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RESUMO 
 

O presente trabalho reflete a relação interdisciplinaridade-práxis pedagógica 
emancipadora tendo como base a já intensa e extensa busca de uma práxis pedagógica 
marcada pela interdisciplinaridade, esta tida, hegemonicamente, como a cura dos males da 
fragmentação do conhecimento e como possibilidade de construção de um trabalhador pleno. 
Ante um cenário acadêmico marcado pela existência tensionante de várias concepções e/ou 
tendências sobre o complexo disciplinar (multi, pluri, inter e transdisciplinaridade), os autores 
posicionam-se em favor da tendência que busca estabelecer a conexão entre a produção do 
conhecimento e a produção da existência em perspectiva histórica. Tal concepção implica 
o deslocamento da discussão que centra o sujeito dotado de vontade, este sendo, 
supostamente, capaz de superar o suposto caos – tributado à divisão disciplinar do 
conhecimento - em que se encontra, também supostamente, o mundo acadêmico e 
educacional. Contrariando a tendência hegemônica - da busca da unidade (metafísica) do 
conhecimento - a conceituação dos autores afirma a interdisciplinaridade como elemento 
teórico-metodológico da diferença e da criatividade e como princípio da máxima exploração – 
tensionante – das potencialidades de cada ciência. 
 
Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Praxis Pedagógica; Produção Do Conhecimento; 
Produção Da Existência; Complexidade. 
 
 
ABSTRACT 
 

This study reflects upon the relationship between interdisciplinarity and pedagogical 
emancipatory praxis based on the already intensive and extensive search for a 
pedagogical praxis marked by interdisciplinarity, which, hegemonically has been seen as 
the cure for the ills of the fragmentation of knowledge and as a possibility to construct a 
complete worker. In the face of an  academic scene marked by tensions between various 
concepts and trends related to the disciplinary complex (multi, pluri, inter and 
transdisciplinarity), the authors favor establishment of a connection between the production of 
knowledge and the production of existence in historical perspective. This concept implies   a 
shift of the discussion that has focused on a subject with will, who is supposedly capable of 
overcoming the reputed chaos - that has been attributed to the disciplinary division of 
knowledge - in which supposedly is also found the academic and educational world. Contrary 
to the hegemonic trend  - toward a search for (a metaphysical) unity of knowledge – the 
authors present interdisciplinarity as a theoretical-methodological element of difference and 
of creativity and as a beginning for maximum exploration – one that creates tension – of the 
potential of each science. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao associarmos interdisciplinaridade e práxis pedagógica emancipadora estamos nos 

referindo mais propriamente a processos complexos3 e à historicidade do real, o que nos 

remete a um cenário marcado pelas diferenças. Embora o consenso seja por muitos sonhado e 

até mesmo violentamente imposto por grupos que julgam poder dizer o real sem crítica 

externa e sem contestação possível, o confronto é universal na história do pensamento. Em 

termos de pensamento, os posicionamentos explicitados por Parmênides e Heráclito, em torno 

de sete séculos antes de Cristo, são o prenúncio, de alguma maneira, do confronto entre as 

perspectivas positivista e dialética, cuja definição e materialidade aparecerão efetivamente no 

século XIX nas obras dos autores A. Comte (1798-1857) e K. Marx (1818-1883). Daí 

podermos falar em concepções e/ou tendências – o que marca a diferença e o confronto - 

mesmo quando o objeto da fala é a interdisciplinaridade e mesmo que este objeto tenha sido 

evocado, originalmente, como a tábua de afirmação da unidade indivisa no mundo do 

conhecimento.  

Buscando participar do debate que problematiza a interdisciplinaridade em sua 

diversidade conceptiva gostaríamos de indicar, na seqüência, em caráter esquemático, três 

concepções/tendências. Temos claro a imcompletude de qualquer esquema classificatório 

do real. Por outro lado, queremos socializar a idéia da marca da diferença na reflexão em 

movimento e que se ocupa do objeto-problema interdisciplinaridade. Com o que segue 

pretendemos, pois, evidenciar algumas diferenças e não tomar o esquema como algo 

totalitário e/ou definitivo. Para os interessados, contudo, a complexidade no campo de estudos 

e aplicação da interdisciplinaridade ganha visibilidade mais contundente e, conseqüentemente, 

um necessário estranhamento, no fato de muitas vezes, num mesmo texto, as diversas 

tendências aparecerem juntas e sem que haja a preocupação de evidenciar as diferenças e até 

