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Prefácio

Há quarenta anos, quando iniciamos nossas pesquisas em Interdis-
ciplinaridade, os escritos e as pesquisas sobre teoria, prática e pesqui-
sa interdisciplinares eram incipientes.

Hoje verificamos que a proposta de lei educacional, redigida em 
1971, na qual a Interdisciplinaridade surgia como proposta para toda 
a Educação, encontra-se com os mesmos dilemas, ainda não superados.

Enfrentar as necessidades de uma interdisciplinaridade científica, 
profissional, metodológica e prática, como demonstram os estudos que 
realizei desde 1979 até a presente data com meus parceiros, parece 
adquirir finalmente legitimidade. O ano de 2013 torna-se emblemá-
tico, no sentido de re-ativar a discussão adormecida em todos os níveis, 
graus e áreas de estudo.

O Renascimento, ao que tudo indica, ocorre ao final de 2012 
quando a Capes conclama todas as universidades brasileiras a apresen-
tarem os resultados da formalização ocorrida dez anos antes e se com-
promete a promover encontros regionais durante o ano de 2013 para 
que se tenha um panorama de como se encontra a inserção da inter-
disciplinaridade nos currículos educacionais ao final de 2014, para que 
novas medidas sejam tomadas para que a efetiva implantação de uma 
educação interdisciplinar em nossas escolas aconteça.

Com muita alegria e satisfação encontro-me participando desses 
encontros e tendo a oportunidade de transmitir o que eu e meu grupo 
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de pesquisa — o Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinari-
dade (GEPI) — construímos sobre teoria, pesquisa e prática interdis-
ciplinar nesses mais de 30 anos de trabalho.

Percebemos nestes encontros que muitos não entendem ainda o 
que significa a interdisciplinaridade e outros tantos não sabem como 
pesquisar e praticar uma educação interdisciplinar.

Neste momento somos ouvidos, temos a oportunidade de trans-
mitir os resultados de nossas pesquisas e somos chamados para asses-
sorar aqueles que querem aprender o que sabemos e chegam a nós 
como parceiros que desejam adquirir o estudo para o aprofundamento, 
expansão e aprimoramento das práticas interdisciplinares.

O reconhecimento do papel do aluno mais recolhido e do profes-
sor mais tímido começa a sair do ostracismo!!! Outros certamente se 
animarão a ser, saber e intervir interdisciplinarmente, pesquisando a 
História, reconhecendo nela as hipóteses da inovação!!!!!

Há aproximadamente dez anos, organizei uma obra publicada pela 
Cortez Editora intitulada Interdisciplinaridade: dicionário em construção.

A referida produção teve por objetivo a aproximação de pesquisa-
dores brasileiros e estrangeiros que a ela se dedicaram no sentido de 
sintetizar em verbetes aspectos interdisciplinares de suas pesquisas aca-
dêmicas. Chamados na ocasião de verbetes, sintetizavam a palavra-chave 
das pesquisas de seus autores. O chamado dicionário foi muito difundido 
e utilizado em vários setores do meio educacional, propiciou a criação de 
inventários ou fragmentos inovadores, incentivando autônomas formas 
de pensar, pesquisar e intervir interdisciplinarmente.

O livro que hoje apresentamos evolui, no sentido de introduzir 
formas diferenciadas de intervenção educativa, apresentando-as em 
breves súmulas de pesquisas concluídas no Brasil — súmulas essas 
que merecerão críticas, acréscimos e avanços posteriores em que con-
taremos com a parceria dos nossos leitores, tal como ocorreu na obra 
citada Interdisciplinaridade: dicionário em construção.

Estratégias próprias de como identificar os saberes profissionais, 
de como compreender a essência dos processos de construção e de 
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elaboração destes saberes, de analisar a compreensão dos sentidos 
dentro de um agir profissional, são questões relevantes tratadas com 
detalhes na íntegra das pesquisas aqui em súmulas apresentadas.

A função subversiva e polêmica da pesquisa interdisciplinar em 
educação pressuporá o sentido de uma formação profissional dos do-
centes, em educação deliberadamente subversiva e polêmica. Porque 
esta é a única direção que pode oferecer a garantia de evitar as inter-
pretações subentendidas, a hegemonia de uma doxa pedagógica, o 
discurso complacente, organizando a felicidade por decreto, como dizia 
Olivier Reboul1 em 1992. E, sem dúvida, favorecendo este encontro, 
esta confrontação construtiva entre os diferentes quadros teóricos e 
conceituais que se propõem a ler e compreender a prática de ensino 
que a formação profissional poderá reverter em todo seu poder de 
mudança social.

