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RESUMO 

 

A universidade é uma instituição que permeia a sociedade há quase um milênio, sendo 
um dos pilares do conhecimento humano e portadora oficial da missão de educar em 
nível superior. Porém, não imune a crises de identidade e pressões políticas e 
econômicas, a universidade, além de se reestruturar com o avanço do conhecimento 
e das ciências durante a história, ainda deve manter contato próximo com a sociedade 
que a cerca, reinventando e balanceando a maneira de articular suas funções sociais. 
Dessas funções, o ensino e a pesquisa surgem como as mais pujantes formas de 
atuação. O presente trabalho se debruça sobre estes dois temas, quando abarcados 
na área da interdisciplinaridade. Do simples conceito de integradora das disciplinas, 
rumamos a um debate sobre a composição universitária em relação à 
interdisciplinaridade como um estado de espírito que pretende enriquecer duas das 
atividades da universidade atual: a pesquisa e a extensão. Assim, o objetivo geral do 
trabalho é discutir a correspondência entre interdisciplinaridade e construção de 
saberes, na educação superior, em nível de pós-graduação stricto sensu (programas 
de mestrado e doutorado), a fim de observar as expectativas teórico-acadêmicas, 
legais, sociais e políticas, para atender à solução de problemas complexos da 
sociedade brasileira contemporânea, por meio da análise do Documento de área e 
Comissão da Trienal 2013 – Área Interdisciplinar, divulgado pela CAPES – 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Complementam o 
objetivo geral, os objetivos específicos, por meio de estudos subdivididos em três 
passos: a) apresentar um histórico sobre os fazeres da universidade em diversos 
tempos e espaços, enfocando o surgimento e a identidade da universidade no Brasil. 
No momento, são referenciais teóricos Luckesi (1998), Oliveira (2007),  Trindade 
(2000), Silva (2014) e Cunha (2002); b) elaborar uma discussão teórico-acadêmica e 
legal sobre as concepções de interdisciplinaridade e construção de saberes, com 
referências teóricas em Yared (2008), Fazenda (2009),  Ortega y Gasset (2001), Smith 
(2014) e Brasil (1996); e, c) analisar o do Documento de área e Comissão da Trienal 
2013 – Área Interdisciplinar - CAPES, considerando, como categoria de análise, o que 
se volta à interdisciplinaridade. Quanto aos procedimentos metodológicos, a 
abordagem teórica e documental presente do trabalho é qualitativa, priorizando uma 
análise temática - interdisciplinaridade e construção de saberes -, em fontes 
bibliográficas, de cunho teórico e histórico. Também se faz uma análise temática no 
do Documento de área e Comissão da Trienal 2013 – Área Interdisciplinar, no tocante 
a conceitos, aplicações, atores sociais envolvidos no processo de produção de 
conhecimento interdisciplinar. A relevância da discussão reside no aspecto teórico, 
porque traz à tona a essencial do fazer acadêmico e também pessoal, e por consolidar 
conhecimento sobre interdisciplinaridade, abordagem-foco do programa de pós-
graduação e da linha de pesquisa a que a investigação está inserida. Há, por fim, 
relevância social, por esclarecer formas de construção de conhecimento e de divulga-
los, de forma a popularizar e democratizá-los. 
 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Universidade. Interdisciplinaridade. 
Construção de Saberes. CAPES – Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 
Superior. 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

University has been in relation with the society for almost a millenium, and it has been 
the official supporter of the high education. Besides its own reformulation based on the 
revolutions of science and in the increment of new studies and discoveries throughout 
the history, the university still keep relation with external elements such as political and 
economic issues. It is given too that the university still needs to balance and to reinvent 
its social functions in such a way to keeps dialogue with the society. Given the functions 
that university has to bear, the most important ones are the research and the learning. 
The present work deals with those two aspects under the concept of interdisciplinary. 
From its simplicity as an integrator of disciplines, we advocate interdisciplinarity as a 
state of mind in order to enhance research and extension in nowadays university. So 
this work aims to discuss the correspondence between interdisciplinarity and 
knowledge construction at the high education through post graduation (stricto sensu - 
master and doctor) to observe the legal, political, social and theoretical terms to attend 
in the process to help provide solutions for the complex problems of actual brazilian 
society, through the analysis of the material given by CAPES – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Documento de área e Comissão da 
Trienal 2013 – Área Interdisciplinar.  Besides the main goal, the specific goals are 
divided into a study with three steps: a) provide a historical research about the activities 
of the university through the history and space, specially in Brazil, at this time the 
theoretical approaches are given by Luckesi (1998), Oliveira (2007), Trindade (2000), 
Silva (2014) e Cunha (2002, 2006); b) provide a discussion based on theoretical and 
legal terms about the conceptions of interdisciplinarity and knowledge production, 
based on the theoretical approaches given by Yared (2008), Fazenda (2009),  Ortega 
y Gasset (2001), Smith (2014) e Brasil (1996); c) analyse the Documento de área e 
Comissão da Trienal 2013 – Área Interdisciplinar, given by CAPES, considering the 
concept of interdisciplinarity as the category of analysis. The work use the qualitative 
method to evaluate the theme of interdisciplinarity and knowledge production by using 
bibliographic documents under the historical and theoretical concept. The analyse of 
the document Documento de área e Comissão da Trienal 2013 – Área Interdisciplinar 
aims to reach the concepts, applications, and social players involved in the process of 
interdisciplinary knowledge production. The relevance of the discussion resides under 
the theoretical aspect that reach up the essential of the academic and personal living. 
It also aim to consolidate the aspects about interdisciplinarity, the focus of the post 
graduation program, under which this research are inserted. There is also social 
relevance in the theme, since it aims to make clear the ways knowledge can be 
achieved by society and the way it can be spread searching for its democratization. 
 
Keywords: Regional Development. University. Interdisciplinarity. Knowledge 
Production. CAPES – Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Seguramente, pode-se afirmar que contextos de incerteza, dinamicidade 

e instabilidade permeiam a sociedade contemporânea, ainda potencializados pelas 

incessantes descobertas tecnológicas. A quem cabe discutir, refletir e propor ações 

para responder a tantas questões, pensando ainda que são incessantes, dispersas, 

não somente em microterritórios, mas em um mundo globalizado? Mesmo que 

questionável, parte, à universidade 

Instituição que permeia a sociedade há quase um milênio, a universidade 

é um dos pilares do conhecimento humano, sendo portadora oficial da missão de 

educar em nível superior. 

Porém, não imune a crises de identidade e pressões políticas e 

econômicas, a universidade, além de se reestruturar com o avanço do conhecimento 

e das ciências durante a história, ainda deve manter contato próximo com a sociedade 

que a cerca, reinventando e balanceando a maneira de articular suas funções sociais. 

Dessas funções, o ensino e a pesquisa surgem como as mais pujantes formas de 

atuação.  

O presente trabalho se debruça sobre estes dois temas, quando 

abarcados na área da interdisciplinaridade. Do simples conceito de integradora das 

disciplinas, rumamos a um debate sobre a composição universitária em relação à 

interdisciplinaridade como um estado de espírito que pretende enriquecer mais duas 

atividades necessárias à universidade atual: a pesquisa e a extensão.    

A partir do contexto interdisciplinar, espera-se que emerja um fluxo que 

interligue a sociedade de maneira mais complexa com a universidade, tanto em níveis 

superficiais, como a profissionalização, quanto em níveis mais profundos, como a 

transmissão do legado cultural da civilização ocidental, potencializando a constituição 

dos saberes necessários aos seres humanos e suas expectativas diante da vida. 

Assim, o  objetivo geral do trabalho é discutir a correspondência entre 

interdisciplinaridade e construção de saberes, na educação superior, em nível de pós-

graduação stricto sensu (programas de mestrado e doutorado), a fim de observar as 

expectativas teórico-acadêmicas, legais, sociais e políticas, para atender à solução de 

problemas complexos da sociedade brasileira contemporânea, por meio da análise do 
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Documento de área e Comissão da Trienal 2013 – Área Interdisciplinar, divulgado pela 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Complementam o objetivo geral, os objetivos específicos, por meio de 

estudos subdivididos em três passos:  

1) apresentar um histórico sobre os fazeres da universidade em 

diversos tempos e espaços, enfocando o surgimento e a identidade da universidade 

no Brasil. No momento, são referenciais teóricos Luckesi (1998), Oliveira (2007), 

Trindade (2000), Silva (2014) e Cunha (2002);  

2) elaborar uma discussão teórico-acadêmica e legal sobre as 

concepções de interdisciplinaridade e construção de saberes, com referências 

teóricas em Yared (2008), Fazenda (2009), Ortega y Gasset (2001), Smith (2014) e 

Brasil (1996); e 

3) analisar o Documento de área e Comissão da Trienal 2013 – Área 

Interdisciplinar, da CAPES, considerando, como categoria de análise, o que se volta 

à interdisciplinaridade. 

Os estudos nestes três passos são permeados pela análise do impacto 

que o conhecimento produzido pela universidade tem no cotidiano, na formação 

cultural e científica dos indivíduos. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, a abordagem teórica e 

documental presente do trabalho é qualitativa, priorizando uma análise temática - 

interdisciplinaridade e construção de saberes -, em fontes bibliográficas, de cunho 

teórico e histórico. Também se faz uma análise temática no Documento de área e 

Comissão da Trienal 2013 - Área Interdisciplinar, de 2013, no tocante a conceitos, 

aplicações, atores sociais envolvidos no processo de produção de conhecimento 

interdisciplinar e as formas de acesso dos indivíduos comuns ao legado da 

universidade. 

Primeiramente é realizada um levantamento histórico sobre as 

universidades considerando o tempo x espaço e  

A relevância da discussão reside no aspecto teórico, porque traz à tona 

a essencial do fazer acadêmico e também pessoal, e por consolidar conhecimento 

sobre interdisciplinaridade, abordagem-foco do programa de pós-graduação e da linha 

de pesquisa a que a investigação está inserida. Há, ainda, relevância social, por 

esclarecer formas de construção de conhecimento e de divulga-los, de forma a 

popularizar e democratizá-los. 
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A estrutura do desenvolvimento da pesquisa é apresentada em três 

capítulos: o segundo, o terceiro e o quarto. 

No segundo capítulo, apresentamos um perfil histórico das diferentes 

fases pelas quais a universidade passou a fim de destacar o conceito de 

interdisciplinaridade, ainda que velado, e como se manifestou em cada época e lugar. 

Traçamos ainda um perfil sobre a universidade brasileira e sua relação com a 

interdisciplinaridade e a construção de saberes. O objetivo deste capítulo é aprofundar 

o conhecimento histórico sobre a universidade e a interdisciplinaridade para que se 

tornem objetos de análise comparativa com a questões da universidade 

contemporânea. 

No terceiro capítulo, nos aprofundamos no conceito de 

interdisciplinaridade através de discussões baseadas em autoridades no assunto, 

buscando identificar as principais características do conceito e sua relação com a 

construção de saberes. Posteriormente analisamos o texto legal da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação de 1996 a fim de saber se o texto sugere e/ou dá suporte ao 

conceito de interdisciplinaridade no ensino superior. 

Por fim, no quarto capítulo, apresentamos a análise do Documento de 

área e Comissão da Trienal 2013 da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, a fim de identificar o progresso e as expectativas da área, 

no nível de pós-graduação do ensino superior, no tocante à interdisciplinaridade 

enquanto construção de saberes. 
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2 UNIVERSIDADE: recortes espaço x temporal  

 

 

As propostas deste capítulo são apresentar um perfil histórico das 

diferentes fases pelas quais a universidade passou, a saber: medieval, napoleônica e 

moderna, a fim de destacar o conceito de interdisciplinaridade, ainda que velado, que 

se manifestou em cada época e lugar. Posteriormente, é traçar um perfil sobre a 

universidade brasileira e sua relação com a interdisciplinaridade e a construção de 

saberes. 

O capítulo encontra sua justificativa nas palavras de Silva (2006, p. 285):  

 

Quando nos voltamos para a história da Universidade, para o seu passado, o 
objetivo é sempre a compreensão do presente. Mesmo no historiador 
profissional, que almeja uma visão a mais objetiva possível do passado, 
descomprometida com qualquer outra meta além do conhecimento, a 
atualidade, sendo sempre lugar de onde fala e a partir de onde se dirige ao 
passado, não pode deixar de aparecer como critério orientador e, mesmo, de 
termo de medida de compreensão que se pretende alcançar. [...] a causa 
disso é simplesmente a impossibilidade de nos desligarmos do nosso 
presente.   

 

Portanto, a busca pela compreensão da universidade atual perpassa 

pela análise de seu desenvolvimento histórico, assim como esta análise está atrelada 

à nossa consideração sobre o que é atual. 

 

 

2.1 A UNIVERSIDADE NA HISTÓRIA 

 

 

A universidade é uma instituição secular. Seu início data da Idade Média 

e sua fundação é atribuída a Igreja Católica, como demonstra Luckesi (1998, p. 30-

31): 

 

[...] entre o final da Idade Média e a Reforma (entre os séculos XI e XV) que 

propriamente nasce a universidade, identificando-se logo “com sua 

sociedade e sua cultura, tornando-se logo o órgão de elaboração do 

pensamento medieval” (SUCUPIRA, 1972 apud LUCKESI, 1998). A Igreja 

Católica deste tempo é a responsável pela unificação do ensino superior em 

um só órgão, a “universidade”. Isso ocorre como resultado de um esforço da 
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Igreja no sentido de fundamentar a sua ação política e religiosa, enquanto 

preparava os seus quadros, o clero especificamente. 

 

A relevância do surgimento desta instituição, para todo o ocidente, é 

relatada da seguinte forma: 

 
O surgimento das primeiras universidades, na virada dos séculos XII e XIII, é 

um momento capital da história cultural do Ocidente medieval [...]. Pode-se 

compreender que ela comportou, em relação à época precedente, elementos 

de continuidade e elementos de ruptura. Os primeiros devem ser buscados 

na localização urbana, no conteúdo dos ensinamentos, no papel social 

atribuído aos homens de saber. Os elementos de ruptura foram inicialmente 

de ordem institucional. Mesmo que se imponham aproximações entre o 

sistema universitário e outras formas contemporâneas de vida associativa e 

comunitária (confrarias, profissões, comunas), este sistema era, no entanto, 

no domínio das instituições educativas, totalmente novo e original, [...] o 

agrupamento dos mestres e/ou dos estudantes em comunidades autônomas 

reconhecidas e protegidas pelas mais altas autoridades leigas e religiosas 

daquele tempo, permitiu tanto progressos consideráveis no domínio dos 

métodos de trabalho intelectual e da difusão dos conhecimentos quanto uma 

inserção muito mais eficiente das pessoas de saber na sociedade da época 

(VERGER, 2001 apud OLIVEIRA, 2007, p. 122). 

 

Das características citadas, a que aqui destacamos é a relação entre a 

universidade ser uma instituição citadina e o papel que os homens de saber ganham 

perante a sociedade. Esta relação, além de demonstrar o surgimento do novo arranjo 

geopolítico da sociedade, no qual a urbanização passa ser o foco de desenvolvimento 

das comunidades, demonstra também que as universidades passariam a 

desempenhar um papel crucial no desenvolvimento local. Em uma reflexão acerca da 

Carta de número 443, de Carlos I, então rei da Sicília, em 1272, Oliveira (2009, p. 729) 

afirma que: 

 
Podemos depreender desta Carta a importância que os reis davam aos 

homens da Universidade e cuidavam para estabelecer privilégios para que 

estes habitassem e desenvolvessem suas profissões em seus territórios. 

Muito provavelmente nem todos os monarcas pensavam e se comportavam 

como Carlos, mas as Cartas nos revelam que muitos reis pensavam como 

ele. Assim, esta Carta é um exemplo de como os alunos, mestres e doutores 

da Universidade, particularmente os de Paris, eram respeitados e procurados 

para promover, por meio de seus conhecimentos, o desenvolvimento da 

comunidade, fosse ela cidade ou reino.  

 

O que entendemos, por extensão nas práticas universitárias atuais, já 

era uma demanda social da época do surgimento das universidades. Vários 

governantes, como Carlos I, sabiam que os estudos realizados dentro das 
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universidades poderiam trazer grandes benefícios ao desenvolvimento de seus reinos 

e cidades, que seriam uma contraprestação dos homens de saberes à comunidade 

que os protegiam e serviam. Do surgimento da universidade, já nascia a relação entre 

o trabalho intelectual da comunidade pensante e o desenvolvimento da comunidade 

que a acolhia.  

A conclusão a que se chega é a de que as universidades eram 

relevantes e prezadas, tanto pelas autoridades laicas quanto as religiosas, como se 

constata:  

 
No início do século XIII, o papa e os príncipes encaravam essas instituições 

como importantes pontos de apoio político e cultural. Em função disso, 

editaram leis e bulas com o objetivo de instituí-las, protegê-las e nelas intervir, 

tanto no ensino como nas relações entre estudantes e mestres e entre estes 

e a comunidade (OLIVEIRA, 2007, p. 120). 