                                                           
3 Um dos autores que mais vem se destacando no estudo da complexidade é Edgar Morin.  Veja-se, neste 
sentido, o livro O pensar complexo, organizado por Alfredo Pena-Vega e Elimar P. do Nascimento. Ressaltamos, 
aqui, as seguintes palavras de Morin: “A complexidade não se reduz à complicação (...). É o problema da 
dificuldade de pensar, porque o pensamento é um combate com e contra a lógica, com e contra as palavras, com 
e contra o conceito” (p. 14). Ver, também, O problema epistemológico da complexidade. Rio de Janeiro: Editora 
Europa-América, 1981. No tocante a uma teorização que articula os conceitos de interdisciplinaridade e 
complexidade, sugerimos a leitura do livro Pequeno (ainda) agricultor e racionalidade educativa, de Ari Paulo 
Jantsch (NUP/CED/UFSC, 2001). Nessa direção também sugerimos a leitura do artigo Ecologia, economia e 
região – atividades agrárias e desenvolvimento regional, de Geraldo Müller (Revista REDES, 2002).  
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as contradições de ordem conceitual, histórica, metodológica e epistemológica, as quais, na 

radicalização sem concessões, levariam à excludência e não à possibilidade de composição.  

 

2 TENDÊNCIAS E/OU CONCEPÇÕES MAIS VISÍVEIS NO ATUAL CENÁRIO 
ACADÊMICO 

  

2.1 Da busca da unidade – perdida - pelos sujeitos (parceiros, holistas etc)  

 

Trata-se de uma concepção/tendência atualmente bastante vigorosa e que conta com 

muitos adeptos. Ressalta-se que nas discussões iniciais sobre interdisciplinaridade no mundo e 

no Brasil esta concepção ou tendência foi absoluta. Tal concepção atribui basicamente à 

divisão ou fragmentação entre os campos do conhecimento e/ou das disciplinas o estado 

doentio das mediações acadêmicas em geral (ensino, pesquisa e extensão). Termos como 

‘patologia’ e ‘cancerização’, oriundas da área da saúde, são invocados para ajudar a fazer o 

‘diagnóstico’ dos problemas da educação e estabelecer projetos que intencionam a 

recuperação da unidade estilhaçada no mundo do conhecimento.  Esta concepção/tendência 

pode ser detectada nas obras de Gusdorf (1993), Japiassu (1976) e na primeira fase da 

produção de Fazenda (1992). A ‘receita’ para a superação dessa ‘anomalia’, no campo da 

organização curricular, da burocracia e da metodologia, seria conseguida através do abandono 

da abordagem disciplinar, da dissolução dos departamentos e mediante a vivência do trabalho 

em parceria4. A pedra basilar da contracultura à fragmentação do conhecimento seria, nessa 

concepção/tendência, o ato da vontade dos sujeitos que, convertidos, não mais endossam a 

produção intelectual e a prática educativa disciplinares. Uma variante desta abordagem pode 

ser considerada a perspectiva do holismo, bem como de certos estudos transculturais e da 

transdisciplinaridade, como é observável, entre outros, em Nicolescu (1999). 

A nosso ver, o imaginário judaico-cristão próprio da nossa cultura, bem como a herança 

da noção de kosmos advinda da cosmologia grega antiga constituem elementos decisivos para 

o sucesso da concepção ou tendência em questão. Admitimos, pois, que o construto 

propriamente simbólico, com a linguagem acima explicitada, contribui fortemente no sentido 

de assegurar adeptos e simpatizantes. Poderíamos afirmar, sem maior risco, que o imaginário 

coletivo inconsciente, dado os constituintes da nossa cultura, admira a idéia de unidade do 

real.  

                                                           
4 Outras vezes, além de buscar termos na saúde, resvala-se para palavras que evidenciam uma forte conotação 
teológica, como é o caso de ‘conversão’. Vejamos: “O que se pretende designar sob o nome de interdisciplinaridade é 
algo muito mais complexo como uma atitude epistemológica que altere os hábitos intelectuais estabelecidos, assim como os 
programas de ensino, implicando uma verdadeira conversão da inteligência" (Fazenda, 1979, p.  85). 
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2.2 Do reconhecimento da natureza ambivalente das ciências (divisão & integração) 

 