Este é, a meu ver, o manifesto desta obra, tecida a tantas mãos: 
Deslocar os docentes/pesquisadores de seu patamar disciplinar sobe-
rano para a efetivação de uma complacente autonomia.

Ivani Fazenda

Outubro de 2013.

1. olivier reboul foi um filósofo francês (1925‑1992) especialista em retórica e Filosofia da 
educação.
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Introdução

A questão da interdisciplinaridade e formação docente, em  particular, 
está intimamente ligada à problemática da intervenção educativa.

O olhar interdisciplinar sustentado pela intervenção educativa nos 
convida, de fato, a questionar a prática profissional dentro de uma 
perspectiva multirreferencial.

Primeiramente, lembramos que o desenvolvimento do docente-for-
mador interdisciplinar é acompanhado de um recurso manifestado na 
análise das práticas. Mas essa análise, tal qual se pratica hoje dentro 
de certo número de organismos universitários de formação profissional, 
não permite jamais que se identifique o eixo fundador da prática do-
cente; destarte, algumas críticas de pesquisadores mais conservadores 
nos incitam a um cuidado maior com o escopo de uma produção teó-
rica consistente da própria prática.

O que nossas pesquisas constatam é a existência de um quadro 
teórico e conceitual frequentemente pouco estabilizado, e até mesmo 
separado das ações próprias dos docentes, que as colocam num lugar 
isolado na organização dos currículos das universidades. Quando as 
mesmas aparecem em geral encontram-se envoltas numa ordem rigi-
damente prescritiva.

Esquecidos os saberes eruditos, esquecida a questão dos funda-
mentos epistemológicos dos saberes docentes, infelizmente o que pa-
rece apenas contar é a capacidade dos estudantes se adaptarem às 
realidades do mercado de trabalho a partir de uma formação priorita-



18 interdisciPLinAridAde

riamente prática, proposta pelas universidades; nos dias de hoje, uma 
garantia de fazer apenas de penetrar no ofício, sem a capacidade de 
recriá-lo.

Para que esta realidade seja modificada supõe-se a superação de 
pelo menos duas condições: a primeira é a de incentivar a identificação, 
a leitura e a compreensão daquilo que se funda numa prática.

Esta primeira condição necessita, antes de tudo, de um retorno 
às origens dos saberes profissionais essencialmente iniciados e postos 
que se abrirão para um futuro prático, melhor dizendo: História. Para 
além deste retorno às fontes do saber profissional, convém, também, 
poder acompanhar os futuros profissionais dentro de uma atividade 
delicada e arriscada de leitura e compreensão da sua prática já viven-
ciada, bem como de suas potencialidades latentes ou pulsantes.

A análise deste ato, que se funda na história da atividade profissional, 
coloca como indagantes as representações habituais, que deixariam en-
tender que por camuflagem e/ou por mimetismo pode-se aprender a 
agir profissionalmente.

Só uma caminhada reflexiva e crítica, levando um olhar ao mesmo 
tempo introspectivo e retroativo, mas, interativo no sentido profundo de 
sua ambiguidade, permitiria o efetivo exercício da interdisciplinaridade.

A segunda condição é a permissão da formação universitária em 
garantir uma formação realmente profissionalizante, que toque na ques-
tão da atitude de mediar sem abortar.

Assim, só o exercício da autopercepção, do pesquisador sobre sua 
formação anterior torna possível a função de mediação entre presente 
e futuro.

A interdisciplinaridade não pode confundir o sentido de uma 
formação profissional, aquela que ajuda um novato a conceber e a 
construir o ato profissional com o dispositivo de formação, se apoian-
do principalmente sobre uma aposta em estágio baseado na ilusão de 
uma indispensável sinergia entre teoria e prática como um vetor de 
profissionalização.
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O desafio que a formação interdisciplinar neste momento adquire 
é a de incrementar, nos próximos anos, sua capacidade de identificar 
os diferentes tipos de saberes em jogo no ato de ensinar, tomando-os 
como incompletos e sempre insuficientes.

É neste ato de perene incompletude que a potencialidade do vir 
a ser se constituirá.

Enfim, o mesmo ato de inventar um dispositivo pedagógico que 
invada este ensinamento didático desta atualização dos saberes profis-
sionais, da compreensão de sua organização em sistemas organizadores 
de intervenção educativa inovadora dependerá o sucesso dos dispositivos 
de formação dos docentes.

Seguem súmulas que sintetizam pesquisas de mestrado e douto-
rado de seus autores sob minha orientação e que são ensinamentos 
práticos da ação interdisciplinar que é uma intervenção educativa 
inovadora.

