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tremer em face da emoção dos primeiros achados. Maravilho-me novamente com aquelas mínimas 

descobertas, demoro-me nelas e, novamente vivo o momento mágico do ato de criar, de inovar, que 

somente a pesquisa pode proporcionar” (Fazenda, 2006) 
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 SOBRE A PRESENÇA NESTE TRABALHO.  

 

Minha inquietação para o desenvolvimento desta pesquisa teve início em 2006, quando 

desenvolvia as atividades acadêmicas no Mestrado em uma instituição pública de São Paulo1. 

A pesquisa empreendida naquela ocasião 2, estudou o currículo para a Educação de crianças, 

jovens e adultos com severas dificuldades cognitivas e motoras, buscando evidenciar o ensino 

de Artes e a sua capilaridade dentro de outras áreas envolvidas no desenvolvimento e aplicação 

deste currículo. Neste sentido, a Interdisciplinaridade surgiu de forma natural e latente, pois 

necessitava de um aporte teórico capaz de consolidar e alinhavar toda a complexidade envolvida 

no processo curricular e no cerne de ensino-aprendizagem. 

Com a mesma naturalidade da descoberta, veio à tona a lucidez do aporte teórico de Ivani 

Catarina Arantes Fazenda. De forma ainda incipiente, tomei contato com algumas de suas obras, 

e assim, a leitura e o aprofundamento me trouxeram o conforto e a certeza do encontro com um 

sólido arcabouço teórico, um propício diálogo com os outros autores da pesquisa, permitindo 

um alinhavo de toda a complexidade que vivíamos. Porém, vários obstáculos surgiram. 

Durante o processo de qualificação da pesquisa, apenas uma única indicação me foi dada, como 

forma de tornar o trabalho apto à arguição – a retirada total, completa e irrestrita da 

Interdisciplinaridade. Neste momento, conturbado e controverso da vida acadêmica, fui 

cerceado da possibilidade de falar e dialogar, e assim, apontar a riqueza e a profundidade da 

Interdisciplinaridade, e toda a sua importância na relativização da pesquisa, e nas possibilidades 

que este aporte oferecia na observação e categorização do caos e da complexidade que o campo 

e os atores envolvidos na pesquisa indicavam. Nada ecoava naquelas pessoas da banca, apenas 

a certeza da retirada simples, nua e crua do aporte, e que assim feito, tudo se alinhavava como 

mágica para a defesa.  

Sempre acreditei que os momentos de arguição e apresentação de trabalhos são 

posicionamentos repletos de contextos vividos pelos pesquisadores, porém, posicionamentos 

que sejam capazes de abertura ao diálogo, a crítica construtiva e a troca de experiências. Com 

essa forma de pensar e agir, não aceitei o posicionamento da banca e decidi que usaria o tempo 

                                                             
1 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP – Programa de Educação e Artes.  
2 GENTILE, F. R. Heterogeneidade e Interdisciplinaridade na Escola Especial. Dissertação defendida em agosto 

de 2008 na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP – Programa de Educação e Artes.  
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até minha defesa para aprofundar ainda mais o estudo sobre a Interdisciplinaridade e a obra de 

Fazenda, pois acreditava também, que o problema estava em minha falta de instrumentalização 

e conhecimento sobre o campo.  

Assim, me coloquei um desafio: Quem é Ivani Fazenda? Qual seu papel na Educação brasileira? 

Como pensa e articula seus conhecimentos sobre Interdisciplinaridade? E continuei no semestre 

que me restava entre a qualificação e a defesa, a me dedicar para leituras e subsídios sobre 

Interdisciplinaridade e Fazenda, para o enfrentamento do momento vindouro da defesa. 

Defesa feita, trabalho aprovado, comemorações, e, a mesma inquietação – Por que a 

Interdisciplinaridade não reverberou neste trabalho? Por que as pessoas não a reconheceram 

como um sólido aporte teórico? Não a conhecem? Não a compreendem? Decidi, então, que já 

havia terminado juntamente com qualificação e defesa, os momentos de julgamentos, e que, 

iria propor apenas a mim, este desafio: Quem é Ivani Fazenda? Como construiu toda sua obra 

sobre Interdisciplinaridade? Onde estariam aportadas estas informações? 