Esta concepção/tendência, com pretensões menos abrangentes e, no entanto, com 

bastante destaque no cenário acadêmico, é explicitada pelas pesquisas de Chervel (1990) e 

Santomé (1998), entre outros. Ao resgatar o processo de constituição dos campos 

disciplinares e das disciplinas, vinculando-as ao momento histórico em que se dá a divisão e a 

integração, os autores apontam para possibilidades e limites que extrapolam o campo da 

metodologia ou das determinações e amarras de ordem burocrática. Ultrapassam-se também 

os limites inerentes ao voluntarismo; reconhece-se a importância da especialidade e as 

contribuições que estão advindo dos estudos e pesquisas que priorizam disciplinas ou campos 

delimitados de conhecimento; enfatiza-se a importância das diferenças para o 

desenvolvimento da ciência, da produção e da veiculação do conhecimento. Enfim, esta 

concepção reconhece que o interdisciplinar pressupõe o disciplinar. A etimologia, pois, 

encontra o devido eco nessa teorização. Nesse sentido, podemos afirmar que há abertura para 

uma conceituação que, ao invés de buscar o consenso, aceita a tensão como parte do mundo 

do conhecimento. 

 

2.3 Da articulação da produção histórico-social do conhecimento e da produção 
histórico-social da existência 
 

Esta concepção/tendência congrega esforços no sentido de apreender o desafio do 

interdisciplinar na tessitura que se estabelece entre os processos de produção da existência e 

de produção do conhecimento. Nas tentativas de apreender as possibilidades e limites da 

interdisciplinaridade, nesta perspectiva, a produção do conhecimento está associada, quando 

não dependente, das formas próprias, idiossincráticas de os homens e mulheres, nos diferentes 

lugares e momentos da história, produzirem a sua existência. Trataremos mais detidamente 

desta concepção/tendência a seguir. 

 

3 PRODUÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL DO CONHECIMENTO E DA 
EXISTÊNCIA 
 

Esta tendência ou concepção de interdisciplinaridade, além de aceitar o conteúdo 

etimológico da última concepção ou tendência mencionada, radicaliza o conceito de história. 

Como já nos pronunciamos anteriormente, nos identificamos com ela e, por isso, procuramos 

realizar estudos que têm a história como critério maior e a tensão como expressão e 
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instituinte do real, embora o imaginário coletivo sonhe, ainda, com o expurgo total de 

qualquer enfrentamento no plano das relações humanas e, por conseguinte, no mundo do 

conhecimento.   

Nessa tendência ou concepção ganham relevo aspectos que desautorizam qualquer 

voluntarismo, evidenciando a necessidade de que sejam levados em conta outros 

pressupostos. Assim, endossamos Marx e Engels (1998) ao evidenciarem os pressupostos 

para os homens ‘fazerem história’ – incluindo a produção do conhecimento: 

 
O primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de 
toda a história, é que os homens devem estar em condições de viver 
para poder “fazer história”. Mas, para viver, é preciso antes de tudo 
comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais. O 
primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios que permitam 
a satisfação destas necessidades, a produção da própria vida material, 
e de fato este é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a 
história, que ainda hoje, como há milhares de anos, deve ser cumprido 
todos os dias e todas as horas, simplesmente para manter os homens 
vivos (p. 39). 
 

A filiação a esta última concepção/tendência implica o deslocamento da discussão que 

centra o sujeito (indivíduo ou grupo de indivíduos) dotado de vontade capaz de superar o 

suposto caos em que se encontra, supostamente, o mundo acadêmico e educacional – indo 

para além da “filosofia do sujeito”5 – para a discussão que centra a história ou, em outras 

palavras, o real enquanto construção do  homem, por mais que o sonho ancestral da unidade 

metafísica do real (holos, kosmos, parusia ou outras categorias que designam a não 

contaminação pela ação do homem na história) – incluindo o conhecimento – esteja cada vez 

mais distante e fugidio. É exatamente na interface em movimento e aberta da produção da 

existência em movimento com a produção do conhecimento em movimento que vamos 

localizar elementos que facilitam ou bloqueiam as possibilidades de realização do 

interdisciplinar. Assim procedendo nos habilitaremos não só a compreender todo o processo 

relacionado ao como, por quem, com que interesses o conhecimento é produzido, veiculado e 

apropriado, mas também como uma das expressões privilegiadas do homem na história. 