 

Desta forma, a universidade goza da fortuna de nascer no seio de uma 

comunidade em que os principais poderes vigentes garantem proteção e suporte para 

sua continuidade. 

 

 

2.1.1 A universidade medieval 

 

 

A Idade Média é considerada fundamental na construção da civilização 

ocidental, devido às instituições que manteve ou as que criou, como relatado nas duas 

transcrições: 

 

As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e mais 

imperecível do que suas catedrais. E a universidade é nitidamente uma 

instituição medieval – tanto quanto a monarquia constitucional, ou os 

parlamentos, ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os 

produtos imediatos das suas atividades, pode ser afirmado, constituem a 

grande realização da Idade Média na esfera intelectual. Sua organização, 

suas tradições, seus estudos e seus exercícios influenciaram o progresso e 

o desenvolvimento intelectual da Europa mais poderosamente, ou (talvez 

deveria ser dito) mais exclusivamente, do que qualquer escola, com toda a 

probabilidade, jamais fará novamente (RASHDALL, 1952 apud OLIVEIRA, 

2007, p. 117). 

.............................................................................................. 

Parmi les grandes institutions médiévales qui se sont conservées jusqu’à nos 

jours, à côté de la monarchie constitutionnelle, des Parlements, des juris de 

cours d’assises, de l’Eglise catholique, il faut mettre au premier plan les 
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Universités. L’université et la forme d’intellectualisme qui s’y est acclimatée 

sont des phénomènes spécifiquement européens. C’est de là que 

procèderent la civilisation scientifique du monde moderne, ces méthodes de 

pensée (HEER, 1970 apud OLIVEIRA, 2007, p. 119). 

 

É mister o impacto que os autores atribuem às universidades e a outras 

instituições medievais. Diante disto, um questionamento nos surge: não seria uma 

instituição assim que buscamos hoje? Uma instituição que reflita e dê respostas 

críticas à sociedade? Pleiteia-se assim a Universidade que queremos, defendida por 

que Luckesi (1998, p. 42-43): 

 

Queremos, enfim, uma universidade “consciência crítica da sociedade”, ou 

seja, um corpo responsável por indagar, questionar, investigar, debater, 

discernir, propor caminhos e soluções, avaliar, na medida em que exercita as 

funções de criação, conservação e transmissão da cultura. 

 

A definição de Luckesi, sobre a universidade que queremos e a dos 

historiadores da Idade Média, reflete a preocupação das questões interdisciplinares 

da educação, como vemos em Fazenda (2002 apud YARED, 2008, p. 164-165): 

Além do desenvolvimento de novos saberes, a interdisciplinaridade na 

educação favorece novas formas de aproximação da realidade social e novas 

leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas. [...] O 

processo interdisciplinar desempenha papel decisivo para dar corpo ao sonho 

de fundar uma obra de educação à luz da sabedoria, da coragem e da 

humildade. [...] A lógica que a interdisciplinaridade imprime é a da invenção, 

da descoberta, da pesquisa, da produção científica, porém gestada num ato 

de vontade, num desejo planejado e construído em liberdade. 

 

O movimento de liberdade crítica é reconhecido por Oliveira (2007, p. 

123) nas universidades medievais: 

 

[...] o papel social que os homens de saberes passam a desempenhar no seio 

da comunidade, ora a serviço do papa, ora a serviço do príncipe. A 

proximidade com o poder propiciava aos intelectuais uma inserção política e 

cultural significativa na sociedade, pois, em geral, legislavam a favor ou 

contra as autoridades, questionavam ou assimilavam os antigos 

conhecimentos sagrados ou filosóficos. Tudo isso dava certa autonomia às 

universidades com relação à comunidade local, permitindo-lhes uma 

liberdade de atuação cultural, científica e política que foi fundamental para o 

desenvolvimento do pensamento. 

 

Outro ponto interessante é o aspecto da religiosidade na educação e seu 

relacionamento atual com a interdisciplinaridade como aponta Yared (2008, p. 164-

165, grifos da autora): 
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A atitude interdisciplinar, esta mentalidade de diálogo profundo e verdadeiro, 

não pode deixar excluir a relação com a Teologia em todas as suas 

especialidades e não pode subestimar ou excluir a tentativa do homem de 

ontem e de hoje de compreender simplesmente que coisa lhe diz a fé, a qual 

não é reconstrução, mas presença, não é teoria, mas realidade viva e 

existencial. 

Talvez devêssemos confiar mais na atualidade da fé que resiste há séculos, 

fé que pela sua mesma natureza não quis ser outra coisa que compreender. 

A fé cristã não se refere a uma ideia, mas a uma pessoa, Jesus Cristo, a um 

“eu” e precisamente a um “eu” que é definido como Verbo e Filho, isto é, como 

total abertura. 

Exatamente aqui se desfaz o nó não do existir, mas o verdadeiro sentido de 

cada existir, sentido ao qual toda a indagação disciplinar, intertransdisciplinar 

aspira. [...] 

A pessoa humana é aberta ao transcendente, busca o sentido último de si e 

do real, mas não pode dar-se por si mesma o sentido, nem ser ela o sentido 

de tudo. 

O homem, essencialmente ser em relação, entra em relação com quem é o 

sentido, o sustento do seu existir exatamente porque “Deus” entra em relação 

com ele e com o seu fazer-se Criador, Salvador e Libertador. E aqui existe o 

impacto com a auto-revelação de Deus, com o transcendente que se faz 

imanente: Jesus Cristo. 

 

Essa retomada desejada pelo autor remete à relação entre saberes e 

religiosidade descrita por Oliveira (2007, p. 124-125, online) com o advento das 

universidades e o crescimento da autonomia da primeira em relação a segunda: 

 

[...] um aspecto merece destaque: é o fato de o autor (Lusignan) afirmar que, 

na Idade Média, o cristianismo sempre desenvolveu e impulsionou o 

desenvolvimento escolar. No entanto, a universidade é um locus novo, pois 

seu princípio não é mais o ensino no qual a religião é o seu fim, mas, o saber. 

A preocupação dos homens das universidades não é somente formar o 

clérigo, mas formar uma pessoa capaz de aprender e de ensinar. O saber 

deixa de ser um dom, uma graça divina, como era considerado até então. 

Torna-se uma atividade humana que qualquer um que possuísse intelecto 

racional poderia desempenhar, ou seja, qualquer ser humano. O 

conhecimento, o ensino e o saber adquirem uma dimensão nova e essa é a 

grande inovação da universidade. 

 

Notamos que o surgimento da universidade traz novos rumos para a 

educação, e a relação entre religião e saber torna-se um ponto de debate.   

Mais um traço relevante em relação ao conceito atual de 

interdisciplinaridade e as abordagens de construção de conhecimento dentro das 

universidades medievais é a valorização da questão da memória. Para Fazenda 

(2009, p. 82-83): 

 

O registro das experiências vividas pode gerar novas perspectivas, depende 

do exercício interdisciplinar de captar delas o movimento dialético e 

contraditório que elas encerram. [...] 
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O recurso utilizado – memória – tem sido fundamental, na medida em que 

permite desenhar um quadro já vivido, em outras cores, em outros contornos 

e formas, pois a memória quando desenha um quadro já vivido sempre o faz 

de maneira diferente. Diferente porque já impregnado por um crivo, por uma 

seleção – que se não garante a precisão da objetividade, é fidedigna e 

indicadora de validez. Fidedigna e indicadora de validez porque substitui o 

propósito de precisão por outro propósito: o de selecionar do quadro aquilo 

que mais marcou, aquilo que foi, ou que parece ter sido mais significativo a 

ponto de se tronar inesquecível e inesgotável. Inesgotável porque ao 

recuperar o vivido de forma diferente da que foi vivida torna o ontem em hoje, 

ao mesmo tempo e no mesmo espaço, com perspectiva de amanhã; 

Movimento próprio de toda e qualquer produção de conhecimento. 

Movimento dialético próprio de um projeto interdisciplinar (ainda que não 

exclusivo). 

Queremos dizer com isso da importância de se considerar o recurso da 

memória como possibilidade de releitura crítica e multi-perspectival de fatos 

ocorridos nas práticas docentes. 

 

A perspectiva de Fazenda é muito próxima da perspectiva da memória 

na época medieval, analisada por Oliveira (2007, p. 125, online), que trata a 

“importância da memória como elemento formativo do ser”. A autora também afirma 

que: 

 

[...] durante a Idade Média, a memória oral e a escrita estiveram presentes na 

vida dos homens, independentemente do seu lugar social. A memória foi um 

dos elementos constitutivos do intelecto medieval, seja por meio das novelas 

e das canções de gestas, seja pela memorização dos textos sagrados ou 

teóricos que os escolares medievais precisavam reter para construírem seus 

saberes (OLIVEIRA, 2007, p. 126, online). 

 

A conclusão da autora é derivada do pensamento de dois autores, o 

historiador Le Goff e São Tomás de Aquino. Para o primeiro:  

 
O domínio do cristianismo e, de certa forma, do judaísmo, em muito contribuiu 

para a preservação da memória na Idade Média, pois seriam, segundo este 

autor, por excelência, religiões de recordação. Nessas duas religiões, a 

lembrança é uma das suas principais bases de existência e divulgação, já 

que é necessário relembrar-se dos atos divinos e das palavras sagradas para 

assegurar a salvação espiritual (LE GOFF, 1984 apud OLIVEIRA, 2007, p. 

125-126, online). 
 

Mas o autor também relata o uso da memória, tanto escrita quanto oral, 

como aparato educativo, de manutenção e constituição dos saberes: 

 
Todavia, nestes tempos, o escrito desenvolve-se a partir do oral e, pelo 

menos no grupo dos clérigos e literatos, há um equilíbrio entre memória oral 

e memória escrita, intensificando-se o recurso ao escrito como suporte da 

memória [...]. Durante muito tempo, no domínio literário, a oralidade continua 
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ao lado da escrita e a memória é um dos elementos constitutivos da literatura 

medieval (LE GOFF, 1984 apud OLIVEIRA, 2007, p. 126, online). 

 

Sob a perspectiva de Aquino, um dos mestres da universidade medieval, 

a autora cita que: 

 

Ao tratar da questão da Virtude da Prudência, Tomás de Aquino destaca o 

fato de que o esquecimento pode interferir na prudência na medida em que 

os homens se esquecem de como deveriam agir e esse esquecimento pode, 

muitas vezes, ser prejudicial à sociedade. Nesse sentido, a permanência da 

memória é algo fundamental para a sociedade, pois indicaria o conhecimento 

que os homens têm de si mesmos ou, em oposição a isso, o 

desconhecimento que eles têm da sua história, das suas leis e do seu 

passado (OLIVEIRA, 2007, p. 127, online). 

 

Aquino trata o relacionamento da memória com o conhecimento: “[...] o 

conhecimento em si mesmo, que se refere ao passado, é memória [...]; se se refere 

ao presente – quer se trate de realidades contingentes ou necessárias – chama-se 

intelecto ou inteligência” (TOMAS DE AQUINO, 2001-2005 apud OLIVEIRA, 2007, p. 

127, online). E a autora faz uma análise da afirmação:  

 
Na verdade, Tomás de Aquino observa que o comportamento prudente 

ocorre quando se usa a reta razão e ela advém sempre do conhecimento que 

se processa no seio de duas demarcações temporais: o passado e o 

presente. O conhecimento ocorreria quando ensinamos ou aprendemos a 

partir do passado e do presente. O ensino/conhecimento do passado 

acontece quando nos remetemos à memória e o ensino/conhecimento, no 

presente, quando usamos nosso intelecto. 

 

Nesse panorama comparativo e a partir dos recortes apresentados, 

pode-se observar como a abordagem interdisciplinar concebida por autoridades atuais 

do assunto relacionam-se de forma próxima com a postura da universidade medieval 

e sua forma de construção de conhecimento e atuação perante a sociedade. 

 

 

2.1.2 A universidade napoleônica  

 

 

A universidade napoleônica tem sua concepção formada na França, por 

Napoleão Bonaparte, e trouxe profundas mudanças no cerne da instituição 

universidade até então conhecida no tempo medieval, como relatado: 
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[...] o fato relevante é que se iniciou uma nova relação entre a universidade e 

o Estado, rompendo com seu formato tradicional e, tornando-se tributária 

dessa complexa interdependência. As novas tendências da universidade 

caminham em direção do modelo estatal (França e Alemanha) e do fim do 

monopólio corporativo dos professores. 

Na França, a Universidade Imperial organizou-se subordinada ao Estado. Em 

pleno expansionismo militar, Napoleão fundou, em 1806, a Universidade, 

subdividida em Academias, articulando as faculdades profissionais isoladas 

que se tornaram um poderoso instrumento para criar quadros técnicos e 

políticos. O novo modelo se instituiu pelo poder do governo de nomear 

professores, assistido por um conselho central, fazendo da educação um 

monopólio. A Universidade napoleônica e suas Academias se estendem aos 

Países Baixos e à Itália (TRINDADE, 2000, p. 124, online). 

 

A concepção napoleônica de universidade, assim como descrita, revela 

dois pontos de oposição ligados ao modo de construção interdisciplinar do 

conhecimento. Primeiro: ao tornar a educação um monopólio do Estado, desfaz-se a 

liberdade impreterível para a prática crítica e reflexiva desta instituição, no caminho 

de ajudar a compreender e superar os questionamentos dos homens e da sociedade, 

como aponta Luckesi (1998, p. 40): 

 
Não queremos uma universidade onde a direção-administração – integrante 

fundamental do conjunto, mas nunca a definição última da universidade – 

surja a partir de organismos e razões outros que não os eminentemente 

pedagógicos e didáticos, indicadas pura e simplesmente pelos donos do 

poder político e econômico sem a interferência de sua célula básica – aluno 

e professor – e aja como se fosse senhora de tudo, o centro das sabedorias 

e decisões, à revelia do corpo de professores e alunos. Em síntese, não 

queremos uma universidade originada da imposição e meramente discursiva. 

 

O segundo ponto se refere ao legado da universidade napoleônica 

enquanto a dissociação e o isolamento das faculdades, para se formar especialistas 

para preenchimento de quadros técnicos. Tal concepção afasta da construção do 

conhecimento seu foco principal - o homem: 

 

Na ciência moderna, eleita a condutora da humanidade na transição das 

trevas para a luz, o conhecimento desenvolveu-se pela especialização e 

passou a ser considerado mais rigoroso quanto mais restrito seu objeto de 

estudo; mais preciso quanto mais impessoal. Eliminando o sujeito de seu 

discurso, deixou de lado a emoção e o amor, considerados obstáculos à 

verdade.  

Especializado, restrito e fragmentado, o conhecimento passou a ser 

disciplinado e segregador. Estabeleceu e delimitou as fronteiras entre as 

disciplinas, para poder fiscalizá-las e criar obstáculos aos que tentassem 

transpor (TRINDADE, 2008, p. 67). 
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Esta fragmentação do conhecimento é contrária tanto ao preceito básico 

do caráter etimológico de interdisciplinaridade que, em sentido geral, é a relação entre 

as disciplinas, quanto ao propósito da interdisciplinaridade enquanto seu caráter 

cognitivo que, ao contrário de fragmentar, tenta recuperar a união do conhecimento, 

como afirma Astieri (apud YARED, 2008, p. 162):  

 
Do ponto de vista cognitivo, a interdisciplinaridade recupera a unidade na 

compreensão das “coisas” (fato histórico, texto filosófico, fato educativo, 

comportamento humano, evento social, fenômeno natural), unidade que foi 

quebrada durante a pesquisa científica, a qual procede no caminho de uma 

especialização progressiva. 

 

Nesse panorama comparativo e a partir dos recortes apresentados, 

pode-se observar como a abordagem interdisciplinar concebida por autoridades atuais 

do assunto, não se relaciona com a postura da universidade napoleônica e sua forma 

de construção de conhecimento e atuação perante a sociedade, sendo sua busca 

justamente o contrário, pois visa que: 

 
O retorno às origens da significação humana do conhecimento é uma 

possibilidade de resgate da história do saber, é encontrar em cada paragem 

vivências e experiências relegadas ao esquecimento, deixadas de lado, até 

ridicularizadas, porque míticas, místicas, devocionais, ou mágicas, portanto 

subjetivas, contrariavam o racionalismo e a objetividade, dogmas adotados 

pela Ciência Moderna (TRINDADE, 2004 apud TRINDADE, 2008, p. 66). 

 

Portanto, o caráter da significação humana, o qual envolve questões 

transcendentais e subjetivas, e não apenas racionais e objetivas, é aspecto relevante 

da abordagem interdisciplinar na construção do conhecimento. 