Com esta nova proposta de trabalho, que me motivava e direcionava ao aprofundamento em 

um novo universo, não demorou muito para que os obstáculos surgissem; havia uma grande 

produção de Fazenda alocada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, havia um site 

informativo e alusivo a seu grupo de pesquisa 3, e neste havia algumas compilações sobre seus 

livros, sobre as dissertações teses orientadas, alguns projetos pontuais e outras informações. 

Um grande volume de informação sistematizada, mas que não respondia a alguns dos 

questionamentos já arraigados neste pesquisador. 

 Para ser possível romper meu silêncio sobre a Interdisciplinaridade, não poderia estar 

descolado de uma crítica consolidada, encarnada em meu processo de construção e 

desconstrução como pesquisador. Sempre me causou grande reflexão e um grande incomodo o 

discurso de muitos educadores que supõe a primazia da prática sobre a teoria, em minha 

percepção esta visão romântica, ou melhor, romanceada e ingênua da Educação que não condiz 

com saberes que se constroem mutuamente, dessa forma, me posiciono contrário ao ideário de 

grupos que apontam que o pecado da Educação é ser teórica. 

Não acredito que a teoria em Educação seja mero verbalismo, pois precisamos de teoria, pois a 

partir dela construímos subsídios para uma imersão na realidade, um contato autêntico e 

                                                             
3 GEPI – Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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analítico com existente, para que seja possível comprová-lo, vivê-lo em plenitude, e 

indubitavelmente essa vivência só ocorre de forma prática. Assim, reajo a críticas ao 

academicismo como confissões de inabilidade com o saber fundamentado. 

Eis a cegueira dos que supõem enxergar. Nenhum especialista, em nenhuma área do 

conhecimento, propõe algum método, inovação ou proposta sem fundamento científico, e não 

sou partidário também, ao clima de palavras doces e deslocadas na Educação, que se apresentam 

descoladas da realidade de fato, num movimento do dito que já foi dito, definido por uma 

referência sem referência, ou uma referência cuja referência não é ter referência, e que esse 

movimento seja aporte da construção de orientações pedagógicas, pois alguém achou que o 

coletivo do pouco é o coletivo do todo. Porém, julgamentos a parte, em minha visão falta 

humildade em alguns coletivos que estão cotidianamente envolvidos com a tarefa educativa, 

uma vez que estes acreditam que os problemas sociais serão resolvidos com o desejo puro e 

simples de uma Educação transformadora, e isso, sim, seria negar a contradição, e em antítese, 

viver a contradição é assumir a humildade. 

Neste espectro do exercício da humildade, não seria prudente abrir mão do saber sistematizado 

e organizado que adquirimos com esforço ao longo de nossa jornada acadêmica e profissional, 

mas sim, utilizá-lo observando o cotidiano e o senso comum, otimizando todas as possibilidades 

de convivência, aprofundamento e diálogo. 

Estar aberto a complexidade, ao senso crítico e ao senso comum, ao diálogo e a reflexão, 

demanda a necessidade ao saber teórico, e em minha visão àqueles que o refutam ou o 

consideram pedantesco, falta-lhes a humildade e o reconhecimento à história de luta de muitas 

pessoas que dedicaram e dedicam suas vidas em favor de uma melhor compreensão dos dilemas 

da Educação. Este trabalho é dedicado a uma dessas pessoas, Ivani Catarina Arantes Fazenda.  

Acredito, assim como a própria etimologia da palavra que PRESENÇA significa estar em 

algum, diante de alguém.  