Ivani Catarina Arantes Fazenda
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A estéticA do método
____________________________________________________________________ Cláudio Antônio Tordino

Inquiry can be viewed as a search for new metaphors 
for thinking about everyday affairs.

Popkewitz

Bronowski (1977) considera que um dos mais deletérios preconcei-
tos de nosso tempo tem sido a comunidade científica considerar que 
a arte e a ciência são campos diferentes e como que incompatíveis. 
Possivelmente, por trás desse entendimento subjazem as crenças: pri-
meiro, de que qualquer investigação que se queira merecedora de 
crédito dependa do rigor do método que a instrui, o que é difícil de 
negar; segundo, que para ser rigoroso e para ser científico o método 
deva revestir-se de tal austeridade, que há de ser vetusto, o que é di-
fícil de aceitar.

Nas ciências humanas e sociais, em geral, e na educação, em 
particular, o pesquisador está quase sempre diante de um quadro em 
que o emprego da racionalidade, em seu sentido mais estrito, é de 
alguma forma limitado. Isso por se ver obrigado a assumir hipóteses ou 
pressuposições sobre as características, condições e estados do ambien-
te ou do contexto e sobre as características, situações e estados do 
objeto — que se refletirão nas questões a serem convertidas em dúvi-
da metódica, a justificar a pesquisa —, e, simultaneamente, por se ver 
premido por essas mesmas condicionantes na seleção do específico 
método que anteveja como potencialmente adequado a seus propósitos. 
Nessa delimitação da pesquisa incluem-se, então, todo o referencial 



22 interdisciPLinAridAde

de aspirações e valores do pesquisador, como conveniências metodo-
lógicas, malgrado o rigor empregado.

É que, em ciências humanas e sociais, a pergunta fundadora da 
pesquisa provém mais da sensibilidade do pesquisador para perceber, 
ex ante, o padrão ou o desvio que se embutem na realidade a ser ex-
plorada, ou nas categorias e atributos a serem analisados, do que do 
emprego de qualquer aparato de racionalidade. Por isso, a pesquisa que 
tende a ser mais contributiva é aquela engendrada por questionamen-
to primordial arguto e sutil, o qual, em seu próprio formular, já faz 
antever a compreensão da complexidade dos fenômenos que busca 
ultrapassar: pura arte!

Pode parecer que, assim tratada e comparada às denominadas 
ciências duras, a pesquisa em ciências humanas e sociais tenda a uma 
certa acientificidade. Porém, por não ser de seu feitio a busca ou o 
encontro de relações de causa e efeito no sentido determinista, próprio 
das ciências exatas, exige elaboração teórica complexa e sofisticada, 
para nela ancorar métodos e técnicas que possam ser considerados 
adequados e rigorosos. Apesar da rigorosidade, contudo, contrariamen-
te ao que ocorre nas ciências duras, a teoria, nas ciências humanas e 
sociais, pode prestar-se à manipulação de acordo com os interesses que 
em cada caso possam prevalecer.

Popkewitz (1984, p. 12), alerta que a teoria pode ser empregada 
para:

1) “fornecer uma base racional para mudar condições sociais e econô-
micas, fazendo essas mudanças parecerem razoáveis;
2) fornecer um mecanismo para legitimar interesses institucionais ou 
institucionalizados;
3) orientar a preparação de planos sociais alternativos”.

Daí advém a necessidade de compromisso e a responsabilidade 
do pesquisador. Mas, por isso mesmo, por carecer desses atributos 
comportamentais, regidos pela moral e pela ética, é que a pesquisa em 
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ciências humanas e sociais não pode ser estritamente racional. Como 
acentua Flyvbjerg (2001, p. 12), “a ciência social nunca foi e provavel-
mente nunca será apta a desenvolver o tipo de teoria explicativa e 
preditiva que é o ideal e a marca da ciência natural”.

Quando o pesquisador almeja adotar atitude interdisciplinar dian-
te da produção do conhecimento, por paradoxal que possa parecer, as 
dificuldades e as possibilidades aumentam.

Aumentam as dificuldades porque a atitude diante do conheci-
mento, influenciadora de sua própria construção, é a de buscar abor-
dagens cada vez mais abrangentes e complexas para aqueles saberes 
que, durante toda a Modernidade, se abrigaram no âmbito das disci-
plinas. Estas foram sendo criadas quase que por cissiparidade: à me-
dida que os saberes acumulados em uma disciplina justificavam maior 
aprofundamento ou especialização, o que fora uma linha de pesquisa 
instituía-se em nova disciplina. É esse pretenso processo de racionali-
dade, que progressivamente afasta o conhecimento produzido de sua 
matriz geradora de referência, pela crescente introdução de pressupos-
tos “racionalizadores”, que permite a Nicolescu (2000, p. 22) afirmar, 
em relação às ciências humanas, que “infelizmente, no mundo dos 
seres humanos, uma teoria sociológica, econômica ou política continua 
a existir apesar de múltiplos fatos que as contradizem”. Na interdisci-
plinaridade, o movimento é centrípeto, sem aspirar, porém, à unificação 
dos saberes, mas à integração deles: não por soma ou justaposição, mas 
por amálgama e multiplicação.