 

 

2.1.3 A universidade moderna 

 

 

A concepção de universidade moderna surge à mesma época da 

universidade napoleônica, porém estas divergem em pontos estratégicos que definem 

seu comportamento na construção do conhecimento e no posicionamento perante a 

sociedade. A representante proeminente da universidade moderna é a Universidade 

Humboldt de Berlim, na Alemanha, e suas postulações, à época de sua fundação, 

eram as seguintes: 
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Os princípios essenciais postulados por Humboldt – de forma geral, até hoje 

defendidos como formulações que dão à universidade seu caráter próprio – 

são essencialmente: a formação através da pesquisa; a unidade entre o 

ensino e pesquisa; a interdisciplinaridade; a autonomia e a liberdade da 

administração da instituição e da ciência que ela produz; a relação integrada, 

porém autônoma, entre Estado e Universidade; a complementaridade do 

ensino fundamental e médio com o universitário (PEREIRA, 2008, p. 31, 

online). 

 

Revela-se que esta concepção de universidade, além de fundamentada 

na construção do conhecimento através da pesquisa, tem sua autonomia preservada 

em relação ao Estado. Para fins de distinção, tem-se que promover a diferenciação 

entre o caráter da napoleônica e da moderna, como definidas aqui. As duas são 

consideradas modernas, pois são posteriores à medieval. Porém, a napoleônica é 

considerada funcionalista, enquanto a moderna, como aqui descrita, é considerada 

idealista. Estas duas concepções são descritas assim: 

 
Temos, na concepção idealista, uma visão para a missão da universidade 

que ainda persiste quando se fala em “ideia de universidade” e é ainda 

bastante defendida como a verdadeira ideia de formação universitária. Esta 

concepção fundamenta-se: no postulado de uma educação geral voltada para 

o desenvolvimento do intelecto; na unidade do ensino e da pesquisa com um 

corpo docente criador e um corpo discente integrado a este; na liberdade 

acadêmica para que a pesquisa seja a busca da verdade – um verdadeiro 

direito da humanidade – em toda parte, sem ser constrangida pelas forças de 

poder da sociedade; e, nas normas de organização estrutural, curricular e 

administrativa emanadas do interior da universidade. 

A concepção funcionalista via outros propósitos para a universidade e outra 

forma de vinculá-la à sociedade e ao governo. Via a missão da universidade 

voltada para as necessidades sociais, com a função de servir a nação e a 

finalidade de ser de utilidade coletiva, sociopolítica e socioeconômica. Nesta 

concepção, a universidade é tida principalmente como uma instituição 

instrumental de formação profissional e de formação política. É o modelo 

desenvolvido na França e nos países socialistas. Suas normas são 

emanadas do exterior, sua autonomia é relativa e seu controle pelas forças 

de poder é preponderante.  

A diferença entre essas duas matrizes da universidade moderna está 

caracterizada principalmente na forma de estruturá-las. No projeto de 

Humboldt, a autonomia e a liberdade foram os princípios determinados como 

os mais importantes. Ele definiu tanto o entendimento como a extensão da 

autonomia que a universidade deveria ter. Justificava que essa autonomia 

tinha que ser total, desvinculada de qualquer força externa, pois concebia a 

universidade como uma instituição acima dos interesses do Estado, da 

religião ou de qualquer outro poder político ou econômico (como é o caso de 

termos agora as determinações do mercado de trabalho). A universidade, 

para ele, é o local onde a verdade deve ser buscada sem “qualquer 

constrangimento” (HUMBOLDT, 1997, p. 197). Defendia enfaticamente que a 

autonomia é um princípio que ultrapassa os limites da universidade e alcança 

o bem da nação. Só uma universidade livre e autônoma poderia, para ele, ser 
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capaz de dar as contribuições que a ciência pode prestar para o 

desenvolvimento da nação e de seus cidadãos. Assim, a universidade deveria 

ter liberdade didática, científica, administrativa e financeira (PEREIRA, 2008, 

p. 32-33, online). 

 

A relevância sobre a liberdade e a autonomia desta universidade está 

estritamente ligada ao caráter da produção de conhecimento através da pesquisa. 

Como já apresentado, não há pesquisa sem o pensamento livre, crítico e reflexivo. 

Outro aspecto que aproxima a concepção da universidade moderna, com a concepção 

de interdisciplinaridade, demonstrada neste trabalho, reside na relação entre a 

pesquisa, o docente e o estudante: 

 

Outra característica destas instituições [universidades] é que, para seus 

membros, a ciência é compreendida como um problema que nunca pode ser 

totalmente resolvido. Portanto, a pesquisa se transforma num esforço infinito. 

Pelo contrário, na escola, a tarefa da instituição se limita à transmissão de 

conhecimentos previamente estabelecidos. Já numa instituição científica 

superior, o relacionamento entre professores e alunos adquire uma feição 

completamente nova, pois, neste ambiente, ambos existem em função da 

ciência (HUMBOLDT, 1997 apud PEREIRA, 2008, p. 33, online). 

 

O relacionamento entre docente e discentes, que deixa de ser autoritário 

e leva a uma democratização da construção do conhecimento, também, visa capacitar 

o homem a melhor se relacionar com a complexidade de um mundo em velozes 

transformações: 

 
[...] é preciso frisar que apostar na interdisciplinaridade significa defender um 

novo tipo de pessoa, mais aberta, mais flexível, solidária, democrática. O 

mundo atual precisa de pessoas com uma formação cada vez mais 

polivalente para enfrentar uma sociedade na qual a palavra mudança é um 

dos vocábulos mais frequentes e onde o futuro tem um grau de 

imprevisibilidade como nunca em outra época da história da humanidade 

(SANTOMÉ, 1998 apud TRINDADE, 2008. P. 72). 

 

Ressalta-se que o período histórico da fundação da Universidade 

Humboldt de Berlim também passava por mudanças rápidas, acentuadas 

principalmente pela Revolução Industrial. 

A concepção da universidade moderna de Humboldt também enfatiza a 

construção do conhecimento, a partir das parcerias entre os pesquisadores, assim 

como Fazenda (2009, p. 85): 

 



23 
 

A parceria, pois, como fundamento da interdisciplinaridade surge quase como 

condição de sobrevivência do conhecimento educacional. Na medida em que 

acreditamos que o educador precisa estar sempre se apropriando de novos 

e múltiplos conhecimentos, verificamos que o tempo para isso é curto, assim 

como curta é a vida. A vida, entretanto, prolonga-se na confluência das outras 

tantas vidas, que também são curtas, que também são breves, mas que na 

sua confluência podem se alongar, se eternizar. 

A parceria seria, por assim dizer, a possibilidade de consolidação da 

intersubjetividade – a possibilidade de que em um pensar venha a se 

completar no outro. A produção em parceria, quando revestida do rigor, da 

autenticidade e do compromisso amplia a possibilidade de execução de um 

projeto interdisciplinar. Ela consolida, alimenta, registra e enaltece as boas 

produções [...] 

 

Para Humboldt, assim como para Fazenda, a parceria não só auxilia no 

desenvolvimento do conhecimento, mas do ser humano, pois a “atividade intelectual 

somente progride quando há cooperação, e não apenas para que um investigador 

forneça o que falta ao outro, mas para que o êxito de sua atividade entusiasme o 

próximo” (HUMBOLDT, 1997 apud PEREIRA, 2008, p. 36, online). 

Nesse panorama comparativo e a partir dos recortes apresentados, 

pode-se observar como a abordagem interdisciplinar concebida por autoridades atuais 

do assunto relacionam-se, de forma próxima, com a postura da universidade moderna 

e sua forma de construção de conhecimento e atuação pretendida perante a 

sociedade. 

 

 

2.2 UNIVERSIDADE NO BRASIL 

 

 

A composição da universidade no Brasil, assim como vimos nas fases 

europeias estudadas anteriormente, também deriva de tensões políticas e 

econômicas durante a formação do estado brasileiro e que, de muitas formas, atuaram 

sobre seu caráter e desenvolvimento histórico. 

A formação da universidade no Brasil é tardia, como relata Cunha (2002, 

p. 85): 

 

Há muito tempo que olhamos para nossos vizinhos hispano-americanos que 
têm a universidade como padrão para o ensino superior, com faculdades 
isoladas só em caso excepcionais – e isso desde o século XVI. No Brasil, ao 
contrário, as universidades já nasceram tarde (a primeira só vingou em 1920) 
e são elas a exceção. Aqui, as instituições de ensino superior surgiram 
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fragmentadas, uma cada profissão (ou grupo de profissões assemelhadas). 
Só lá por volta de 1960 é que começou a vingar um movimento pela 
agregação das faculdades em universidades. 

 

Apesar desta constatação, o autor expõe um pensamento no qual 

acredita que os colégios jesuítas e seus seminários, em currículo e sistema de ensino, 

poderiam equivaler a qualquer universidade da América Latina contemporânea a eles, 

não possuindo os jesuítas apenas o nome universidade (CUNHA, 2002).  

O autor também relata a maneira como define o ensino superior e sua 

característica: 

 

Inicialmente, está claro, para mim, que chamamos de ensino superior, 
basicamente, o ensino de Filosofia, Teologia e Matemática (o do colégio da 
Bahia), do período colonial; o ensino de Anatomia e Cirurgia nos hospitais 
militares, criados em 1808; o curso de Engenharia implícito na Academia 
Militar (mais tarde, o ensino “civil” da Engenharia); o ensino de Direito; e 
outros ministrados em aulas cadeiras, cursos, escolas, academias, 
faculdades e, já no século XX, nas universidades. 
O que eles têm em comum? 
É inútil procurar um critério unificador no conteúdo explícito nos programas 
de ensino. 
[...] 
Diante disso, é forçoso procurar um critério unificador, mas que permita saber 
essas diferenças todas. Ele pode ser definido assim: o ensino superior é 
aquele que visa ministrar um saber superior. 
[...] 
Numa formação social, concebida historicamente, não se encontra apenas 
um saber, mas vários: esquematicamente, os sabores dominantes (das 
classes dominantes) e os saberes dominados (das classes dominadas). Todo 
ensino, operando necessariamente por meio de um aparelho escolar, propõe-
se a ministrar um saber dominante, mas não todos os saberes dominantes. 
Eles são hierarquizados, de modo que há saberes inferiores (por exemplo, o 
domínio da lei e da escrita na língua dominante) e saberes superiores (por 
exemplo, o domínio das práticas letradas mais complexas e da filosofia com 
e sem aspas) (CUNHA, 2007, p.18-19). 

 

Essa posição do autor o ajuda a definir cada período do ensino superior 

no Brasil baseado no poder da classe política dominante de cada época, a saber: 

 

A periodização a que chegamos corresponde, em linhas gerais, à da 
historiografia brasileira corrente. 
O primeiro período foi o da Colônia, iniciando-se em 1572, data da criação 
dos cursos de Artes e Teologia no colégio jesuíta da Bahia, provavelmente o 
primeiro curso superior no Brasil, estendendo-se até 1808, quando ocorreu a 
transferência da sede do reino português para o Rio de Janeiro. O segundo 
período, o do Império, iniciou-se, de fato, quando o Brasil era ainda colônia, 
em 1808, com a criação de um novo ensino superior, estendendo-se até 
1889, com a queda da monarquia. O terceiro período, o da República 
oligárquica, teve início com o governo de provisório de Deodoro e terminou 
com a instalação provisória do de Vargas, em 1930. O quarto período, a era 
Vargas, começou com a Revolução de 1930 e findou com a deposição do 
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ditador, em 1945. Os limites não são rígidos, mas servem de referência 
básica para a exposição. Contudo é preciso deixar claro que, embora tenha 
utilizado referências pertencentes ao “campo político” para denominar os 
períodos, os marcos fundamentais que os delimitam são interiores ao campo 
educacional. A criação das cadeiras de anatomia e cirurgia (1808) e o ensino 
de Engenharia implícito na Academia Real Militar (1810) constituem o 
primeiro marco divisório; a política educacional positivista, cujo primeiro 
impulso foi dado por Benjamin Constant, ministro da Instrução, Correios e 
Telégrafos do primeiro governo provisório republicano, foi um marco que 
encerrou um período e abriu outro; a criação do Ministério da Educação e 
Saúde (1930) e a decretação do Estatuto das Universidades Brasileiras 
(1931) fecham o período de predominância do positivismo na orientação das 
questões do ensino superior e inauguram outro, no qual o fascismo o 
substituiu; finalmente, 1938 e 1948 definem os limites no qual um novo 
período emerge, já fora, então, dos objetivos deste trabalho; naquele ano, os 
estudantes universitários criaram a UNE, ainda no auge do Estado Novo; 
neste ano, os professores universitários criaram a SBPC, e o ministro da 
Educação, fortemente influenciado pelos pedagogos liberais, então de volta 
ao aparelho do Estado, aprontou o primeiro anteprojeto da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (CUNHA, 2007, p.19-20). 

 
 

O panorama apontado pelo autor nos auxilia a visualizar a 

descontinuidade deliberada nas políticas de ensino, derivada da troca de poderes 

políticos. Isso torna o trabalho de estabelecer um perfil universitário, no Brasil, matéria 

de difícil solução, já que cada época, no que tange aos aspectos do conhecimento, 

possui distinção crucial das outras. 

Outro ponto amplamente discutido sobre a universidade brasileira, já em 

uma época mais recente, é a questão do ensino público versus privado. Segundo 

Buffa (2005), esta questão se transformou em categoria de análise devido à amplidão 

de estudos sobre este tema.  

Consideramos uma questão bem mais ideológica que educacional em 

si, provocadora de tensões e embates intelectuais a partir do século XX. Esta questão 

perpassa também pela LDB, uma vez que o grande embate estava entre os privatistas 

e os defensores da escola pública, gratuita e laica (CUNHA, 2002). Esta é uma 

questão de dimensão extensa, para ser tratada em nosso trabalho de maneira 

pormenorizada e queremos apenas apontá-la como um dos pilares que conduzem a 

história atual da formação universitária brasileira, pois é este nosso objetivo neste 

capítulo: traçar um perfil histórico sobre a universidade do país, o que não nos 

possibilita o aprofundamento em um ou outro tema específico. O que nos cabe 

ressaltar é que, sendo estatal ou privado, o ensino e a universidade devem possuir 

autonomia suficiente para que não sejam reféns de interesses em nenhum dos casos.  
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Destacamos com isso a importância dos artigos da LDB, sendo que 

estes devem ser seguidos e supervisionados, e com o tempo, se necessário, 

rediscutidos e aperfeiçoados e, quiçá, até substituídos, pois visam normalizar a 

estrutura e as diretrizes e não conduzir ativamente interesses particulares. Uma 

nação, no sentido qualitativo, possui o potencial de produzir instituições de ensino de 

excelência, e não o contrário. Como frisa Ortega y Gasset (2001, p. 2, online, grifos 

do autor): 

 

Esto nace de un error fundamental que es preciso arrancar de las cabezas, y 
consiste em suponer que las naciones son grandes porque su escuela – 
elemental, secundário o superior – es buena.  Esto es um resíduo de la 
beatería “idealista” del siglo pasado. Atribuye a la escuela uma fuerza 
creadora histórica que no tiene ni puede tener. Aquel siglo, para 
entusiasmarse y aun estimar hondamente algo, necesitaba exagerarlo, 
mitologizarlo. Ciertamente, cuando uma nación es grande, es buena también 
su escuela. No hay nación grande si su escuela no es buena. Pero lo mismo 
debe decirse de su religión, de su política, de su economia y de mil cosas 
más. La fortaleza de uma nación se produce integramente. Si um pueblo es 
políticamente vil, es vano esperar nada de la escuela más perfecta. Sólo cabe 
entoces la escuela de minorías que viven aparte y contra el resto de país. 
Acaso um día los educados en ésta influyan en la vida total de su país y al 
través de su totalidad consigan que la escuela nacional (y no la excepcional) 
sea buena. 

 
 

Como relata o autor, uma grande nação só a é quando a soma de sua 

vida cultural a torna assim. E essa soma tende a fortalecer a vida educacional e 

produzir boas instituições de ensino, pois “la escuela, como instituición normal de un 

país, depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que del aire 

pedagógico artificialmente producido dentro de sus muros. Sólo cuando hay ecuación 

entre la presión de uno y outro aire la escuela es buena” (ORTEGA Y GASSET, 2001, 

p. 2, online).  

Por isso, uma instituição de ensino não será melhor ou pior se for estatal 

ou privada; o que a torna qualitativamente melhor ou pior são as pessoas que se 

fazem presente nela ou a circundam. Ou, como demonstra Zabalba (2004, p. 80, grifo 

do autor):  

 

As universidades são cultura na medida em que fazem parte de um contexto 
social e cultural e encarnam suas aspirações, seus recursos, seus estilos de 
vida e pensamento, suas contradições etc. Apesar de sua peculiar 
idiossincrasia e de sua tendência a manter algumas fronteiras nítidas entre o 
“interior” e o “exterior”, a história das universidades é a mesma dos povos a 
que pertencem. 
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As colocações nos ajudam a observar como o Brasil, enquanto nação, 

não conseguiu dar continuidade nos projetos de criação de grandes instituições de 

ensino. O histórico brasileiro é repleto de rupturas e descontinuidades, como as trocas 

sequentes de sistemas políticos e econômicos, até edições de novas constituições, 

as quais totalizam sete diferentes. Como demonstrado pelas observações anteriores, 

o ensino no Brasil sempre esteve sob o domínio dos interesses políticos, sofrendo 

concomitantemente com as crises deste setor da sociedade. 

