera o fazer multidisciplinar, 
pois não se restringe à informação mútua e cumulativa dos 
participantes, mas visa uma construção conjunta, amparada em 
uma escala comum de valores que possibilita o trabalho 
cooperativo e a prática interdisciplinar e não apenas a 
justaposição de disciplinas e práticas isoladas.  

Igualmente, acreditamos que cursos a distância preocupados com 
a elaboração de um trabalho cooperativo, no qual os profissionais 
que compõem as equipes dos cursos não apenas contribuem com 
seus saberes específicos, mas se engajam na produção de um saber 
coletivo, potencializam práticas interdisciplinares, pois a atuação 
e planejamento conjuntos de profissionais que representam áreas 
de saber diversas tencionam as fronteiras disciplinares 
compreendidas como naturais, possibilitando justamente um 
trabalho que mobiliza espaços de permeabilidade entre as 
disciplinas. 

A partir dos resultados obtidos na análise de dados proposta nesse 
estudo, consideramos que a abordagem apresentada neste artigo 
pode ser compreendida como uma aproximação inicial com as 
temáticas da interdisciplinaridade e EaD. Novos estudos sobre as 
possibilidades e limites do fazer interdisciplinar nessa modalidade 
educativa são requeridos a fim de ampliarmos o debate sobre 
essas práticas. 
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