Como pesquisador e autor deste trabalho, acredito que minha PRESENÇA se concretiza a partir 

de um mundo por mim vivido e exercido cheio de possibilidades, escolhas e angústias, onde a 

cada fase ou marco, percebi a necessidade de substituir os tradicionais e rígidos modelos 

mentais que tinha de minha visão de mundo, por um comprometimento e protagonismo com a 

VIDA. Talvez, os próprios cenários que foram colocados durante minha trajetória, me 
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conduziram a singularidade deste momento, mas acredito que a SINCRONICIDADE, me 

coloca hoje uma nova forma de observar, refletir e agir sobre os fenômenos da VIDA. 

SINCRONICIDADE, para mim significa a profusão de coincidências significativas de pessoas, 

eventos e lugares que acontecem de forma inesperada. Encontros com pessoas notáveis que 

ajudam e inspiram na compreensão e concretização de nossa missão. Acredito que já havia me 

deparado com minha missão há muitos anos, porém, confesso, que aceitar e compreender foi 

um processo exercido neste trabalho. Assim, o trabalho que apresento nas próximas páginas, é 

o esforço e desprendimento do qual fui capaz até este momento, pois ele não foi a primeiro e 

não será o último. 

Durante todo o processo de vivência na pesquisa, busquei fugir de armadilhas, impetradas por 

minhas palavras, e palavras de outros. Escolhi o seguinte caminho e posicionamento, o de 

aumentar minha percepção e análise para qualquer evento que pudesse de alguma maneira me 

causar um retrocesso à velha forma de pensar e agir do passado, que pudesse retardar ou me 

estagnar no processo de meu desenvolvimento. Considero minha PRESENÇA aqui, um 

momento de LIBERDADE, que nasce da necessidade de sair da letargia.  

Para isso, precisava de um desafio motivador e cheguei a este: O que eu poderia fazer nesses 

quatro anos de pesquisas no Doutorado, algo que parecesse difícil, quase impossível, mas que 

fizesse de tudo para alcançar? Assim, me propus a entrar num estado de consciência, como um 

pesquisador totalmente engajado em sua atividade, e a definição de caminhos e escolhas ficaram 

tão claras que outras evidências, após analisadas e observadas, não faziam sentido de serem 

pensadas, narradas, descritas ou comparadas. E afirmo, esta experiência foi e é tão essencial, 

que não me reconheço sem exercê-la durante a VIDA. 

Percebi que amadurecido com minha HISTÓRIA DE VIDA e com meus momentos passados, 

minha PRESENÇA, no presente, se transformava numa condição de integridade, e assim, me 

doei, me fundido a outros seres, tornando-se um e dois ao mesmo tempo. Amor e dedicação 

construído com zelo, responsabilidade e respeito. E essa foi a primeira UNICIDADE que 

experenciei em meu desenvolvimento pessoal nestes quatro anos, o da PRESENÇA, e ela, e 

somente ela, foi direcionadora da busca de outras uniões nesta pesquisa. Compreendi que todos 

os limites temporais que criamos nesta vida são marcos importantes, e os mesmos nos induzem 

a uma única e simples percepção: a consciência da UNICIDADE. 
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Muitas metáforas passaram pela minha mente durante a reclusão da pesquisa, não consigo me 

recordar de todas, mas uma palavra ficou forte em mim: TRANSFORMAÇÃO, não queria mais 

referenciar e responder a algo do passado, mas sim, compreender a PRESENÇA que poderia 

exercer a partir de cada descoberta, apresentando a “NÓS”, o valor de cada obra, do legado de 

uma pesquisadora/autora que enriquece todas as PRESENÇAS, valoriza todos os saberes, e 

lidera com forte comprometimento, liberdade e ideias visionárias.  

Engana-se quem acredita que tudo é simples, que tudo cabe, e, que tudo é libertário, pois 

encontrar a PRESENÇA no movimento da pesquisa em Interdisciplinaridade, consiste em 

conviver com o dicotômico e antagônico de nossa ESSÊNCIA. 