Sendo assim, os planos para a universidade moderna no Brasil visam 

suplantar esse estado, a partir da reforma do ensino superior na busca por sua 

autonomia. Para Silva (2014, p.102): 

 

Desde o império até o início dos anos 1930 prevaleceu o que se pode chamar 
de bacharelismo: o diploma superior como marca característica das elites e 
como instrumento formal de reprodução da estrutura de poder. A única função 
do saber era a de aparecer como símbolo do poder. Nesse sentido, o 
conhecimento não era efetivamente valorizado em si mesmo, sendo sua 
aquisição apenas um requisito para a confirmação de uma espécie de direito 
natural ao poder dos indivíduos da classe dominante.  

 

O fato conduz a educação ao fator de utilidade, como define Teixeira 

(apud SILVA, 2014, p. 104): 

 

Este país é o país dos diplomas universitários honoríficos, é o país que deu 
às suas escolas uma organização tão fechada e tão limitada, que substituiu 
a cultura por duas ou três profissões práticas, é o país em que a educação 
por si mesmo, se transformou em título para ganhar um emprego. 

 

A percepção unilateral do utilitarismo no ensino não atende ao que 

propomos como interdisciplinaridade, já que deve haver espaço para a formação 

cultural antes de tudo. A profissionalização através do ensino superior deve ser levada 

em conjunto com a imersão cultural, a disponibilidade para a pesquisa e a reflexão 

crítica desvinculadas de interesse imediatos, como relata Silva (2014, p. 104-105): 

 

Ao reivindicar uma relação viva entre universidade e cultura, o objetivo 
político de Anísio Teixeira é a postulação da autonomia como condição do 
trabalho universitário autêntico. Contrapunha-se assim a uma dupla 
submissão: em primeiro lugar a das escolas superiores à valoração social das 
profissões, mormente aquelas prestigiadas à época e que correspondiam aos 
cursos das grandes escolas de direito, medicina e de engenharia. Neste 
sentido a crítica antecipa algo das considerações de Florestan Fernandes 
acerca do serviço que as escolas profissionais superiores prestavam às 
classes dominantes. Em segundo lugar, combatia também a ideia de que o 
ensino superior teria única e exclusivamente finalidades tão somente 
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utilitárias, o que ele chamava de praticismo, e que no limite se reduzia a uma 
especialização técnica acrescida à alfabetização e ao lustro superficial do 
pseudoletrado. Opunha-se assim a dois aspectos do mesmo reducionismo, 
por trás do qual via, bem em consonância com os tempos, a estratégia de 
tolher a liberdade de ensino e pesquisa. A heteronímia intrínseca da escola 
profissional e o dirigismo sociocultural do ensino superior eram finalmente 
reveladores de um esforço de manter a educação superior atrelada aos 
interesses das classes dominantes. 

 

A partir desta perspectiva, nascem três tentativas de consolidar a 

universidade moderna no país: A Universidade do Distrito Federal, a Universidade de 

Brasília e a Universidade de São Paulo (SILVA, 2014). Porém, segundo o autor, todas 

tentativas fracassadas no sentido de romper com as estruturas anteriores. 

Segundo Silva (2014, p. 105, grifo do autor), estas universidades nascem 

a partir desta nova ideia: 

 

O que ressalta na nova ideia é o desinteresse que deve caracterizar os 
objetivos atinentes à cultura. Ou seja, a universidade nasce com um 
compromisso tanto mais forte quanto mais desvinculado dos interesses 
imediatos do profissionalismo e do bacharelismo. Esse compromisso com a 
cultura é, na verdade, intrinsicamente político, embora distante da estrita 
instrumentalidade que vincula a educação à hegemonia política das elites. ‘A 
universidade socializa a cultura socializando os meios de adquiri-la’. Não se 
enganavam os opositores à nova instituição: a vinculação crítica entre vida, 
cultura e liberdade é potencialmente transformadora, e a circulação 
institucional de ideias constitui um meio de democratização do conhecimento.  

 

 Para exemplificar o colapso desta iniciativa, o autor cita como 

emblemático o caso da Universidade de São Paulo (USP) e sua Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras: 

 

[...] A USP nasceu de um projeto educacional forçosamente crítico em relação 
à tradição oligárquica, mas que também era um projeto de substituição das 
antigas elites por algo próximo a uma ideologia iluminista operante na escala 
da cultura local. Ora, o desenvolvimento da criatura deveria contrariar os 
propósitos de seu nascimento e de sua criação, pois não se pode ao mesmo 
tempo cultivar a crítica e subsidiar intelectualmente um projeto de poder. Há 
uma contradição inscrita no próprio projeto fundador, que se explicitaria 
pouco tempo depois. OS fundadores colocaram-se contra a relatividade 
mesquinha dos valores oligárquicos, imediatista e utilitaristas, em nome de 
valores “absolutos” e “eternos” da liberdade e da razão.  Mas o realismo 
político logo justificou o casamento da democracia com o autoritarismo, a 
pretexto de defender a liberdade contra o totalitarismo comunista. Assim o 
espírito crítico teria que se expressar numa cruzada em defesa da fé liberal, 
aí incluídas as medidas de força necessárias à preservação da “razão” e da 
“liberdade”. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras viu-se então na 
contingência de ter de constituir seu presente ao mesmo tempo contra o 
passado oligárquico e contra as origens liberais. Essas duas linhas de 
oposição ao passado nunca convergiram para um projeto de futuro – e a 
consequência isso é a indefinição do presente (SILVA, 2014, p.107-108). 
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Somos conduzidos a observar o dilema da formação deste conceito de 

universidade e as amarras que continuam a caracterizar o ensino superior, de um lado 

para o outro. 

A característica que pretendemos expor sobre estas passagens é a falta 

real de autonomia no pensamento universitário através de imposições político-

ideológicas. Ou seja, a continuidade do mesmo sistema educacional atrelado a 

interesses particulares relatado na origem do ensino superior brasileiro. 

Silva (2014) ainda cita a questão da organização mercantilista como 

mandatárias no ensino superior atual, o que gera impasse ao pensamento crítico no 

seio da universidade, uma vez que esta já não se presta a este trabalho, ou este fica 

relegado a segundo plano, diminuto em sua importância, sendo isso consagrado como 

elemento evolutivo da sociedade na história: 

 

Acontece que na nossa época a hegemonia do mercado não aparece como 
desequilíbrio histórico, mas sim como realização da história. Nesse sentido já 
não se trata da de hegemonia, mas de universalização. Ora, admitido o 
mercado como valor universal, no qual a educação se deve inserir (vide a sua 
consagração como bem e serviço pela OMC), já não há mais espaço em que 
a crítica se possa exercer a partir de outro valor (SILVA, 2014, p.114). 

 

O esvaziamento intelectual e cultural em detrimento de valores apenas 

econômicos sufoca a identidade institucional que fora pretendida pela universidade. 

Como prossegue o autor: 

 
Em outras palavras, o mercado tornou-se princípio constitutivo e o seu 
alcance é tal que ultrapassa em muito a dimensão das operações mercantis, 
impondo-se como paradigma formal de todas as relações sociais e mesmo 
humanas. Ao incorporar o modelo, a universidade dissolve a sua própria 
universalidade, que não é um princípio abstrato, mas a tarefa 
continuadamente concreta de pensar a totalidade. É nesse sentido que se 
pode falar do triunfo da reificação sobre a reflexão [...]. A dissolução da 
universalidade como princípio constitutivo da universidade provoca a 
situação, aparentemente paradoxal, de um vazio inteiramente preenchido e 
que, portanto, não é sentido como tal, o que se explica pelo fato de que a 
dissolução da universidade é vista como sua transformação [...]. Como tudo 
se passa em nome da profissionalização e da eficácia em nome, com ênfase 
nos resultados, perde qualquer sentido as críticas aos fundamentos [...]. Não 
é preciso insistir no esvaziamento político-institucional implicado nesta 
trajetória (SILVA, 2014, p.114-115) 

 

Na trajetória que descrevemos sobre a universidade no Brasil, observa-

se uma composição institucional frágil, com força social limitada. 
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Os descaminhos e as rupturas apresentadas no tempo-espaço da 

universidade brasileira, no âmbito da construção de saberes de maneira 

interdisciplinar, exige o diálogo entre os saberes historicamente construídos, 

garantindo a perenidade da humanidade, com os conflitos históricos que surgem a 

cada época. Se a universidade e a sociedade que a circundam não preservam 

reflexões e ações, no sentido de discutir o passado, para melhorar o presente e dar 

prognósticos do futuro, o legado que forjou a civilização ocidental corre o risco de 

desaparecer. 
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3 INTERDISCIPLINARIDADE: recortes teórico-acadêmicos e legais  

 

 

Neste capítulo, o objetivo é discutir a perspectiva histórica e as 

concepções teóricas que permeiam a questão relacionada à interdisciplinaridade no 

que tange a construção dos saberes1, nos fazeres pedagógicos e didáticos do ensino 

superior, no Brasil, perpassando os vários períodos temporais, sociais e políticos. 

 

 

3.1 SOCIEDADE E TECNOLOGIA INTELECTUAL 

 

 

Em pleno século XXI, ao expressar a palavra tecnologia, é suposto que 

o indivíduo imagine vários aparatos computacionais de última geração, como 

smartphones ou notebooks, que processam dados matemáticos a uma velocidade 

alucinante e os convertem em refinados gráficos dispostos em uma moderna tela de 

alta definição.  

Mas, para Drucker (2012), consultor e escritor austríaco da área da 

Administração, a ideia de tecnologia não tem correspondência direta com ferramentas, 

mas com o modo de trabalhar. Assume que a definição de tecnologia apenas como 

ferramenta material é arbitrária e considera que o termo tecnologia deve abranger 

também todos os conceitos abstratos - como a linguagem ou a tabuada, por exemplo 

- e que se deve considerar tecnologia tudo aquilo que ajude o homem a fazer as coisas 

(DRUCKER, 2012). No caso, fazer é transformar; e o significado de coisas supera 

apenas o aspecto material de artefatos, e relaciona-se também com a realização de 

uma atividade, como, assim visado por este trabalho, a formas de construção de 

conhecimento, especialmente os conhecimentos científico e cultural, a fim de que se 

tornem senso comum, na perspectiva de Sousa Santos (1988), pois construídos 

também por meio de políticas públicas que garantam o bem-estar comum.  

                                                           
1 Enfatiza-se que as discussões sobre interdisciplinaridade, no presente trabalho, salientam a temática 
calcada na construção de saberes, relacionados à produção científica e cultural no âmbito acadêmico. 
Entretanto, os debates não são possíveis sem que se perpasse por questões de metodologia, 
avaliação, planejamento etc, que também transitam na temática que trata da interdisciplinaridade. 
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Assim, os preceitos de Drucker (2012) são relevantes ao analisarmos 

que as tecnologias se criam por intermédio do homem e para seu desenvolvimento. 

O autor afirma que o homem é o único animal capaz de evoluir por decisão própria. 

Neste caso, nota-se que desenvolvimento ultrapassa apenas o caráter biológico, mas 

assume uma perspectiva social, transcendental, de espírito criativo.  

O pensamento corrobora Furtado (1984, p. 105, grifo nosso) em: “as 

sociedades são consideradas desenvolvidas na medida em que nelas o homem mais 

cabalmente logra satisfazer suas necessidades, manifestar suas aspirações e exercer 

seu gênio criador”.  

Em contexto amplo, considerando a interdisciplinaridade como 

resultante da reflexão, ação e nova reflexão humana, sobre a sociedade, em que os 

sujeitos se apropriam de modos de fazer a agir para solucionar problemas e promover 

a justiça e o bem-estar coletivo, conforme apresentado anteriormente, tratamos, a 

seguir da interdisciplinaridade, no âmbito didático-pedagógico, adotando-a como 

processo de transformação, como afirma Fazenda2 (2009, p. 88), “[...] a atitude 

interdisciplinar se identifica pela ousadia da busca, da pesquisa, da transformação 

[...]”.  

Dessa forma, observa-se que a construção do conhecimento, por meio 

de interdisciplinaridade, depende efetivamente de uma postura ativa dos indivíduos. 

 A partir desta perspectiva e ao analisar o trabalho pedagógico enquanto 

ofício inerente praticado pelos educadores, pode-se afirmar que o fazer 

interdisciplinar, neste caso, pode ser considerado como uma tecnologia disponível não 

só a esses profissionais, mas também a seus alunos, pois como prossegue Fazenda 

(2009, p. 85, grifo nosso): “nós educadores somos sempre parceiros; parceiros dos 

teóricos que lemos, parceiros de outros educadores que lutam por uma educação 

melhor, parceiros de nossos alunos, na tentativa de construção de um conhecimento 

mais elaborado”. 

Mesmo que “etimologicamente, interdisciplinaridade, significa, em 

sentido geral, relação entre as disciplinas” (YARED, 2008, p. 161), os nexos entre 

estas disciplinas e suas relações possíveis estão sob o grau de acolhimento dado pelo 

                                                           
2 É de conhecimento que a Profª Drª Ivani Fazenda trata das questões sobre interdisciplinaridade com 
foco na educação básica. Entretanto, se considerados seus estudos sobre construção de saberes, 
principalmente tendo o sujeito como elemento criador e autor da própria história, o que é destacado na 
presente dissertação, as pesquisas de Fazenda mostram-se pertinentes. 
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sujeito que pratica a análise (YARED, 2008). A perspectiva se embasa na 

consideração da educação como uma ciência humana, em que o homem é um ser 

complexo que pensa, age e reage (LAVILLE; DIONNE, 1999). Nesse caso, toda a 

complexidade do homem está contida no docente e no discente, ou seja, no processo 

de construção de conhecimento interdisciplinar, em um contexto de transformação 

entre ambos de forma mútua e respeitosa, não superficial, mas individual e profunda 

do ser humano, uma vez que: 

 

A relação constitui o ‘eu’, portanto é reconhecida em profundidade, na 

intimidade do próprio ser. O homem é capaz de entrar em si mesmo, é capaz 

de questionamento profundo. Sabe que as dimensões constitutivas do seu 

ser homem não são delimitadas e fechadas num círculo determinado, mas 

são abertas a espaços que vão além da indagação física; que não se restringe 

ao imanente, mas se escancaram ao transcendente. ‘Que coisa é mais meu 

que eu mesmo, e que coisa é menos meu que eu mesmo’, exclamava Santo 

Agostinho” (YARED, 2008, p. 163, grifos do autor). 

 

Ao articular a análise de Drucker sobre tecnologia e a perspectiva 

histórica de Klein (2003, p. 110), a qual sinaliza que “[...] Interdisciplinar é uma palavra 

do século XX, [mas que] a origem intelectual do conceito interdisciplinaridade 

subjacente, no entanto, é muito mais antiga”, refletimos sobre a capacidade de uma 

dada tecnologia evoluir. Assim como a invenção da roda foi superada e consumada 

com a invenção do automóvel ou das potentes hélices de um avião bimotor, deve-se 

atentar ao fato de se consolidar um termo para nomear uma tecnologia intelectual - 

interdisciplinaridade, no caso - é denotar uma possível evolução deste conceito quanto 

a seu uso prático ou, no mínimo, sobre o empenho e a quantidade de análises 

realizadas para seu aprimoramento teórico, a partir de um panorama de evolução 

histórica, já que se deve “[...] rever o velho para torná-lo novo ou tornar novo o velho. 

Partimos da afirmação de que o velho sempre pode tornar-se novo, e de que em todo 

o novo existe algo de velho. Novo e velho – faces da mesma moeda [...]” (FAZENDA, 

2009, p. 82).  

Desta forma, a busca pela compreensão da extensão histórica da 

interdisciplinaridade é assunto polêmico e intrigante. E também de importância ímpar, 

uma vez que desejamos alcançar uma visão mais ampla e completa sobre a relação 

construção de conhecimento e respostas às necessidades sociais e individuais, não 

de forma fragmentária, mas em sua dimensão integral. 
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3.2 PESQUISA, CIÊNCIA E CULTURA 

 

 

Na busca por aprimorar o sentido do tema interdisciplinaridade, o foco 

de nossa discussão aponta para construção dos saberes em si. Neste ponto, expomos 

duas concepções antagônicas, apesar de interdisciplinares, no que se refere a esta 

construção. Uma assume que a construção dos saberes deve ser baseada na 

pesquisa em todos os níveis da educação. A outra que a educação não deve ser 

vinculada à atividade de pesquisador. Ambas são discutidas, a seguir, e o intuito é 

promover e enriquecer o conceito de interdisciplinaridade no ensino superior 

(universidade). 