Compreenderemos também os discursos e as justificativas que envolvem a produção e 

veiculação do conhecimento nos diferentes momentos da história, bem como por que em 

determinados momentos caminhou-se para a fragmentação, para a divisão do conhecimento 

em ciências particulares, enquanto em outros momentos procurou-se realizar o 

interdisciplinar, seja através de práticas seja através de vigorosos discursos absolutizadores, 

privilegiando ora um ora outro pólo (fragmentação versus integração).  

                                                           
5 Ver o trabalho de Jantsch e Bianchetti (Petrópolis: Vozes, 1995 e edições posteriores). 
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Optando-se por atuar de outra maneira, é de perguntar-se: como compreender que até 

poucos anos atrás, quando do pleno domínio do paradigma taylorista-fordista6 no mundo da 

produção, tanto se tenha falado, justificado e agido no sentido de dividir as ciências e 

disciplinas em campos cada vez mais particularizados, focalizando aspectos micro? De outra 

parte, como compreender que nos dias de hoje, no domínio do chamado paradigma da 

integração e flexibilidade ou também denominado de toyotismo ou ohnoísmo7, tanto se fale 

em holismo, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, como se fosse possível chegar ao 

todo sem passar pelas partes ou como se o todo fosse a mera agregação das partes ou, ainda, a 

simples e mágica dissolução das diferenças? Será que se nos limitarmos ao âmbito das 

universidades e das escolas e mais restritamente à prática pedagógica e à vontade de pessoas 

ou grupos, poderemos compreender o porquê de num determinado momento a direção e o 

incentivo no processo de produção do conhecimento aponta para a priorização  da parte, do 

fragmento, da divisão, e em outro a direção é o conjunto, a totalidade?   

Os dois princípios básicos da gerência científica elaborada por F. Taylor e que deu 

origem à teoria e prática do taylorismo e do fordismo, no mundo da produção, determina a 

divisão técnica e social do trabalho nos seguintes termos: tudo o que se refere à concepção é 

responsabilidade do escritório; tudo o que se refere à execução deve estar afeto ao chão de 

fábrica. Dessa forma, a uns cabia o planejamento, a outros a execução. Planejadores e 

executores eram pessoas diferentes, com formação quantitativa e qualitativa diferenciada, 

atuando em locais diferentes; de uns exigia-se atividade cerebral, de outros muscular. A 

necessidade de compreender essa forma de conceber e executar o trabalho na fábrica se 

reveste de importância na medida em que, como afirmam Rago & Moreira (1984, p. 96), 

 
embora originariamente a organização ‘científica’ do trabalho tivesse 
se limitado à esfera da produção e visasse incidir especificamente 
sobre a classe operária, paulatinamente o taylorismo invade outros 
espaços do social, penetrando nos mais ocultos recantos...  
 

Nesses outros espaços não podemos deixar de incluir a escola, bem como não 

podemos desconhecer todo o esforço teórico e prático que se fez no sentido de transferir o 

modelo do mundo da produção para o mundo da educação. A seguir versaremos mais amiúde 

sobre a articulação do mundo da produção com a escola. 

 

                                                           
6 Referência às doutrinas e práticas implementadas na indústria por Frederick Winslow Taylor (1856-1915) e 
Henry Ford (1863-1947). Ver Princípios da Administração Científica de Taylor e as análises de Moraes Neto 
(1989) e Gounet (1999). 
7 Ver Coriat, in Hirata (1993). De outra parte, para compreender a ‘toyotização’ da escola ou do processo ensino-
aprendizagem, verificar o artigo “Escola toyotista e identidades de fin de siècle”, de Wexler (1995). 
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3.1 A escola no espaço-tempo da produção da existência e do conhecimento ou 
historicizando a (inter)disciplinaridade 

 

Seguindo a fala anterior, podemos dizer que na perspectiva da prática nada foi mais 

revelador do que o chamado tecnicismo educacional, que foi soberano no âmbito escolar na 

década de 70, especialmente na manifestação do chamado “ensino por objetivos”. Mariano 

Fernández Enguita aponta dois teóricos norte-americanos como exemplares no processo de 

introdução do taylorismo na escola: Franklin Bobbit, considerado um dos ‘pais do Currículo’ 

e Ellwood P. Cubberly, a quem se atribui as principais teorizações e propostas a respeito da 

introdução dos especialistas na escola (supervisores, orientadores, inspetores, administradores 

e uma plêiade de especialistas em disciplinas e campos disciplinares). De sua parte, Bobbit 

elaborou 11 princípios, os quais, sendo seguidos, garantiriam a eficácia e a eficiência da 

escola, uma vez que a introdução do taylorismo-fordismo na empresa já havia demonstrado o 

seu funcionamento e se assim era no mundo da produção, por que não o seria no mundo da 

educação? Eis alguns dos princípios de Bobbit:  

