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CONSIDERAÇÕES SOBRECONSIDERAÇÕES SOBRE

...DISCIPLINARIDADE



1. Conceito

♦ Parte integrante de uma rede que contém diferentes
formas de conhecimento da realidade.

♦ Não integra tampouco engloba a disciplinaridade, a
multi, a pluri, a inter, mas existe com elas,
distinguindo-se e expandindo o poder da teia.distinguindo-se e expandindo o poder da teia.

♦ Cada forma tem seu contexto histórico que revela a
base de seu surgimento, a depender da necessidade
humana.

♦ Cada nova necessidade de aprendizado proporciona
novas formas de interagir e conceber a realidade na
ciência.



♦ A nova forma não nega ou substitui as anteriores, mas 
alia-se as mesmas e desenvolvem-se mutuamente, 
todas necessárias em seus diferentes contextos, 
articulando-se, gerando-se, e regenerando-se 
recursivamente.
♦ A questão não é dialética – pela qual uma nova forma 
supera a outra - mas dialógica, em que as formas supera a outra - mas dialógica, em que as formas 
dialogam em suas diferentes lógicas, reconhecendo a 
importância e legitimidade de cada uma delas.
♦ A disciplinaridade surgiu da necessidade de 
aprofundar o conhecimento especialista – momento 
histórico da expansão do desenvolvimento tecnológico 
da sociedade humana.



♦ Visão disciplinar: fundamento na visão cartesiana –
pensamento reducionista, materialista, racionalista, positivista e
tecnicista. Hipótese: para melhor compreender a realidade ou um
fenômeno era necessário separá-lo de seu ambiente e de suas
relações, estudando o objeto em si. Isto permitiu avanços e
apresentou limitações:

- o desligamento do objeto de seu contexto e de suas relações- o desligamento do objeto de seu contexto e de suas relações
tornou-o frágil, fragmentado, insuficiente, com repercussão nas
diversas ciências e na visão de mundo do homem moderno –
ilusão da separatividade e da auto-suficiência;

- afastamento do humano de si mesmo e das suas relações
interpessoais e ambientais.



♦ A visão dialógica da disciplinaridade, portanto, revela
que ela é fundamental para o aprofundamento do
conhecimento sobre a realidade, porém não é suficiente;
também é necessária uma visão que reconheça astambém é necessária uma visão que reconheça as
relações entre o observador, o objeto observado e o
ambiente ao qual pertencem o observador e o objeto.



2. Histórico
♦ INTERDISCIPLINARIDADE no BRASIL: Fazenda [1994] e
Japiassu [1976] – influência da experiência européia [francesa].
♦ 1961 – Gusdorf – primeira sistematização de trabalho
interdisciplinar nas ciências humanas para a UNESCO; 1970 –
OCDE/Nilce – seminário internacional sobre interdisciplinaridade
– LANÇAMENTO da palavra TRANSDISCIPLINAR por PIAGET.
♦ Marco inicial no Brasil: lançamento livro de Japiassu [1976] e♦ Marco inicial no Brasil: lançamento livro de Japiassu [1976] e
início de construção da pesquisa interdisciplinaridade e
educação [Fazenda].
♦ Meados do século XIX – surgimento de correntes com defesa
pela visão global de saberes [pedagogia ativa]: Educação Nova

[Pestalozzi, Ströbel, Cousinet, Claparéde, Dewey, Decroly,
Montessori, Freinet e Paulo Freire.



♦ Surgimento de núcleos de pesquisa e
experiências de interação interdisciplinar –
décadas de 70, 80 e 90 – origem dos centros
transdisciplinares [pensamento complexo].

♦ Brasil: CETRANS/USP, seguido de Minas
Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Rio
de Janeiro. França – principal, maior e mais
antiga referência – Basarab Nicolescu.



3. Distinção de conceitos
Base comum: uma mesma realidade pode ser observada por 

várias abordagens.