Em âmbito histórico, os estudos sobre interdisciplinaridade devem 

retomar as questões epistemológicas dos séculos XVI e XVII, com o auge do 

positivismo, como forma de construção do conhecimento (JAPIASSU, 1976; SOUSA 

SANTOS, 1988). A disseminação positivista às várias ciências e áreas de 

conhecimento, promoveu uma fragmentação de conhecimento, ou como dito por 

Japiassu, “o conhecimento construído em migalhas”. Nesse sentido, em uma 

explanação ampla e genérica, passa-se a contemplar as especificidades, as 

disciplinas, cada qual com sua forma de construção de conhecimento, tendo a lógica, 

a objetividade e a metodologia específicas. As produções de conhecimento 

independentes, oriundas das diversas disciplinas, mostraram-se, cada vez mais, 

reducionistas e favoráveis ao sistema capitalista, estando a integralidade do 

conhecimento cada vez mais distante, atendendo mais particularmente ao segmento 

do trabalho. 

Observadas as deficiências na forma de produção de conhecimento de 

forma disciplinar, foi Piaget (1981) o primeiro pesquisador a sugerir a 

transdisciplinaridade, como forma de extinguir as fronteiras entre as disciplinas, 

promovendo uma “globalização” entre elas, criando um sistema único e total, em 

meados da segunda metade do século XX. 

De difícil aplicabilidade, a transdisciplinaridade acaba encaminhando a 

interdisciplinaridade como processo que se tem mostrado exequível, pois propõe a 

reunião das disciplinas, considerando a essência de cada uma delas, com uma 

metodologia específica, integrando saberes, e no ensino, articulando a ele, a 

pesquisa. 
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Necessário ainda se faz esclarecer uma proposta multidisciplinar. Nesta, 

as disciplinas dialogam, entretanto, mantendo, cada qual, sua autonomia, forma esta 

que não permite a integralidade, a totalidade do conhecimento. 

Postas as dificuldades na construção de conhecimento, na 

contemporaneidade, Ortega y Gasset (2001, p.10-11, online) afirma que há um 

“principio de economía en la enseñanza”: 

 

El principio de economía no sugiere sólo que es menester economizar, 
ahorrar em las materias enseñadas, sino que implica también esto: en la 
organización de le enseñanza superior, en la construcción de la Universidad, 
hay que se partir del estudiante, no del saber ni del professor. La Universidad 
tiene que ser la proeycción institucional del estudiante, cuya dos dimensiones 
esenciales son: uma, lo que él es: escasez de su facultad adquisitiva de 
saber; outra, lo que él necesita saber para vivir. (...) 
Hay que partir del estudiante medio y considerar como núcleo de la instituicón 
universitaria, como su torso o figura primaria, exclusivamente aquel cuerpo 
de enseñanzas que se le pueden com absoluto rigor exigir, o lo que es igual, 
aquellas enseñazas que um buen estudiante medui puede de verdade 
aprender. (...) 
¿Cómo determinar el conjunto de enseñanzas que han de constituir el torso 
mínimum de Universidad? Sometiendo la muchendumbre fabulosa de los 
saberes a uma doble selección. 
1º Quedándose sólo com aquellos que se consideren estrictamente 
necesarios oara la vida del hombre qye hoy es estudiante. La vida efectiva y 
sus ineludibles urgencias es el punto de vista que debe dirigir este primer 
golpe de podadera. 
2º Esto que ha quedado por juzgarlo estrictamente necesario tiene que ser 
aún reducido a lo que de hecho piede el estudiante aprender com holgura e 
plenitud. 
No basta que algo sea necesario. A lo mejor, aunque necesario, supera 
praticamente las posibilidades del estudiante, y sería utópico haces 
aspavientos sobre sú carácter de imprescindible. No se debe enseñar sino lo 
que puede de verdade aprender. Em este punto hay que ser inexorable y 
proceder a rajatabla. 

 

O autor se revela muito prático: há uma limitação na aprendizagem por 

parte dos estudantes, porém há muito conteúdo produzido por gerações anteriores, 

além dos contemporâneos, que podem ser transmitidos e discutidos. 

O foco atual dos projetos interdisciplinares, “têm procurado na busca de 

superação da dicotomia ensino/pesquisa transformar as salas de aula dos cursos de 

graduação em locais de pesquisa, e não esperar que a pesquisa fique reservada 

apenas à pós-graduação” (FAZENDA, 2009, p. 88). 

Para Fazenda (2209), o conceito de pesquisa está diretamente ligado ao 

pensamento crítico e reflexivo. Para tanto, há a necessidade de um ambiente de 

liberdade, como afirma Luckesi (1998, p. 41):  
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[...] todo o corpo universitário, professores – alunos – administração, precisa-

se comprometer com a reflexão, criando-a, provocando-a, permitindo-a e 

lutando continuamente para conquistar espaços de liberdade que assegurem 

a reflexão. Sem um mínimo de clima de liberdade, é impossível uma 

universidade centro de uma reflexão crítica. 

 

E conclui que: 

 

A pesquisa será, em consequência, a atividade fundamental deste centro. 

Todas as demais atividades tomarão significado só na medida em que 

concorram para proporcionar a pesquisa, a investigação crítica, o trabalho 

criativo no sentido de aumentar o cabedal cognitivo da humanidade. Uma 

universidade que se propõe a ser crítica e aberta não tem o direito de se 

estratificar, absolutizar qualquer conhecimento como um valor em si; ao 

contrário, reconhece que toda conquista do pensamento do homem passa a 

ser relativa, na medida que se espacio-temporaliza. Há sempre a 

necessidade de um entendimento novo (LUCKESI, 1998, p. 41). 

 

Em consonância com Luckesi (1998), Fazenda (2009, p. 88), ressalta 

que “aprender a pesquisar, fazendo pesquisa, é próprio de uma educação 

interdisciplinar [...]”. Toda esta abordagem que elenca a pesquisa como fundamental 

traz à tona também a necessidade de se entender o papel que o homem assume como 

pesquisador. Para Fazenda (2009, p. 88), “na pesquisa interdisciplinar, está a 

possibilidade de que cada pesquisador possa revelar a sua própria potencialidade, a 

sua própria competência”. Porém,  

 

Quando se fala em interdisciplinaridade, é necessário ter consciência de que 

o sujeito é plenamente ativo, é protagonista, mas que não pode vangloriar-se 

dentro ou atrás de uma vitória. O próprio ser é aberto e deseja uma realidade, 

uma relação que sempre o transcende e sempre o edifica até a construção 

do homem perfeito, até a unidade não apenas cósmica, mas também com o 

transcendente (YARED, 2008, p. 165). 

 

Necessita-se, desta forma, que a construção individual aspire ao coletivo 

e se torne uma nova forma de aproximação da realidade social, em que: 

 

Fazer pesquisa numa perspectiva interdisciplinar é a possibilidade de buscar 

a construção coletiva de um novo conhecimento, prático ou teórico [...] [e que] 

pesquisar as práticas particulares (as práticas de cada um) num contexto 

coletivo torna-as mais que geradoras de opinião – transforma-as em 

fundamentos do saber (FAZENDA, 2009, p. 88). 

 

A partir das considerações, tem-se em conta que a pesquisa, enquanto 

interdisciplinar, não é “privilégio apenas de doutores ou livre-docentes das 
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universidades” (FAZENDA, 2009, p. 88), mas um espaço em que o estudante se torna 

mais do que mero espectador, pois: 

 

[...] a interdisciplinaridade leva o aluno a ser protagonista da própria história, 

personalizando-o e humanizando-o, numa relação de interdependência com 

a sociedade, dando-lhe, sobretudo, a capacidade crítica no confronto da 

cultura dominante [...] por meio de escolhas precisas e responsáveis para a 

sua libertação [...] (YARED, 2008, p. 165). 

 

Ressalta-se que, para que os alunos consigam atingir este ponto, é 

necessário que o corpo docente esteja preparado. “Não se deve esperar que os alunos 

integrem qualquer coisa que o corpo docente não possa fazer ou faça ele mesmo” 

(GAFF, 1980 apud KLEIN, 2003, p. 121). A reflexão demonstra a relevância da 

interdisciplinaridade enquanto tecnologia pedagógica, já que, apesar de ser a 

perspectiva do estudante que supera e adentra uma nova fase de protagonismo, tem 

como fundação de seu desenvolvimento a base pedagógica do corpo docente e dos 

currículos integradores. Para Klein (2003, p. 120): 

 

A “prova de fogo” da instrução interdisciplinar é a integração [...]. Nos cursos 

“interdisciplinares”, as pressuposições subjacentes de diferentes materiais e 

abordagens são examinadas e comparadas de maneira a conseguir uma 

síntese integrada das partes que propiciam um entendimento mais amplo e 

mais holístico. 

 

A autora ainda revela que:  

 
Do ponto de vista integrador, a interdisciplinaridade requer um equilíbrio entre 

amplitude, profundidade e síntese. A amplitude assegura uma larga base de 

conhecimento e informação. A profundidade assegura o requisito disciplinar, 

profissional e/ou conhecimento e informação interdisciplinar para a tarefa a 

ser executada. A síntese assegura o processo integrador 

(INTERDISCIPLINARY STUDIES, 1990 apud KLEIN, 2003, p. 121). 

 

O equilíbrio só é assegurado mediante as práticas didáticas adotadas 

pelo corpo docente e pela instituição como um todo, pois: 

 
[...] a função da didática é conceber as situações as quais os estudantes 

poderão dar sentido, situações que lhes permitirão agir e refletir sobre sua 

ação e sobre seus resultados. Isso implica que a didática assegure, com base 

na estruturação curricular numa perspectiva interdisciplinar, a apresentação 

de situações de aprendizagem que façam sentido para os alunos, apoiadas 

sobre preocupações e situações da vida [...], sobre suas interrogações, suas 

concepções, suas práticas cotidianas e espontâneas (LENOIR, 2003, p. 63). 
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Porém, segundo os autores, é necessário o cuidado para que não haja 

destaque ao individual, o que pode gerar disputa de egos referente a qual problema é 

mais “problemático”, ou qual abordagem é mais precisa. Sob esta perspectiva, reside 

a observância da humildade enquanto qualidade para o convívio social benéfico e 

realmente edificante o qual a interdisciplinaridade necessita, em que reside a 

significância de todos de forma igualitária, pois: 

 
Numa sala de aula interdisciplinar a autoridade é conquistada, enquanto na 

outra é simplesmente outorgada. Numa sala de aula interdisciplinar a 

obrigação é alternada pela satisfação; a arrogância pela humildade; a solidão 

pela cooperação; a especialização pela generalidade; o grupo homogêneo, 

pelo heterogêneo; a reprodução, pela produção do conhecimento 

(FAZENDA, 2009, p. 86). 

 

Assim, a partir do levantamento das características da 

interdisciplinaridade destes autores, apresentamos algumas das mais influentes para 

que essa abordagem esteja em foco na construção do conhecimento:  

a) a liberdade ao pensamento reflexivo e crítico do docente e do 

estudante;  

b) o aprofundamento na autoconsciência individual e o protagonismo do 

estudante, na busca pelo conhecimento; 

c) o fazer pesquisa como principal processo de construção do 

conhecimento; 

d) a adoção da coletividade fundada em experiências únicas e pessoais 

que se somam e formam a base para o saber e, por fim; 

e) um pensamento à semelhança de um prisma para se enxergar as 

diversas situações em que a didática e as práticas pedagógicas dos professores são 

colocadas em questão: “Conduzir sim, eis a tarefa do mestre. O professor precisa 

ser o condutor do processo, mas é necessário adquirir a sabedoria da espera, o 

saber ver no aluno aquilo que nem o próprio aluno havia lido nele mesmo, ou em suas 

produções” (FAZENDA, 2009, p. 44, grifos da autora).  

Desta forma, a autora afirma que o papel do professor não é mais 

apenas o de transmitir saberes, mas de se relacionar com os alunos, a fim de permitir 

que este faça parte da construção de seu próprio conhecimento. 
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A produção de conhecimento, por meio da pesquisa, é fator decisivo na 

educação por autores renomados no assunto, como Fazenda (2009). O estudante, 

como mencionado, torna-se o centro da educação como protagonista de seu 

aprendizado através da pesquisa e o docente, um mediador e facilitador na construção 

do conhecimento. 

Na perspectiva de Ortega y Gasset (2001), o estudante também ocupa 

papel central, mas não como produtor de seu próprio conhecimento, considerado 

utópico pelo autor, mas como fator limitador do que pode ser aprendido no espaço e 

no tempo limitado. Segundo o autor, é utópica esta visão que pretende que todos os 

estudantes sejam pesquisadores: 

 
La ciencia es uma de las cosas más altas que el hombre hace y produce. 
Desde luego es cosa más alta que la Universidad em cuanto institución 
docente. Porque la ciencia es creación, y la acción pedagógica se propone 
sólo enseñar esa creación, transmitirla, inyectaría y digerirla. Es cosa tan alta 
la ciencia, que es delicadíssima y quieras o no excluye de se si al hombre 
medio. Implica uma vocación peculiaríssima y sobremaneira infrecuente em 
la especie humana. El científico viene a ser el monje moderno. 
Pretender que el estudiante normal sea um científico es, por lo pronto, uma 
pretensión ridícula que sólo há podido abrigar (las pretensiones se abrigan, 
como los catarros y demás inflamaciones) el vicio de utopismo característico 
de las generaciones anteriores a la nuestra (ORTEGA Y GASSET, 2001, 
p.13, online). 

 

O autor evidencia a ciência como uma das grandes obras do espírito 

humano e fica clara sua preocupação em mantê-la incorruptível. E prossegue: 

 
Ciencia nos es cualquiera cosa. No es ciencia comprase un miscroscopio o 
barrer un laboratório; pero tampoco lo es explicar e aprender el contenido de 
uma ciencia. Em su proprio y auténtico sentido, ciencia es sólo investigación: 
plantearse problemas, trabajar em resolverlos y llegar a uma solución. En 
cuanto se ha arribado a ésta, todo lo demás con esta solución se haga ya no 
es ciencia. Por eso no es ciencia aprender uma ciencia ni ensiñarla, como no 
es usarla ni aplicarla. 

 

O autor ainda considera que “ha sido desastrosa la tendencia que ha 

lleavdo el predominio de la ‘investigación” en la Universidad. Ella há sido la causa de 

que se elimine lo principal: la cultura” (ORTEGA Y GASSET, 2001, p.13, online). 

A preocupação do autor é a transmutação da ciência em algo que ela 

não é, ou ao menos não deveria ser: a cultura. Esta reflexão nos leva a investigar o 

fenômeno do cientificismo, que nada mais é do que esta transformação da ciência em 

cultura predominante. 
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Para iniciar sua conceituação, verifiquemos o modo como o espectro da 

ciência como método experimental começou a surgir: 

 

[...] o conjunto dos procedimentos de observação, medição e verificação se 
padronizou e estabilizou sob a forma daquilo que viria a se chamar método 
experimental – um sistema de regras uniformes que podiam ser seguidas por 
todos os estudiosos da natureza, desde que consentissem em deixar de lado 
as qualidades “secundárias”, isto é, a impressão viva do mundo observável, 
e em ater-se, por assim dizer, ao esqueleto matemático das coisas e dos 
seres. 
A vantagem imediata que isso representava, desde o ponto de vista do 
aumento quantitativo do conhecimento, era patente: o novo método 
constituía-se de um protocolo mais ou menos fixo e padronizado de 
procedimentos cognitivos uniformes que podiam ser ensinados e repetidos 
ilimitadamente, produzindo resultados que se integravam no discurso 
científico-filosófico geral sem maiores dificuldades, abrindo no seio da 
civilização europeia todo um campo de intercomunicação erudita 
homogênea, alheio às dificuldades semânticas que, ao longo de dois 
milênios, tinham sido um pesadelo para os filósofos. Não é preciso dizer que, 
como um rastilho de pólvora, o novo método espalhou por toda a Europa uma 
febre de investigações e descobertas como se nunca tinha visto antes na 
história humana (CARVALHO, 2012, p. 82). 

 

O progresso do rigor nos procedimentos experimentais veio a se tornar 

a base mesma da ciência moderna, uma vez que a reprodutibilidade dos experimentos 

é a condição mister para avaliar se uma descoberta é científica ou não.  

Porém, para se obter rigor em um universo tão heterogêneo, é 

necessário um quadro de pressuposições a que todos aqueles que pretendem 

pesquisar seguindo as regras do método experimental estejam não somente a par, 

mas que se comprometam a aceitá-lo como ponto de partida de suas investigações. 