 
Fixar as especificações e padrões do produto final que se deseja (o 
aluno egresso); fixar as especificações e padrões para cada fase de 
elaboração do produto (matérias, anos acadêmicos, trimestres, dias ou 
unidades letivas); empregar os métodos tayloristas para encontrar os 
métodos mais eficazes a respeito e assegurar que fossem seguidos 
pelos professores; dar-lhes instruções detalhadas sobre como realizar 
seu trabalho; controlar permanentemente o fluxo do ‘produto 
parcialmente desenvolvido’, isto é, o aluno (Fernández Enguita, 
1989a, p. 127). 
 

Frente a estes aspectos que apontam a fonte da taylorização da e na escola, é 

necessário enfatizar que reconhecemos que se a tendência que privilegia a filosofia do sujeito 

não dá conta de todos os aspectos intervenientes nas possibilidades e limites da realização do 

interdisciplinar. Não podemos, de outra parte, cair no extremo oposto e atribuir toda a 

determinação como sendo originária do mundo da produção. Embora, de um lado, esta 

determinação seja forte e possibilite problematizar a (im)prescindibilidade da escola, de outro 

ela pode ser tomada como uma das principais causas da sua vulnerabilidade, conforme atesta 

Fernández Enguita (1989b) ao afirmar que 

 
al formular sus objetivos em función de las presuntas necessidades de 
otras instituiciones de la sociedad, la escuela logra afirmar su papel, 
legitimarse y convertirse en imprescindible, pero también se torna más 
vulnerable a los cambios materiales e ideológicos que tienen lugar en 
ellas. En la actualidad, esto es especialmente patente en el caso de la 
economía. Los economistas, y no los pedagogos, son hoy los oráculos 
de la educación (p. 28). 
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Ao abordar estes aspectos não queremos indicar que nas relações entre escola e 

empresa, entre o mundo da educação e o mundo da produção ocorra numa relação linear, 

unidirecional, de dependência absoluta, isenta de conflitos, onde esta (a empresa) coloca 

aquela (a escola) a reboque. É evidente que esta relação é dialética, tensionante, da qual 

resultam aspectos interessantes, como é o caso de uma maior vinculação entre escola e vida, 

produção do conhecimento e produção da existência, e outros questionáveis, como é o caso de 

a escola sucumbir a uma determinada axiologia e a uma particular teleologia cujos limites e 

horizontes sejam o pragmatismo funcional e utilitarista, emanados da concepção e da prática 

dos empresários capitalistas. O principal aspecto a ser pontuado, nesta perspectiva, refere-se 

ao seguinte paradoxo que precisa ser encarado de frente pelos educadores e responsáveis pelas 

políticas educacionais: quando, no mundo da produção, o paradigma hegemônico era o 

taylorista-fordista, à escola foi transferida a incumbência de formar especialistas, 

trabalhadores capazes de dar conta de parte ou de fragmentos do processo produtivo (um 

operário, uma função), materializando a perspectiva epistemológica e metodológica do 

positivismo em sua vertente funcionalista de um lado e, de outro, garantindo a supremacia do 

capital na consecução do lucro para os donos dos meios de produção. Hoje, quando o 

paradigma predominante é o da integração e flexibilidade – um movimento do próprio capital 

visando mudar para manter-se predominante8 (mudar para não mudar) - à escola são feitas 

exigências no sentido de que os egressos tenham uma visão interdisciplinar e cooperativa e 

sejam capazes de cumprir individualmente (um trabalhador, diversas funções ou o ‘três-em-

um’) tarefas que antes eram atribuídas a diversos especialistas, distribuindo-se entre as 

funções de planejar, executar e avaliar! 