ABORDAGEM DISCIPLINAR
♦ Está associada a um único nível de realidade.
♦ O fenômeno em estudo é observado sob a ótica de apenas
uma disciplina do conhecimento.uma disciplina do conhecimento.
♦ É a abordagem da ciência clássica.
♦ Conceito de disciplina: um conjunto de conhecimentos
especializados e focados em um domínio científico específico e
homogêneo. Assim, por exemplo, um sistema produtivo poderá
ser estudado apenas do ponto de vista da matemática como um
modelo de relações a serem otimizadas, o que está muito longe
da realidade.



ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

♦ Caracterizada pela intervenção de várias disciplinas para
estudar um mesmo fenômeno.

♦ Cada disciplina intervirá dentro da sua ótica de forma
sequencial ou paralela sem que haja cooperação entre elas.
Dessa forma, o sistema produtivo será analisado do ponto deDessa forma, o sistema produtivo será analisado do ponto de
vista da otimização dos fluxos de materiais pela matemática,
como um sistema de agregação de valor do ponto de vista da
economia e como um sistema social do ponto de vista da
sociologia. Entretanto, não haverá nem integração nem
complementaridade dos conhecimentos gerados por cada uma
das disciplinas intervenientes na análise do objeto observado.



ABORDAGEM PLURIDISCIPLINAR

♦ O fenômeno também é estudado por meio da ótica de várias
disciplinas de forma independente. Entretanto, há troca de
conhecimentos entre as disciplinas a partir da cooperação entre
elas, de forma a enriquecer o conhecimento sobre o fenômeno.

♦ Existe uma justaposição de diversos campos de saber
situados geralmente no mesmo nível hierárquico, mas não hásituados geralmente no mesmo nível hierárquico, mas não há
nenhuma coordenação (SILVA, 2000). Assim, a análise
econômica do sistema produtivo será utilizada para melhorar os
resultados da otimização matemática dos fluxos de materiais e a
análise sociológica irá levar em conta as formas de gestão para
organizar o sistema de modo a melhorar sua eficiência na
agregação de valor.



ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR

♦ Existe um intercâmbio de conceitos, conhecimentos e métodos
entre as disciplinas.

♦ Nesta abordagem há uma interação participativa de um grupo
de disciplinas conexas, cujas relações são definidas a partir de
um nível hierárquico superior, ocupado por uma delas
(JANTSCH; BIANCHETTI, 1999).

♦ O objetivo é a “transferência de métodos de uma disciplina
para outra” (NICOLESCU, 2005). No caso do estudo de um
sistema produtivo estaria ocorrendo uma abordagem
interdisciplinar quando fosse utilizada, por exemplo, a Teoria dos
Grafos oriunda da matemática para estudar as interações entre
indivíduos que formam o sistema social de uma organização
(Martino; Spoto, 2006).



ABORDAGEM TRANSDISCIPLINAR

♦ Ocorre a partir da interseção dos conhecimentos de várias disciplinas.

♦ O prefixo “trans” indica aquilo que está ao mesmo tempo entre as
disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina
[Nicolescu, 2005].

♦ Nas abordagens anteriores os objetivos estavam inscritos numa estrutura
de pesquisa disciplinar. Na transdisciplinaridade existe uma integração dasde pesquisa disciplinar. Na transdisciplinaridade existe uma integração das
disciplinas, conduzida pela necessidade de observação da realidade em
vários níveis de complexidade, para cobrir o extenso espectro de objetivos
necessários para estudar a realidade de uma forma mais ampla.
♦ Na abordagem transdisciplinar ocorre uma fusão do conhecimento das
diversas disciplinas que tende à criação de um campo de saber com
autonomia teórica e totalmente novo. As ciências cognitivas e a ecologia
são resultados de uma necessidade de intervenção transdisciplinar para
estudar determinados problemas da realidade (POMBO, 2006).