Este quadro de pressuposições vigentes, em uma dada ciência e em um dado tempo, 

é denominado paradigma por Kuhn (1997, p. 30): 

 
O estudo dos paradigmas [...], é o que prepara basicamente o estudante para 
ser membro da comunidade científica determinada na qual atuará mais tarde. 
Uma vez ali o estudante reúne-se a homens que aprenderam as bases de 
seu campo de estudo a partir dos mesmos modelos concretos, sua prática 
subsequente raramente irá provocar desacordo declarado sobre pontos 
fundamentais. Homens cuja pesquisa está baseada em paradigmas 
compartilhados estão comprometidos com as mesmas regras e padrões para 
a prática científica. Esse comprometimento e o consenso aparente que 
produz são pré-requisitos para a ciência normal, isto é, para a gênese e a 
continuação de uma tradição de pesquisa determinada. 

 

O que depreendemos destas concepções é que a ciência lida com 

objetos, ou as características destes, que possam ser mensurados objetivamente, 

dado um conjunto de pressuposições assumidos previamente pelos pesquisadores da 
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área do conhecimento em questão. A conclusão a que chegamos é de que a ciência 

moderna necessita de recortes e cosmovisões bem aparadas de mundo para exercer 

seu trabalho de forma eficiente. O entendimento desta característica da ciência é 

fundamental para conceber o problema do cientificismo, e torna relevante saber como 

se forjam os paradigmas, tal qual o positivismo tratado anteriormente. 

Para aprofundar essa questão, expomos aqui o problema relatado pelo 

físico Smith (2013, p. 74), ao tratar do fechamento epistêmico do conceito de Borella, 

 
[...] o qual consiste na eliminação, em um conceito, de tudo aquilo que se 
revela recalcitrante à expressão linguística ou forma – e que é “epistêmico” 
na medida em que caracteriza a natureza do pensamento científico. O que 
está em questão, aí, não é realmente uma redução do conceito à sua 
expressão linguística (a qual é impossível), e sim uma renúncia, da parte do 
cientista, a qualquer conhecimento que diga respeito à essência das coisas. 
Aquilo que o próprio cientista abdica, por conta do fechamento epistêmico, é 
exatamente do tipo de conhecimento próprio do filósofo enquanto tal; pois, 
em verdade, o que o filósofo busca é uma revelação da essência em “um 
encontro iluminador com o próprio ser do objeto”. 

 

Acrescentamos, também, que a filosofia de Borella percorre o campo do 

pensamento e da linguagem: 

 
O termo do pensamento – o cumprimento de sua tarefa - reside no ser que é 
seu referente objetivo; para o pensamento, o que conta de jure é o próprio 
objeto transcendente. E esse fato fundamental acarreta que os critérios 
correspondentes e veracidade ou coerência são ontológicos e interiores. [...] 
O caso da linguagem, por outro lado, é o oposto exato: aí os critérios são 
inelutavelmente formais e exteriores. [...] como Borella observa em seguida: 
“Resulta daí um tipo de relação inversa entre a coerência da linguagem e a 
do pensamento. Com efeito, quanto mais o pensamento se abre para o ser, 
menos seguro da pertinência de seu discurso ele se sente e mais esse lhe 
afigura como inadequado”. Essa intuição decisiva relembra a última 
proclamação didática de Sto. Tomás: “mihi ut palea videtur” (“parece-me 
palha”), que aponta para além dos limites de sua doutrina “oficial” (SMITH, 
2014, p. 73-74). 

 

O que pretendemos demonstrar, a partir destas concepções, é que 

qualquer paradigma se encerra dentro de um sistema, se assim o podemos nomear, 

maior e provavelmente infinito e intangível. Torna-se evidente a necessidade das 

faculdades científicas preconizarem certos aspectos sobre outros, e instalar bases e 

limites sobre seus objetos de estudos, uma vez que ainda é impossível estar ciente e 

abarcar todos os componentes do conhecimento histórico, sem contar os que ainda 

estão por vir. Porém, o que notamos na crítica ao cientificismo é que esta limitação, 

ao invés de servir como um alerta sobre a capacidade bruta da particularidade de cada 

área científica, subverte o estado das coisas e a crença cientificista solapa tudo que 
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está fora de seu alcance, transformando-se em uma ideologia, como revela Smith 

(2014, p. 74, grifos nossos): 

 

Para complicar as coisas, a ciência ela mesma, [...], engendra seus próprios 
mitos: de um tipo que gostaria de banir todos os demais e, assim fazendo, 
solapar não apenas a religião e a moralidade, mas com efeito toda a cultura 
em suas modalidades superiores. Digo isso sem denegrir no mais mínimo as 
conquistas autênticas da ciência: não nego nem a beleza e sublimidade de 
suas reais descobertas, nem o fato de que a tecnologia resultante, usada com 
sabedoria, pode ser um benefício para humanidade. Falo da ciência em sua 
situação presente como determinante primário da cultura: um oráculo 
ante o qual toda a sociedade ocidental veio a se curvar, em um tipo de 
adoração insensata. 

 

Transfigurado nas palavras de Russell (apud SMITH, 2014, p. 86): “O 

que a ciência não pode nos dizer, a humanidade não pode conhecer”.  

Conceituamos, então, que cientificismo é a insensatez de uma crença 

permanente naquilo que possui caráter irremediavelmente provisório e imperfeito: os 

paradigmas particulares de cada área científica. 

Essencialmente anti-especialista, observamos na interdisciplinaridade a 

chave para a promoção da ciência enquanto atividade humana de alto nível sem que 

esta esteja desvinculada da cultura ou tome seu lugar. A necessidade de uma visão 

ampla e atualizada sobre a cultura de seu tempo e espaço é o que dará aos homens 

a condição de usar com sabedoria suas habilidades técnicas e capacidades 

intelectuais. Ou seja: a interdisciplinaridade não apenas no sentindo estrito acadêmico 

ou pedagógico, mas também possuidora de uma base fundamentada na cultura. 

Ortega y Gasset (2001, p. 4, online) define cultura como: “[...] el sistema 

vital de las ideas en cada tiempo”. E prossegue: 

 
Importa un comino que esas ideas o convicciones no sean, en parte ni en 
todo, científicas. Cultura no es ciencia. Es característico de nuestra cultura 
actual que gran porción de su contenido proceda de la ciencia; pero em otras 
culturas no fue así, ni está dicho que em la nuestra lo sea siempre em la 
misma medida que ahora. 
(...) Esto há sido, evidentemente, uma atrocidade. Funesta as consecuencias 
de ello que ahora paga Europa. El carácter catastrófico de la situación 
presente na europea se debe a que el inglés medio, el francés medio, el 
alemán medio son incultos, no poseem el sistema vital de ideas sobre el 
mundo y el hombre correspondientes al tiempo. Esse personaje medio es el 
nuevo bárbaro, retrasado com respecto s su época, arcaico y primitivo en 
comparación com la terrible actualidad y fecha de sus problemas. Este nuevo 
bárbaro es principalmente el professional, más sábio que nunca, pero más 
inculto también – el ingeniero, el médico, el abogado, el científico. 
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Uma crítica à especialização e à contemplação da ciência como nova 

forma de cultura, o trecho ainda revela e descreve o novo homem desse arranjo, 

aquele que ostenta seus conhecimentos específicos e esnoba ou desqualifica aquilo 

que não conhece: o bárbaro. Esse processo, a barbarização, também encontra 

respaldo na obra de Santos (1967, p.48-49), que comenta essa desvinculação entre 

ciência e cultura: 

 

[...] desligando-se, como se fez, o cientista da filosofia perene (e é perene por 
que é per annus e atravessa os anos, como o pitagorismo que continua em 
pé, como continua o platonismo, e também o aristotelismo, o tomismo, o 
escotismo e o suarezismo, o avicenismo e o averroismo, filosofias positivas, 
e seriamente construídas), o sábio, graças a esse desvinculamento, 
pensando que filosofia é essa mixórdia que se apresenta por aí, despreza-a 
totalmente, e entregue apenas à aridez da sua especialidade, desligado da 
universalidade, poderá tornar-se um monstro que vê tudo segundo a cor da 
sua proveta, e dentro do campo estreito que lhe permite ver a sua viseira. E 
então será ele um candidato nato ao barbarismo. Imaginai todo o poder da 
ciência e da técnica atual em mãos de bárbaros. Não é preciso muito esforço 
para conceber o que de terrível se passaria sobre o mundo. Não é exigível 
uma imaginação fértil demais para conceber o que seria de nós, se meros 
especialistas, que nada entendem do que estiver fora da sua especialidade, 
e que nem conhecem os princípios da sua especialidade, que só a filosofia 
pode tratar deles e por isso, nem a sua especialidade conhecem bem, todos 
esses seres, estranhos e desconhecidos, ignotos, incomunicáveis uns aos 
outros, servindo a algum César, que deles surjam e que é sempre bárbaro, 
nos transformaríamos em cobaias, em tubos de experiência, em coisas 
numeradas e protocoladas. Que mundo terrível esse! E esse mundo vem aí, 
senhores, esse mundo se aproxima a passos de gigante. Não é para séculos, 
é para decênios. E tudo isso não se soube evitar. Nada se fez de útil para 
humanizar esses sábios, que pouco ou nada têm de sabedoria, porque esta 
é uma virtude prática, que nos liga às virtudes dianoéticas, mas que tem como 

objeto o conhecimento dos primeiros princípios. 

 
Tal desvinculação é uma das causas do cientificismo, que toma a ciência 

como nova forma de componente cultural, isolado em seu próprio escopo de atuação. 

Como já destacado pelos autores anteriores, o problema gera o novo bárbaro, incapaz 

de compreender e lidar de forma mais ampla com os problemas sociais do qual é 

contemporâneo, oferecendo suas soluções específicas que ignoram a relevância de 

outras formas de conhecimento, assim como a limitação de seu próprio arcabouço 

intelectual. 

Uma vez alertados sobre as limitações de cada ciência em particular, 

somos compelidos não somente a expandir nossa cultura, somando o conhecimento 

acumulado de várias ciências, mas buscar uma maneira de relacioná-los de maneira 

que elas se tornem mais dependentes um dos outros na análise do conjunto da 

totalidade. A interdisciplinaridade também possibilita relacionamento entre várias 
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formas de conhecimento, e pode ser a chave para o entendimento o mais próximo 

possível dos anseios da humanidade. Ou, como trata Smith (2014, p. 15), o caminho 

na busca do mito autêntico, que deve: 

 
[...] quebrar o feitiço dos mitos cientificistas, seu garrote intelectual que 
estrangulas a mentes educadas, e, com isso, possibilitar mais uma vez o 
acesso aos mitos perenes da humanidade. Esses são do tipo que abrem 
portas em vez de vedá-las, do tipo que expressam um senso do sagrado, que 
afinal não é nada além de um senso do Real. Ao contrário do que nos 
ensinaram a crer, o Real não é aquilo que apreendemos em nossas redes, 
mas precisamente aquilo que não apreendemos, que sempre alude nossa 
apreensão mental. Trata-se daquilo que enfim, de algum modo, “apreende a 
nós”. E é por isso que se deve busca-lo, falando figurativamente, “com as 
mãos entrelaçadas”, um gesto que evidencia não um domínio, mas o exato 
oposto: uma submissão, quer dizer, uma abertura incondicional, como a de 
um espelho límpido. Mas isso por ventura implica que não há nada a ser dito 
do Real – nenhuma doutrina? Então, como eu havia dito, é que o mito 
autêntico entra em cena, aquele tipo de mito que “corporifica uma 
aproximação mais estreita à verdade absoluta que se pode expressar em 
palavras”. 

 

Ressaltamos, desta forma, a relevância do aprofundamento nos estudos 

que enriqueçam o conceito de interdisciplinaridade. Nosso estudo traz a reflexão 

sobre duas posturas distintas que abarcam a questão. Por um lado, é preciso que a 

universidade deposite o legado cultural em seus estudantes, transformando homens 

médios em homens cultos, utilizando o conhecimento já depurado e transmutado em 

conceitos para facilitar e acelerar o processo de aprendizagem. Porém, também é 

necessária a perspectiva de que o estudante deva ter a capacidade crítica para se 

comprometer na análise e mudanças sociais, desbravando o conhecimento através 

da pesquisa. 

A interdisciplinaridade pode promover ambas simultaneamente, pois 

cremos que são complementares. Por isso, a análise do histórico das universidades 

tornou-se relevante, uma vez que buscamos determinar se, no tempo x espaço, a 

interdisciplinaridade se promoveu entre a transmissão da cultura e a busca pelo 

conhecimento através da pesquisa; o que determinamos ser o sentido da expressão 

“construção de saberes”.  

Na sequência, apresentamos os aspectos legais vigentes no Brasil 

buscam promovê-la ou não na educação superior. 

 

 



45 
 

3.3  A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL NA LEI DE DIRETRIZES E BASES Nº 

9.394/96 

 

 

O capítulo IV desta lei é plenamente voltado à educação superior e é o 

foco da nossa análise. Analisamos o artigo 43, que inicia o capítulo, pois trata 

exclusivamente da finalidade do ensino superior, nosso objeto de estudo. Seguem os 

três primeiros parágrafos: 

 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; (BRASIL, 1996, online). 

 
Verifica-se, logo no princípio, características relacionadas às que 

julgamos interdisciplinaridade, sendo a que consideramos mais proeminente, e de 

maior analogia para nosso trabalho, a transmissão e formação cultural vinculada ao 

desenvolvimento científico através da pesquisa (parágrafo I e III). Nota-se a 

preocupação em posicionar o homem à altura de seu tempo, cultural e cientificamente, 

o que posiciona a universidade, instituto máximo do ensino superior, como criadora e 

mantenedora de um espaço físico e intelectual onde isso seja possível.  

Como expressado por Newman (1907, p.101-102, online), a 

universidade deve ser o espaço onde essa relação aflora: 

 

It is a great point then to enlarge the range of studies which a University 
professes, even for the sake of the students; and, though they cannot pursue 
every subject which is open to them, they will be the gainers by living among 
those and under those who represent the whole circle. This I conceive to be 
the advantage of a seat of universal learning, considered as a place of 
education. An assemblage of learned men, zealous for their own sciences, 
and rivals of each other, are brought, by familiar intercourse and for the sake 
of intellectual peace, to adjust together the claims and relations of their 
respective subjects of investigation. They learn to respect, to consult, to aid 
each other. Thus is created a pure and clear atmosphere of thought, which 
the student also breathes, though in his own case he only pursues a few 
sciences out of the multitude. He profits by an intellectual tradition, which is 
independent of particular teachers, which guides him in his choice of subjects, 
and duly interprets for him those which he chooses. He apprehends the great 
outlines of knowledge, the principles on which it rests, the scale of its parts, 
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its lights and its shades, its great points and its little, as he otherwise cannot 
apprehend them. Hence it is that his education is called "Liberal." A habit of 
mind is formed which lasts through life, of which the attributes are, freedom, 
equitableness, calmness, moderation, and wisdom; or what in a former 
Discourse I have ventured to call a philosophical habit. This then I would 
assign as the special fruit of the education furnished at a University, as 
contrasted with other places of teaching or modes of teaching. This is the main 
purpose of a University in its treatment of its students. 

 

A atmosfera descrita é próxima da condição interdisciplinar assim como 

regulamentada na LDB, quanto ao que consideramos ideal através de nossa reflexão 

sobre autoridades do assunto. Um amálgama de relações intelectuais que favorecem 

a formação e a relação interpessoal e, portanto, social. 

Nossa análise também levanta a questão utilitarista descrita no 

parágrafo II. É evidente, assim como descrito por Ortega y Gasset (2001), que nem 

todas as pessoas estão suscetíveis, ou mesmo busquem, a pesquisa como atividade 

vital de sua jornada intelectual e trabalhadora. Notamos que desde a revolução 

industrial, as universidades tiveram que enfrentar uma nova demanda social, época 

em que a universidade se abriu e teve que lidar com um conflito de identidade, se 

assim podemos chamá-lo, como descrito por Scruton (2015, online): 

 

Universities exist to provide students with the knowledge, skills, and culture 
that will prepare them for life, while enhancing the intellectual capital upon 
which we all depend. Evidently the two purposes are distinct. One concerns 
the growth of the individual, the other our shared need for knowledge. But they 
are also intertwined, so that damage to the one purpose is damage to the 
other. That is what we are now seeing, as our universities increasingly turn 
against the culture that created them, withholding it from the young. 
[...] During the course of the nineteenth century, however, the universities 
suffered a rapid change in their public reception. The decline of the religious 
way of life, the rise of the middle classes eager for social status and political 
power, and the demands for the knowledge and skills required by an industrial 
economy all put pressure on the universities to change their curriculum, their 
recruitment of students and teachers, and their relation to the surrounding 
culture. New universities were founded in Britain and America, one of them—
University College London, dating from 1826—with an explicitly secular 
curriculum, designed to produce scientific minds that would sweep away the 
theological cobwebs in which all university subjects had previously been 
wrapped.  
Despite those changes, however, which forced educational institutions into a 
new consciousness of their mission, the university retained its status as a 
guardian of high culture. It was a place where speculative thinking, critical 
inquiry, and the study of important books and languages were all maintained 
in an atmosphere of studious isolation. When Cardinal Newman wrote The 
Idea of a University in 1852, it was largely to uphold the old conception of the 
university, as a place apart, a quasi-monastic precinct opposed to the 
utilitarian mindset of the new manufacturing society. For Newman, a university 
exists to mold the characters of those who attend it. Immersing its students in 
a collegiate environment, and impressing on them an ideal of the educated 
mind, helps to turn raw human beings into gentlemen. 
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Neste breve panorama, o autor descreve a mudança ocorrida durante o 

século XIX e o embate entre a formação idealista e a utilitarista nos currículos 

universitários.  

