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RESUMO 
 
 

O ENCONTRO COMO ESTRATÉGIA INTERDISCIPLINAR RESUMO O papel do professor 
mudou nas últimas décadas. O desenvolvimento da sociedade, principalmente no campo 
acadêmico exige novas formas de troca e conhecimento. O professor não detém o 
conhecimento, seu papel é desenvolver o pensar e trazer para sua realidade a de seus alunos, 
e a eles apresentar a sua própria. Assim, pode-se entender a formação do conhecimento, não 
como a absorção de informações numa comunicação unilateral, mas como a experimentação 
multilateral permitida por meio da interdisciplinaridade, quando os encontros entre alunos em 
diferentes níveis de aprendizagem e professores possam desenvolver as competências das 
diversas disciplinas apresentadas no contexto escolar do público-alvo. Os alunos, atualmente, 
procuram algo além da aula tradicionalista. Esta pesquisa se justifica quando aborda a 
necessidade de evolução e prática contínua da comunicação entre níveis diferentes de 
aprendizagem, classe social e experiência. Com a inserção das tecnologias no ambiente 
escolar, as informações chegam com velocidade e quantidade que não permitem o processo 
tradicional do ensino-aprendizagem desvinculando do professor o título de detentor do 
conhecimento. Nessa perspectiva, verifica-se o encontro como uma estratégia possível e 
necessária no caminho da evolução educacional. Dentro do conceito de Interdisciplinaridade o 
encontro é praticável porque é a ligação entre os envolvidos por meio do diálogo. O que se 
propõe é uma profunda reformulação do pensamento, caminhando no sentido da 
potencialização do diálogo, das trocas de experiências, da integração dos conceitos e 
metodologias nos diferentes campos do saber. O objetivo desta pesquisa é primeiramente, 
expor o significado do termo interdisciplinaridade, para os docentes terem a noção da sua 
representatividade e, assim, fazerem um parâmetro de como é o ensino hoje e o que deve 
mudar, para que as estratégias de ensino sejam trabalhadas com mais eficácia no ambiente 
escolar. Busca-se uma renovação, utilizando em conjunto outros meios que estimulem os 
alunos, e posteriormente promover por intermédio do diálogo e da participação efetiva dos 
alunos, a exposição de suas dúvidas e de suas opiniões, assim como a relação aluno – aluno e 
professor – aluno, proporcionada pelo Encontro, principal estratégia que fará a diferença na 
vida escolar tanto do docente como do cidadão que será formado nas salas de aula. Como 
resultado de uma pesquisa que busca apresentar um novo modo de formação do 
conhecimento, apresenta-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, buscando o conceito 
sobre a interdisciplinaridade em diferentes décadas, a posição de alguns teóricos e 
pesquisadores com relação ao termo citado, e como pode ser utilizado em sala de aula, 
efetivando assim o encontro; também a pesquisa de campo mediante uma pesquisa qualitativa, 
utilizando questionários entre alunos do Ensino Médio regular e alunos da Graduação em 
Pedagogia, com a intenção de se verificar o conhecimento que possuem sobre a 
interdisciplinaridade e qual a relação existente no seu dia a dia no ambiente escolar. A união 
dessas duas vertentes delimita o estudo dos encontros em sua efetivação prática, analisando 
por meio de questionários e pesquisas bibliográficas os sujeitos envolvidos no processo e 
tornando o ato de aprender e ensinar uma prática multilateral em que todos ensinam e todos 
aprendem de forma prazerosa. O professor deve se desapegar do conhecimento que detém e 
se colocar na posição de aluno como ouvinte, deixando de ser o detentor do conhecimento, 
aprendendo que, por meio das experiências vividas e compartilhadas, pode não só mediar o 
ensino, como se beneficiar das novas ideias e enfoques dados pelos próprios educandos. 
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