Aumentam as possibilidades porque se ensejam condições para a 
instauração de nova mentalidade, no sentido que propõe Japiassu (2001). 
Este autor considera que é necessário valorizar um novo tipo de saber 
e a noção de mentalidade aparece como sugestiva, pois “ao designar 
todo um conjunto de representações, atitudes, referências, comporta-
mentos e motivações que se forjam e consolidam na prática, permite-nos 
compreender como é possível pensar de outro modo, segundo novas 
formas de ‘racionalidade’”. Morin (2000) também entende que a busca 
do conhecimento objetivo envolve forçosamente a interação entre as 
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estruturas mentais e a subjetividade do sujeito com o mundo exterior, 
sendo dele uma reconstrução, implicando, portanto, numa ativa posição 
crítica, tanto em relação a si mesmo, quanto em relação ao mundo e 
ao próprio conhecimento.

Ora, se é possível pensar de outro modo, segundo novas formas 
de racionalidade e se a busca do conhecimento objetivo decorre da 
interação da subjetividade do sujeito com o mundo exterior, se é re-
querido ultrapassar a barreira dos saberes disciplinares, pela conjunção 
proporcionada por variados saberes dispostos de forma hologramática 
para ampliar a compreensão, mister se faz incorporar ao método toda 
a multiplicidade de recursos e procedimentos que, mantendo-lhe o 
rigor, incentivem a criatividade e a liberdade do pesquisador. Só assim 
é possível proporcionar-lhe a construção de conhecimento que possa 
ir além do novo e encontrar o inusitado, para que, da perplexidade 
originada pelo estranhamento, surjam fraturas que permitam a forma-
ção da nova mentalidade. Nada mais próximo da obra de arte! Como 
salienta Benjamin (1975, p. 29),

Sempre foi uma das tarefas essenciais da arte a de suscitar determinada 
indagação num tempo ainda não maduro para que se recebesse plena 
resposta. A história de cada forma de arte comporta épocas críticas, onde 
ela tende a produzir efeitos que só podem ser livremente obtidos em 
decorrência de modificação do nível técnico, quer dizer, mediante uma 
nova forma de arte. Daí porque as extravagâncias e exageros que mani-
festam nos períodos de suposta decadência nascem, na verdade, daqui-
lo que constitui, no âmago da arte, o mais rico centro de forças.

Assim deve o método ser entendido na interdisciplinaridade. Nela, 
liberdade e rigor não se opõem, como antagônicos. Liberdade é mes-
mo, em última instância, uma espécie de atributo do rigor, que dela 
precisa por querer-se livre, em sua rigorosidade, para não se tornar 
rígido; por não se querer rigorista a constranger a liberdade, para po-
der apreender o inaudito nas suas livres e plenas manifestações. Quer-se 
rigor no escrutínio do fenômeno, mas sabe ser o escrutínio posterior 
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à sua emergência, compreende que é primeiro preciso captá-lo, por 
vezes em sua sutileza e fugacidade, já que depois haverá tempo e modo 
de interpretá-lo, não como elucubração ensimesmada do delírio, mas 
como alvo do cuidadoso percorrer do sentir e do pensar. Por sua vez, 
a liberdade tem no rigor uma espécie de atributo, pois não se quer 
liberdosa, já que se entende consequente e compromissada. O rigor 
da liberdade é aquele do libertista e não do liberalão, pois se quer 
aberta ao novo e ao inusitado como possibilidade de encontro de al-
ternativa naquilo que tem de novel, mas sem ser a novidadeira que a 
tudo acolhe sem reflexão. Quer-se liberdade na captação, na reflexão, 
na expressão, por isso rigorosa.

No dizer de Quintás (s/d), “viver criativamente caminha junto 
com pensar de forma rigorosa”. É possível parafraseá-lo: pensar de 
forma rigorosa caminha junto com viver o método criativamente: nis-
so repousa a arte do pesquisador. Arte e estética são coisas bem dife-
rentes, mas é da arte no engendramento do método que a pesquisa 
deriva sua estética.
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