 Ao analisar os últimos cinco parágrafos deste artigo da LDB 9.394/96, 

vemos que o próprio cerne da questão da educação superior, incrustrado nas 

sentenças da lei, é esta mistura entre idealismo e utilitarismo. Vejamos: 

 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização 
de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão 
que aproximem os dois níveis escolares (BRASIL, 1996, online). 

  

Nos parágrafos IV e V, apresenta-se a sensação idealista de ensino, na 

qual paira uma aura de elevação do espírito humano através da conhecimento, ciência 

e cultura. Uma sensação de pertencimento atual e elo com o passado da humanidade, 

dignificando seus feitos através do empenho e continuidade nos afazeres da vida 

intelectual, seja científica e/ou cultural.  

No parágrafo VI, vislumbramos a transição ao utilitarismo, uma vez que 

já planeja a integração entre o que é local ao ensino universal. 

Os parágrafos VII e VIII já trazem a condição utilitarista realmente à tona. 

Observamos a busca pela aplicação prática para a solução de problemas efêmeros 

(parágrafo VII); e a busca pela profissionalização da atividade intelectual (parágrafo 

VIII), na qual o objetivo é a manutenção do próprio sistema educacional, uma vez que 

no ensino superior também são formados aqueles que ministrarão aulas no ensino 

básico. 

A análise pode nos levar a crer que a universidade no Brasil, ao menos 

do ponto de vista da filosofia jurídica contida nas leis, participa, mesmo que 
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inconsciente, deste embate da modernidade entre a necessidade da utilidade e a 

continuidade do ideal intelectual que aspira ao ensino superior. Devemos destacar 

que o senso de utilidade não é tido por nós como inferior no nível pessoal, pois que o 

ser é livre para gozar de suas próprias vontades ou natureza, sendo responsável por 

suas escolhas e consequências. Porém, assim como analisamos a partir da filosofia 

de Borella (apud Smith, 2014), do mesmo modo que há primazia do pensamento sobre 

a linguagem, ressaltamos também que é matéria interdisciplinar que a formação 

cultural, mesmo como pano de fundo da vida universitária, seja primária em relação 

aos outros sentidos da educação. 

Relatamos ainda que há limitações singulares respectivas a cada ser 

humano, e julgar que todos são iguais psicológica e intelectualmente é a base para a 

demolição de nossa condição sociológica de superar os ciclos de declínios 

civilizacionais. Sobre este tema, Lobaczewski (2014, p. 47) faz um apontamento: 

 

É uma lei universal da natureza: quanto mais alta a organização psicológica 
de uma dada espécie, maiores são as diferenças psicológicas individuais. O 
homem é a espécie que possui a mais alta organização; consequentemente, 
essas variações são as maiores. Tanto qualitativamente como 
quantitativamente, as diferenças psicológicas ocorrem em todas as estruturas 
da personalidade humana [...]. 
A aparente injustiça aludida acima é, de fato, o grande dom da humanidade, 
que possibilita que as sociedades humanas desenvolvam suas estruturas 
complexas e que sejam altamente criativas tanto no nível individual como no 
coletivo. Graças à variedade psicológica, o potencial criativo de qualquer 
sociedade é muitas vezes maior do que aquele que seria possível se nossa 
espécie fosse psicologicamente mais homogênea. Devido a essas variações, 
a estrutura social implícita também pode se desenvolver. O destino das 
sociedades humanas depende de uma acomodação apropriada dos 
indivíduos dentro dessa estrutura e do modo como as variações inatas dos 
talentos são utilizadas. 

 
A acomodação dos indivíduos tratada pelo autor é o que se adota como 

principal ponto desta reflexão. Se cada ser humano tem uma vocação inata que deve 

ser lapidada, também devemos tomar a universidade como local de universalização 

do ensino, local de disseminação do legado cultural da humanidade. 

Mesmo com toda a variedade psicológica e intelectual, uma base cultural 

pode e deve ser constituída por todos. A análise desta articulação tem como base a 

afirmação de Ortega y Gasset (2001), que atenta que o plano de ensino da 

universidade deve ter como foco o ensino das disciplinas culturais: a imagem física do 

mundo, os temas fundamentais da vida orgânica, o processo histórico da espécie 

humana, a estrutura e o funcionamento da vida social e a filosofia e suas cosmovisões. 
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O artigo da LDB analisado em questão, possui esse perfil, mesmo se 

considerarmos que o termo pesquisa exerça predomínio, tendo presença constante, 

direta ou indiretamente, em todos os parágrafos.  

Nossa conclusão é a de que o artigo 43 da LDB, que define a finalidade 

da educação superior, contém, no mínimo, o básico para apoiar a disseminação do 

conceito que buscamos de interdisciplinaridade em relação à construção de saberes 

na universidade. 
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4 DISCURSO LEGAL DE AVALIAÇÃO DA ÁREA INTERDISCIPLINAR – CAPES  

  

 

O objetivo do capítulo é apresentar e discutir o discurso legal da CAPES 

– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Documento de 

área e Comissão da Trienal 2013 - Área Interdisciplinar, que é o mais recente 

publicado até a presente data, com a finalidade de observar o que se espera dos 

programas de mestrado e doutorado, na área, no tocante à interdisciplinaridade 

enquanto construção de saberes. 

As análises baseiam-se na abordagem qualitativa, sob a perspectiva de 

Minayo e Sanches (1993), fundamentada em vivências, experiências e valores em 

leitura, interpretação e comparações teóricas e históricas.  

O Documento de área e Comissão da Trienal 2013 - Área Interdisciplinar 

trata do nível de pós-graduação nos programas de mestrado e doutorado. O ingresso 

e o amadurecimento do conceito de interdisciplinaridade estão mais esclarecidos 

neste nível da educação superior do que no seu antecessor, a graduação. 

Bacharelados e licenciaturas interdisciplinares são fenômenos ainda mais recentes e 

estão surgindo aos poucos nas universidades brasileiras. Como o nosso intuito é 

discutir o conceito de interdisciplinaridade dentro das universidades, abstemo-nos ao 

nível de pós-graduação. 

No início do documento, a CAPES apresenta uma tabela de áreas de 

conhecimento, destacando, na área Interdisciplinar, os seguintes níveis:  

 

ÁREA DE AVALIAÇÃO: INTERDISCIPLINAR 

 

INTERDISCIPLINAR 
 

MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 

SOCIAIS E HUMANIDADES 

ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 

SAÚDE E BIOLÓGICAS 

Fonte: CAPES, 2013, online. 

 

Posteriormente, elencamos como primeiro ponto de interesse o 

detalhamento de como a Área Interdisciplinar, oficialmente, concretizou-se no 

histórico educacional da CAPES e consequentemente nas universidades brasileiras: 
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A Área Multidisciplinar, criada em 1999, passou a ser designada Área 
Interdisciplinar em 2008, compondo a Grande Área Multidisciplinar.  
Desde sua criação em 1999, a Área Interdisciplinar vem apresentando a 
maior taxa de crescimento na CAPES. Isto decorre provavelmente de dois 
fatores até certo ponto independentes, mas de atuação concomitante. Em 
primeiro lugar, a existência da Área propiciou e induziu a proposição, na Pós-
graduação brasileira, de cursos em áreas inovadoras e interdisciplinares, 
acompanhando a tendência mundial de aumento de grupos de pesquisa e 
programas acadêmicos com foco em questões complexas. Em segundo 
lugar, a Área Interdisciplinar serviu de abrigo para propostas de novos cursos 
de universidades mais jovens ou distantes dos grandes centros urbanos, com 
estruturas de Pós-Graduação em fase de formação e consolidação. Esta 
atuação deve ser entendida como importante para o sistema de Pós-
Graduação nacional, na medida em que serve como elo de entrada de um 
número expressivo de universidades em atividades de pesquisa e ensino pós-
graduado, contribuindo para o aprimoramento de seu corpo docente e 
oferecendo oportunidades de formação avançada em recursos humanos nas 
várias regiões do território nacional (CAPES, 2013, p.1, online). 

 
Apresenta-se o acompanhamento da tendência mundial em produzir e 

constituir novas formas de conhecimento frente à complexidade dos temas atuais, 

enfraquecendo o viés positivista, induzindo a novos caminhos na busca por soluções 

dos problemas complexos da sociedade moderna. Este alinhamento é alicerçado na 

proposta de ampliar e aprimorar a formação do corpo docente em várias regiões do 

país, possibilitando caminhos para a atividade de pesquisa que possam servir como 

base para a solução de problemas regionais ao mesmo tempo que traz a 

universalização da cultura e dos saberes para dada comunidade. 

O documento também trata a razão pela qual o crescimento da área 

interdisciplinaridade é tão importante no cenário atual: 

 

A importância da introdução de uma área Interdisciplinar no contexto da Pós-
graduação, em 2008, decorreu da necessidade de se dar conta de novos 
problemas que emergem no mundo contemporâneo, de diferentes naturezas 
e com variados níveis de complexidade, muitas vezes decorrentes do próprio 
avanço dos conhecimentos científicos e tecnológicos.  
A natureza complexa de tais problemas requer diálogos não só entre 
disciplinas próximas, dentro da mesma área do conhecimento, mas entre 
disciplinas de áreas diferentes, bem como entre saberes disciplinar e não 
disciplinar. Daí a relevância de novas formas de produção de conhecimento 
e formação de recursos humanos, que assumam como objeto de investigação 
fenômenos que se colocam entre fronteiras disciplinares. Diante disso, 
desafios teóricos e metodológicos se apresentam para diferentes campos de 

saber. 
Novas formas de produção de conhecimento enriquecem e ampliam o campo 
das ciências pela exigência da incorporação de uma racionalidade mais 
ampla, que extrapola o pensamento estritamente disciplinar e sua 
metodologia de compartimentação e redução de objetos. Se o pensamento 
disciplinar, por um lado, confere avanços à ciência e tecnologia, por outro, os 
desdobramentos oriundos dos diversos campos do conhecimento são 
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geradores de diferentes níveis de complexidade e requerem diálogos mais 
amplos, entre e além das disciplinas (CAPES, 2013, p.11, online). 

 
Dado o avanço veloz das transformações da sociedade contemporânea, 

a importância do crescimento da área interdisciplinar traduz a necessidade não de 

rompimento, mas de transposição do conhecimento disciplinar para uma nova fase, 

em que este não seja um fim, mas um meio de ampliar as bases para o enfrentamento 

de novos desafios, desde que o olhar para esses conhecimentos deixe de ser 

estanque e passe a conduzir uma busca pela totalidade. 

Assim como aponta o Documento, objeto de análise, o crescimento da 

área tem impulsionado o setor de pós-graduação no país, favorecendo a 

universalização e a democratização dos saberes na educação superior:  

 

A Área Interdisciplinar em suas premissas vem atendendo e contribuindo para 
implementação de ações que constam do Plano Nacional de Pós-graduação 
(PNPG) 2011 – 2020 e a expansão do Sistema Nacional de Pós-graduação 
(SNPG). A Área Interdisciplinar desde a sua criação é uma das áreas que 
mais tem recebido propostas de novos programas/cursos de Pós-graduação. 
A sua taxa de crescimento, que é três vezes maior que a média da CAPES, 
tem contribuído de forma significativa para expansão da Pós-graduação do 
país. Vale ressaltar que esse crescimento traz na sua dinâmica a primazia da 
qualidade, a quebra da endogenia e a atenção à redução das assimetrias. 

 

O gráfico e a figura a seguir, demonstram o crescimento quantitativo da 

área e a concentração segundo as regiões do Brasil: 

 

Gráfico 1 – Evolução anual do número de cursos de Pós-Grauação, mestrados e 
doutorados da Área Interdisciplinar aprovados pela CAPES 

 
Fonte: Capes, 2013, p. 5, online. 
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Figura 1 – Distribuição dos programas da Área na Avaliação Trienal 2010 (acima) e 
no final de 2012 (abaixo) 

 
Fonte: Capes, 2013, p.10, online 

 

O Gráfico 1 demonstra um crescimento vertiginoso e incontestável para a 

importância da área na educação superior da ordem de 645% em aproximadamente 

uma década. 

A Figura 1 demonstra que, apesar do aumento total dos cursos, ainda há 

uma centralização dos mesmo na região sudeste. Tal fator não deve ser analisado 

independentemente para cunhar que existe discrepância qualitativa entre as regiões, 

uma vez que critérios auxiliares, como por exemplo, a densidade demográfica, podem 

ajudar a entender a diferença do número de cursos de uma região para outra. O 

importante é frisar que, além de estar presente em todo o território nacional, os cursos 

na área interdisciplinar obtiveram acréscimos significativos em cada uma das regiões 
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brasileiras, principalmente na região norte, que quase dobrou a sua participação em 

números inteiros.  

Além do crescimento quantitativo da área, o documento também relata a 

necessidade de aprofundar e aperfeiçoar as diretrizes teóricas que permeiam o tema, 

como por exemplo, a distinção entre multidisciplinar e interdisciplinar: 

 

Na medida em que os pensamentos disciplinar, pluri, multi e interdisciplinar, 
antes de se oporem, constituem-se em formas diferenciadas e 
complementares de geração de conhecimentos, o desafio que se apresenta, 
do ponto de vista epistemológico, é o de identificar características e âmbitos 
de atuação de cada uma dessas modalidades de geração de conhecimento 
nas diferentes áreas, assim como as suas possibilidades e limites. 
A multidisciplinaridade representa um avanço no tratamento de um dado 
problema de investigação complexo porque pressupõe a interlocução de 
várias perspectivas teórico-metodológicas. 
Entende-se por multidisciplinar o estudo que agrega diferentes áreas do 
conhecimento em torno de um ou mais temas, no qual cada área ainda 
preserva sua metodologia e independência.  
A interdisciplinaridade, por sua vez, pressupõe uma forma de produção do 
conhecimento que implica trocas teóricas e metodológicas, geração de novos 
conceitos e metodologias e graus crescentes de intersubjetividade, visando a 
atender a natureza múltipla de fenômenos complexos. 
Entende-se por Interdisciplinaridade a convergência de duas ou mais áreas 
do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que contribua para o 
avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área 
para outra, gerando novos conhecimentos ou disciplinas e faça surgir um 
novo profissional com um perfil distinto dos existentes, com formação básica 
sólida e integradora (CAPES, 2013, p.12, online). 

 
A busca por essa diferenciação não é apenas burocrática, ela implica 

diretamente a forma de percepção em relação ao conhecimento, uma vez que a 

multidisciplinaridade evoca cada área do conhecimento a contribuir com sua 

perspectiva, enquanto a interdisciplinaridade busca integrar os vários e diferentes 

campos dos saberes, manifestando-se de maneira total e integral. 

A interação necessária para as trocas teóricas e metodológicas depende 

de um ambiente, assim como já descrevemos, interdisciplinar em sua essência, em 

que as pessoas envolvidas estejam imersas em uma atmosfera cultural e intelectual 

efervescente, além de estarem cientes sobre os limites, mesmo ainda inalcançados, 

de cada área particular da ciência. A necessidade de elementos da personalidade 

humana, como a humildade relatada por Fazenda (2009), é característica básica para 

o avanço da ciência interdisciplinar, uma vez que dificilmente um único pesquisador 

ou grupo consiga concentrar toda a grandeza intelectual das áreas científicas. A 

composição do próprio documento sinaliza isto, uma vez que divide e agrupa em 
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quatro câmaras temáticas a distribuição de cursos da área interdisciplinar, como 

vemos no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos cursos de Pós-graduação da Área Interdisciplinar 
recomendados pela CAPES, por câmara temática (2012) 

 

 
Fonte: Capes, 2013, p.7, online. 

 

Nota-se que a interdisciplinaridade não é um conceito arbritário, que visa 

subjugar o conceito disciplinar. É condição sine qua non para o entendimento e 

funcionamento da interdisciplinaridade a existência e o conhecimento das disciplinas. 