Diante disso, uma questão precisa ser colocada: quando se exigiu, no mundo da 

produção, um trabalhador com uma formação fragmentada, especializada, a escola apressou-

se em atender essa demanda. Sairemos, hoje, apressados, novamente, na discussão e na busca 

de qualificar um trabalhador integrado, flexível, interdisciplinar, simplesmente porque esta é a 

demanda que do mercado é endereçada à escola? Levantar estas questões não significa 

desconhecer que no processo de uma qualificação mais completa, abrangente, integral, 

interdisciplinar, o trabalhador também sai reforçado no seu poder de barganha para ingressar 

ou manter-se no chamado mercado de trabalho e que em última instância significa ampliar o 

leque de possibilidades de produção digna da sua existência.  Estamos apenas chamando a 

atenção para o fato de que é preciso que ao dedicar mais tempo a discussões sobre a 

interdisciplinaridade ou ao desencadear práticas que a suponham, não venhamos novamente a 

                                                           
8 Veja-se, nesta perspectiva, a tese central – “mudança aparente” – no livro Condição pós-modenra,  de David Harvey.  
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responder a demandas que estão longe de terem sua origem nas necessidades das pessoas ou 

das decisões que devem emanar do âmbito – embora limitado – da instituição escola. E isto, 

embora possa parecer pouco, é de fundamental importância uma vez que cabe à escola atuar 

num leque muito mais abrangente de frentes do que a busca do lucro imediato e destinado 

apenas a alguns. É preciso que os educadores se dêem conta de que há aspectos relacionados à 

ética e à moral que se não forem discutidos, amplificados, assumidos, defendidos na escola, 

não será na instância empresarial que o serão. E isto não porque ela seja amoral, aética. 

Simplesmente porque há especificidades, frentes de atuação e de responsabilidade que cabem 

à escola e outras à empresa, e que se aquela não as assumir, não será esta que o fará. 

De outra parte, pode-se também aventar a hipótese de que muitas das discussões sobre 

a interdisciplinaridade, hoje, não extrapolam o campo da metafísica. Caso as discussões sobre 

as possibilidades e limites da interdisciplinaridade se originassem ou estivessem ancoradas na 

materialidade constitutiva do espaço-tempo dos dias de hoje ficaria evidente que é mais fácil, 

na produção e veiculação do conhecimento, sair-se melhor do espaço do interdisciplinar do 

que da especialidade. E esta facilidade decorre não de uma vontade particular das pessoas, 

mas sim da complexidade que caracteriza os objetos que demandam análise e compreensão e 

que constituem, que dão corpo, no caso específico das escolas e universidades, àquilo que se 

chama de currículo. Mesmo que alguém decidisse que iria pesquisar, construir, falar, veicular 

conhecimentos do lugar da especialidade isto seria impossível uma vez que a compreensão de 

um objeto/assunto/problema demandaria o aporte de mais de uma ciência ou disciplina. A 

questão aqui a colocar é: qual é efetivamente a fronteira de um campo de conhecimento, de 

uma disciplina? Se é que é possível delimitar as fronteiras entre os campos de conhecimento, 

das disciplinas, é necessário, contudo, que se reconheça a natureza permeável dessas 

fronteiras. É isto, pelo menos, o que nos mostra a prática diária e que nos ensina Jean Piaget 

no livro Problemas gerais da investigação interdisciplinar e mecanismos comuns.  

E ao afirmar que o interdisciplinar é cada vez mais demandado em relação à 

especialidade não estamos colocando um e outro em escala ou níveis de importância. Apenas 

estamos reafirmando que, embora o especialista seja necessário, pois é ele que garante a 

verticalização na pesquisa e na análise de um objeto-problema e é a ele que devem ser 

creditadas grandes descobertas e conquistas da ciência, ele não teria chegado a tantas 

descobertas mantendo-se no limite da sua especialidade. À descobertas chega-se 

estabelecendo conexões, links ou, em outras palavras, apelando para aportes de ‘n’ ciências ou 

disciplinas. A metáfora adequada aqui é a da rede e não o fio isolado.  

É nesta perspectiva que entendemos ser mais adequado, no processo de produção e 

veiculação do conhecimento, adotarmos uma definição que não polarize, mas pelo contrário, 
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que atue na tensão e tensione a relação entre a especialização e a generalidade, em direção ao 

interdisciplinar. Assim sendo,  

 
a interdisciplinaridade, enquanto princípio mediador entre as 
diferentes disciplinas, não poderá jamais ser elemento de redução a 
um denominador comum, mas elemento teórico-metodológico da 
diferença e da criatividade. A interdisciplinaridade é o princípio da 
máxima exploração das potencialidades de cada ciência, da 
compreensão dos seus limites, mas, acima de tudo, é o princípio da 
diversidade e da criatividade (Etges, 2000, p. 18). 
 