Se buscamos um novo olhar ele deve partir de algo que exista previamente, sem a 

necessidade de atrelar-se a ele. Desta maneira, a interdisciplinaridade não só busca 

suas referências no conhecimento disciplinar científico, como em qualquer outra fonte 

de conhecimento, mas deve buscar o diálogo constante com eles, assim como aponta 

o documento: 

 

Nesse contexto, a interdisciplinaridade se caracteriza como espaço 
privilegiado, em virtude de sua própria natureza transversal indicada em seu 
prefixo, para avançar além das fronteiras disciplinares, articulando, 
transpondo e gerando conceitos, teorias e métodos, ultrapassando os limites 
do conhecimento disciplinar e dele se distinguindo, por estabelecer pontes 
entre diferentes níveis de realidade, lógicas e formas de produção do 
conhecimento. Assim, torna-se fundamental o diálogo da Área Interdisciplinar 
com as demais Áreas, bem como no próprio interior da Área Interdisciplinar 
(CAPES, 2013, p.12-13, online). 

 

Frisamos a necessidade deste diálogo entre as áreas, uma vez que a 

interdisciplinaridade ainda é um conceito em formação e entendimento dentro do 

mundo acadêmico. O documento relata esse diálogo como um desafio para a área: 
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Atender os desafios epistemológicos que a inovação teórica e metodológica 
apresenta às pesquisas e ao ensino interdisciplinares, o que requer diálogo 
cada vez mais estreitos entre as disciplinas de diferentes áreas do 
conhecimento e das áreas entre si, assim como destas com a filosofia das 
ciências, em suas diferentes vertentes.  

 

Desta forma, ressalta-se que a própria questão dos paradigmas ganha 

novos contornos, uma vez que os cientistas de cada área já não apenas conversam 

entre si, mas buscam a imersão em um diálogo mais complexo e intrincado, que visa 

desvelar conceitos não suscetíveis, se não imunes, à especialização. 

A interdisciplinaridade torna-se, então, muito mais do que uma forma de 

propor novas soluções, mas também uma maneira de sugerir e notar novos 

problemas. Ao ampliar o escopo para além dos paradigmas disciplinares, o mundo 

pode retomar novamente seu contorno complexo e total, não recortado, em que as 

possibilidades de visões transcendem os domínios científicos especializados. 

Ressaltamos que a interdisciplinaridade não carrega em seu âmago uma 

metodologia singular e própria, sendo este também um desafio para área. O 

documento assinala que se deve “promover a incorporação de metodologias 

interdisciplinares nos projetos de pesquisa dos docentes e discentes” (CAPES, 2013, 

p.13, online), assim como “reconhecer que diferentes concepções podem ser 

adotadas nas pesquisas e no ensino interdisciplinar, pois é possível construir 

significados distintos valorizando e reconhecendo a diversidade que a área comporta” 

(CAPES, 2013, p. 13, online). 

A aparente mixórdia que estas buscam podem causar, deve ser 

amparada pelo pensamento singular que os limites e as interconexões do 

conhecimento e saberes da área interdisciplinar se desvencilham da divisão e dos 

paradigmas disciplinares, e se alojam na subjetividade de cada indivíduo. Desta 

forma, há uma mudança de rota na condução do pensamento: não é a particularidade 

de cada ciência que exerce pressão sobre o pesquisador, traçando uma linha que 

demarca e delimita suas ideias e ações, mas sim o contrário. O pesquisador conduz 

o processo delimitado apenas por si mesmo. Por isso, a necessidade por uma 

formação cultural e científica mais abrangente, uma vez que é justamente na atividade 

de pesquisa, que provê a produção intelectual, que reside o maior desafio da área 

interdisciplinar. 

O desafio é oriundo da característica subjetiva, ou intersubjetiva, 

engajada no processo. Ao enfrentar os desafios interdisciplinares, o pesquisador deve 
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buscar relações novas e construções ainda inexistentes. Porém, não é algo totalmente 

desprovido de objetivos e realizado a esmo, uma vez que estas relações e visões 

devem partir de conceitos já existentes nas áreas disciplinares, adotando uma nova 

postura ao encará-los, como descreve o documento: 

 

A atividade de pesquisa na Área caracteriza-se pela prática interdisciplinar, 
fazendo convergir duas ou mais áreas do conhecimento, buscando a 
abordagem integral de problemas cuja solução não seria alcançada com 
enfoque disciplinar. Espera-se que a atividade interdisciplinar de pesquisa 
contribua para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, gere novos 
conhecimentos e faça surgir um novo profissional com um perfil distinto dos 
existentes, com formação básica sólida e integradora (CAPES, 2013, p.20, 
online). 

 

Ressaltamos que a carência de instrumentos e métodos particulares e 

objetivamente claros de pesquisa, que dificulta a análise sobre o que de fato foi 

produzido sob uma conduta interdisciplinar, devem ser superados pela capacidade 

dos novos profissionais da área e o aprofundamento teórico sobre o tema. 

O surgimento de novos profissionais, com formação embasada na 

interdisciplinaridade, deve trazer avanços consideráveis para a área, uma vez que, 

provavelmente, estarão mais aptos no manejo do conceito e suas aplicações. 

Este é um dos desafios dado ao corpo docente, que, de forma geral, 

ainda conta com poucos profissionais com formação intencionalmente direcionada à 

interdisciplinaridade, devido ao curto período de existência oficial da área. Há, então, 

a necessidade de demanda por profissionais de diversas especializações, que visam 

à cooperação entre si na busca pela ampliação das fronteiras do conhecimento: 

 

A proposta de um programa da Área Interdisciplinar deve contar com corpo 
docente disposto a ampliar as fronteiras do conhecimento, desenvolver 
tecnologia e promover inovação, que tenha experiência, competência e 
produtividade nas respectivas especialidades, com formação disciplinar 
diversificada, porém coerente com as áreas de concentração e linhas de 
pesquisa do programa, que possa contribuir para ampliar a base do 
conhecimento fora de suas áreas de especialização, visando aprofundar 
processos de cooperação produtivos (CAPES, 2013,p.18,online). 

 

O documento exalta a pesquisa como parte fundamental da formação 

interdisciplinar. Porém, analisamos que há um descompasso em relação a 

qualificação e a divulgação da produção intelectual. Notamos que a primeira se atrela 

à segunda, sendo promovida por esta, uma vez que o maior critério de qualificação é 
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dado pela presença da produção intelectual de um programa em divulgações 

qualificadas no meio científico e acadêmico, como demonstra a passagem: 

 

A importância da avaliação da produção intelectual do programa está na 
compreensão de que aqueles com produção de alta qualidade oferecem, 
potencialmente, condições para uma melhor formação dos alunos. Por sua 
vez, é relevante a participação dos alunos nesta produção, consistindo para 
a Área Interdisciplinar um dos pontos centrais da avaliação do desempenho 
do Corpo Discente. 
Considera-se a participação discente em eventos científicos relevante para o 
contato com a comunidade, troca de experiências, estabelecimento de 
colaborações, ajuste no desenvolvimento do projeto de pesquisa, entre outros 
fatores. No entanto cabe ressaltar que uma medida do desempenho pleno do 
corpo discente repousa na co-autoria em produção de maior impacto, como 
artigos publicados em periódicos classificados no Qualis, livros e capítulos de 
livros, produção técnica e trabalhos completos em eventos, todos 
classificados nos estratos mais altos da Área. A qualidade das teses e 
dissertações é avaliada, principalmente, segundo os produtos que geram a 
participação discente explícita. Por esta razão, consideram-se, para fins de 
avaliação da produção intelectual do programa, os trabalhos gerados por 
egressos até três anos após a conclusão do curso, sempre que 
caracterizados como frutos de suas teses ou dissertações 
A co-autoria discente na produção qualificada, além de ser um indicador de 
qualidade dos recursos humanos formados pelo Programa, contribui na 
inserção do egresso no mercado de trabalho. Um dos resultados mais nobres 
de um Programa de Pós-graduação é transformar a vida dos seus titulados, 
abrindo-lhes novas perspectivas neste mercado. O destino dos egressos, por 
conseguinte, é um item de avaliação dos programas de Pós-graduação 
(CAPES, 2013, p.32, online). 

 

A citação demonstra como ainda a produção e o fazer universitário estão 

ensimesmados. Se notamos anteriormente que um dos intuitos da área interdisciplinar 

é a busca por soluções de problema complexos da sociedade moderna, como, por 

exemplo, ser a base na criação ou aperfeiçoamento de políticas públicas, não vemos 

como isto poderia vir a acontecer sem a sencomunização do conhecimento advindo 

da pesquisa acadêmica (SOUZA SANTOS, 1988), que nada mais é do que a 

irradiação intencional e efetiva deste para a comunidade fora dos muros da 

universidade. Por isso, evidenciamos a necessidade da área buscar, além de novas 

formas de integração do conhecimento no processo da pesquisa, formas mais efetivas 

e acessíveis de comunicação e viabilização de resultados. 

O Documento assinala, ainda, a inserção social dos programas. Porém, 

este quesito representa apenas dez por cento do peso total na avaliação dos 

programas de mestrado e doutorado acadêmicos. Os outros itens e respectivos pesos 

em relação a avaliação são: Corpo Docente - 20%; Corpo Discente, Teses e 

Dissertações – 35% e Produção Intelectual – 35%.   
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O quadro abaixo demonstra a divisão dos pesos dentro do item Inserção 

Social. 

 

Quadro 1 – Quesito de avaliação “Inserção Social” 

 

 

Fonte: Capes, 2013, p.67-68, online. 

 

Nesta fração do quadro retirada do documento, nota-se o peso que a 

avaliação dá aos aspectos de impacto de produção e inserção do programa nos 

diversos níveis da educação e também na integração com outros programas, assim 

como a internacionalização do programa, advinda da mobilidade e participação do 

corpo docente e discente em projetos de cooperação.  

Mas notamos que no tocante à divulgação, o texto faz menção apenas 

a páginas de internet dos programas. Como fator de impacto e alardeamento, a 

análise parece limitada, assim como a forma de divulgação preterida por ela, uma vez 

que não é proativa e sim passiva. 
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Nos mestrados profissionais, o peso da inserção social é aumentado, 

atingindo um quarto da avaliação. Nota-se, desta maneira, que há uma dicotomia na 

avaliação que, dado o panorama, jaz sobre a questão da utilidade do produto final 

gerado entre as duas modalidades. 

Nossa indagação recai sobre a perspectiva de que o conhecimento 

teórico acadêmico tem impacto inferior na comunidade fora da universidade do que 

os produtos visíveis de um mestrado profissional. A visão induz ao retrocesso e ao 

distanciamento entre universidade e sociedade, o que implica a constatação da 

redução da interdisciplinaridade, como elemento que contribui para responder às 

questões sociais. 

A análise deste documento traz considerações relevantes sobre os 

desafios da interdisciplinaridade na educação superior, as conquistas e as barreiras 

ainda existentes e que devem ser superadas para que esta área ajude na busca da 

concretização de melhores práticas sociais e educacionais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Retomando o objetivo geral da investigação que é discutir a 

correspondência entre interdisciplinaridade e construção de saberes, na educação 

superior, em nível de pós-graduação stricto sensu (programas de mestrado e 

doutorado), a fim de observar as expectativas teórico-acadêmicas, legais, sociais e 

políticas, para atender à solução de problemas complexos da sociedade brasileira 

contemporânea, por meio da análise do Documento de Avaliação de Área – 

Interdisciplinar – 2013, divulgado pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, seguem as considerações obtidas. 

É necessário que a construção de saberes dentro universidade dialogue, 

ou mesmo, promova, outros tipos de conhecimento. O desenvolvimento da sociedade 

atual perpassa por questões e problemas sociais e culturais, bem mais amplos do que 

um único campo da ciência tem o poder de responder ou propor soluções.  

Neste contexto, consideramos que a interdisciplinaridade tem a 

possibilidade de resgatar, na sociedade, o sentimento de pertencimento histórico na 

civilização, promovendo ações e transformações necessárias rumo a uma tentativa 

de composição social mais harmoniosa em todos os aspectos. Dizemos harmoniosa, 

pois denota um sentido de movimentação, e não equilibrada, que induziria a um 

sentido de estaticidade, qualidade distante da sociedade atual. 

A universidade, então, deve tornar-se palco desta educação que 

promove a transmissão da cultura, ao mesmo tempo em que propicia o florescimento 

de verdadeiros centros de pesquisa, fundamentos em bases culturais, capazes de ir 

além do casulo do cientificismo, agregando valores civilizacionais a suas descobertas, 

podendo, desta maneira, propor ações sociais benéficas e mais coerentes com a 

sociedade da qual é contemporânea. 

Já mencionado anteriormente em nosso trabalho, considerando Furtado 

(1984), o homem, na sociedade, deve ser um protagonista, para construir um 

ambiente que dê a ele respostas e satisfaça as necessidades. Desta forma, 

constatamos que o desenvolvimento depende de dois fatores principais: a liberdade e 

o conhecimento. Consideramos que estes dois fatores são os alicerces tanto para o 

desenvolvimento humano, quanto para o conceito interdisciplinar que buscamos traçar 

e delinear, na universidade, ao longo de nosso trabalho.  
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A liberdade é uma condição sine qua non para o desenvolvimento, e está 

presente em vários tratados sobre a humanidade, pois realça a liberdade como um 

fator político que pode ser medido. Ora, se buscamos enaltecer a liberdade crítica 

dentro da universidade, podemos estabelecer que esta liberdade crítica será tanto 

maior quanto mais livre forem as garantias legais dada pelo sistema político, em vigor 

na sociedade que a universidade esteja inserida. Não que a liberdade intelectual, 

pessoal ou social, dependa do sistema político-legal para existir, mas este lhe 

assegura o direito de ser exercida e trabalhada. Esta visão argumenta a favor da 

liberdade e autonomia necessária para a atmosfera universitária interdisciplinar que 

almejamos. 

No decorrer do tempo, a liberdade deve aliar-se ao conhecimento, acima 

da mera utilidade que possa estar contida nele. Evidentemente que carente das 

necessidades físicas, o homem padece na miséria de sua insignificância material. 

Porém, o conhecimento e a busca por ele enaltecem a possibilidade de sermos mais 

que um aglomerado de células que precisam de alimento, repouso etc. A amplitude 

do conhecimento, sua manutenção e aprimoramento - que em um sistema 

educacional podem ser transmutados em transmissão da cultura e preceito para a 

busca científica através da pesquisa, oferece a possibilidade de uma geração da 

humanidade buscar o desenvolvimento, a partir do legado das anteriores. A junção 

destes dois conceitos traz relevante significado para a área interdisciplinar, que almeja 

que o tráfego de conhecimento ganhe novos horizontes, tanto entrando quanto saindo 

dos muros da universidade, pois um ambiente interdisciplinar tende a desburocratizar 

a instituição, tornado-a mais próxima das comunidades pelo diálogo permanente 

através de pesquisa e extensão, ou se não suficientes estas, que a busca por outras 

formas de encontro alcancem no seio da interdisciplinaridade o respaldo necessário 

para se desenvolverem. 

Durante a análise do Documento de Avaliação de Área – Interdisciplinar 

- da CAPES, 2013, observamos a maneira como a interdisciplinaridade tem se 

concretizado na educação superior e como ela pode vir a se destacar nos processos 

de constituição de saberes, uma vez que a busca pela integração do conhecimento 

amplia suas fronteiras geográficas, sendo propulsora de uma nova geração de 

profissionais capazes de, onde estiverem, elevar o nível da atividade de pesquisa, 

conciliando os objetos e temas regionais à universalização intelectual. Essa 

matemática visa solucionar problemas em prol do desenvolvimento regional, já que 
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reduz a assimetria de poderes políticos e econômicos regionais através da educação 

superior, elemento potente e transformador de uma sociedade livre. 

Anotamos as principais qualidades que o Documento exalta, como a 

ênfase na pesquisa integradora e a necessidade de aprofundar e ampliar o conceito 

de interdisciplinaridade; como também os desafios da área interdisciplinar, sendo a 

dificuldade de pesquisar desprovido de uma metodologia singular e a relação entre a 

divulgação de resultados e a sensocomunização destes junto a sociedade os de maior 

impacto. 

O resultado final de nosso trabalho nos leva a constatar que a área 

interdisciplinar é um fator de significativo para o desenvolvimento social, já que implica 

transformações em vários níveis dentro da universidade, desde a forma como esta se 

propõe a construir os saberes, até a maneira como esta dialoga com o restante da 

comunidade. Observamos que a ausência das características impressas no conceito 

de interdisciplinaridade leva ao risco do conhecimento produzido no interior da 

universidade ser matéria apenas endogênica, retroalimentando uma instituição que 

pode padecer em seu isolamento. 

Porém, o caminho indicado no Documento nos mostra o oportuno 

inverso da situação, uma vez que, nos cursos de pós-graduação, a área é que mais 

tem crescido. Formador de mestres e doutores, este nível do ensino superior ganha 

um patamar e uma missão ainda mais importante, uma vez irá constituir os quadros 

futuros de docência. 

Desta maneira, nossa expectativa é a de que a interdisciplinaridade se 

infunda cada vez mais no dia a dia da sociedade, através de todos os níveis da 

educação, observando que a tendência seja a consolidação e ampliação do conceito, 

devido à crescente exposição e intensificação da área.  
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