 Estão aí colocados, pensamos, alguns elementos para um produtivo debate no interior 

dessa complexa problemática do interdisciplinar e afirmar, enfim, a diferença enquanto 

constituinte/instituinte básico da emancipação. 

 

4 A PARTIR DA EXPLICITAÇÃO REALIZADA, AFIRMANDO A DIFERENÇA 
(EMANCIPADORA) 

 

 A partir da década de 90 do século XX passaram a surgir teorizações densas que 

apresentam outros elementos como explicativos da fragmentação e formas alternativas de 

superá-la. Ao apreender a fragmentação como uma manifestação inerente à lógica do próprio 

sistema vigente, num momento e lugar dados e não como algo vinculado única e 

exclusivamente à vontade de pessoas ou grupos, desloca o eixo explicativo do campo da 

moral e do voluntarismo para o momento histórico na sua totalidade. Ao compreender a 

fragmentação ou a unidade como algo que deve ser apreendido além da vontade de um sujeito 

ou de sujeitos reunidos em parceria abrem-se possibilidades que vão além das saídas 

individuais ou de pequenos grupos e que ficam reféns da perspectiva escatológica no que se 

refere às relações entre ciências no funcionamento das instituições acadêmicas.  

No nosso ponto de vista a compreensão moralizada da fragmentação do conhecimento 

advinda desde o evento de Nice9 é perfeitamente possível quando se abdica da historicidade 

ou da materialidade histórica que engendra qualquer criação histórico-social como é o caso da 

                                                           
9 Reunidos na França, mais especificamente na cidade de Nice, em 1969, um grupo de experts (Gusdorf, Jantsch, 
Piaget, Heckhausen, Michand entre outros) sob a coordenação de G. Gusdorf, e respondendo a uma solicitação 
feita pelos dirigentes da OCDE, discutiu o tema e elaborou um documento que se tornou matriz dos debates e 
escritos posteriores. Chama a atenção o fato de a solicitação de um documento basilar sobre o assunto, ter 
partido de governantes e empresários e não dos meios universitários, embora os desafiados a manifestar-se 
tenham sido pesquisadores. Fato é que a “fragmentação” do conhecimento passou a ser vista como problemática: 
daí a demanda do referido evento. Há de se destacar que no seu término não se tinha chegado a qualquer receita 
que solucionasse a tão debatida e (supostamente) problemática fragmentação. Por outro lado, constitui-se um 
consenso choroso/moralizado/moralizante da (suposta) doença “cancerígena” que levava o conhecimento e a 
sociedade para um futuro sem futuro (a perda da “unidade” – metafísica – do conhecimento desconstituia-
desconstituiria a práxis organizativa do real – ordem orgânica e não caos). 
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ciência, da universidade etc. O nosso conceito de história diz que a realidade é dialética 

(caminha pela negação da negação) e que o conhecimento/pensamento, na sua dialeticidade, é 

uma construção humana e, portanto, passível de muitas e novas objetivações. A partir deste 

conceito não nos posicionamos (nem poderíamos) em favor de qualquer unidade (metafísica) 

no campo do pensamento/conhecimento e nem endossamos as análises moralizantes e que 

rechaçam a qualquer custo o atual estágio da divisão do conhecimento, eis que história é 

ruptura da temporalidade natural (se é que se pode falar nisto) e afirmação da temporalidade 

construída. 

Nesta perspectiva a fragmentação das ciências é relativizada enquanto causadora única 

dos males que acometem as universidades e escolas; as especializações das diferentes ciências 

são apreendidas como fatores que podem muito contribuir para a elevação da qualificação 

coletiva (é no contato/confronto com o diferente que se desconstrói o consenso fácil entre 

parceiros que pensam de maneira semelhante ou igual). 

Tendo como pressupostos a dialeticidade do real, a construção histórico/social do 

conhecimento, a materialidade histórica como base de qualquer construção, não podemos 

compactuar com as teorias que ficam no limite da filosofia do sujeito. Por outro lado, ao 

aceitar a interdisciplinariedade, necessitamos reconceituá-la e ressignificá-la de modo a trazer 

para dentro de si a história (conceito dialetizado). É nesta perspectiva que assumimos a 

conceituação de interdisciplinaridade explicitada por Etges (1993) - conforme já apontamos 

no item anterior – e visibilizamos uma práxis pedagógica emancipadora centrando a noção da 

diferença. 
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