O caminho que escolhi, ou o objeto desta pesquisa, teve percalços e afastamentos, mas ficava 

sempre com uma métrica “Não permita que nenhum comportamento tire sua paz” acreditei na 

possibilidade de me INSPIRAR para inspirar outras pessoas, mover-me para move-las e 

encorajá-las a se conectar com sua PRESENÇA. Assim INSPIRAR para mim, tornou-se em 

necessidade clara de comunicar as pessoas aquilo que presenciava e acreditava, partindo da 

premissa que a essência que via emergir em minha frente era algo importante e que precisava 

ser disseminado. 

E a metáfora de construção, nunca me chegou num estalo ou num insight, admito! Aliás, sei 

exatamente qual foi meu ponto de ruptura com ela, quando percebi que nada tenho de diferente 

do outro, tenho minhas vocações e limitações e que o importante era descobrir um caminho, 

um destino, não um arbitrário, qualquer, que ficasse apenas com meu passado e que se sentava 

apenas para dialogar com minhas tristezas, angústias e com meu modelo mental antigo, mas 

sim,  aquele que pudesse viver com inteireza, com integridade, PRESENTE.  

Essa busca iniciou em mim uma série de reflexões e uma clareza, um posicionamento, qualquer 

coisa de minha HISTÓRIA DE VIDA, que nesse momento eu pontuasse, narrasse ou contasse 

seria apenas uma experiência passada, uma tentativa de fuga, um retorno a um modelo mental 

impregnado de ideias antigas, onde habita o conformismo e o medo de enfrentar minha própria 

ESSÊNCIA. 

Aprendi que um pesquisador da Interdisciplinaridade busca significados contidos na existência 

entrelaçada no interior de cada parte, de cada elemento mínimo de um conhecimento, de uma 

ação e de uma atitude, e, que se cristaliza quando um simples objeto, evento ou pensamento 

afeta todo o sistema a sua volta. Assim com essa clareza, compreendo que meu aprendizado 
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com a Interdisciplinaridade, emergiu de uma Educação Interior, onde identifiquei o “EU” com 

os outros, PRESENÇA que se consolida com ORGANICIDADE e UNICIDADE. 

O aprendizado é contínuo, aprendi que o importante era me manter alerta e consciente, para 

estar pronto para reconhecer e abraçar cada elemento, cada parte e assim observar sua essência, 

conectá-la com o todo. Esta é outra visão que particularmente tenho da Interdisciplinaridade, 

somos parte de um todo, de um complexo que nos demanda flexibilidade, paciência e 

consciência aguçada, pois só assim, estamos abertos a uma gama de coincidências e encontros 

que podem gerar resultados imprevisíveis. E foi assim que o estalo surgiu, era necessário que 

eu contasse, como parte integrante deste todo, a Jornada desses 40 anos de pesquisas em 

Interdisciplinaridade empreendida por Ivani Fazenda, e minha missão seria levantar todos os 

elementos mínimos em direção a totalidade, a unicidade. Acredito, que ao menos, esse início 

foi dado com este trabalho, pois há muito ainda a fazer. 

Assim vivi e convivi cada uma das barreiras, estar escondido, ser rebelde, ser rude, ter 

pensamento fragmentário, ser disciplinar. Mas, acredito que todas estas partes também formam 

o todo e, quando essas barreiras se dissolvem, surge, então, a unicidade, a complementariedade. 

Ninguém deixa de ter sua consciência individual quando separados, mas quando estamos 

irmanados é como se nunca tivéssemos nos separado, e é assim que minha PRESENÇA se 

cristaliza, acreditando que este trabalho possibilita momentos de UNICIDADE, que permite a 

um grupo de pessoas estarem irmanadas em prol de uma essência, e assim o que encontrei nesse 

caminho para esse sentido, registrei neste trabalho.    

Sou consciente dos desafios vividos, o primeiro é o da Responsabilidade, a qual me remeteu a 

sentir-me responsável por tudo e por todos que estão envolvidos na pesquisa, mas compreendi 

que esse sentimento, nada mais era do que uma supervalorização do meu papel no processo, 

assim, se acredito piamente numa PRESENÇA irmanada, construída a muitas mãos, esta 

responsabilidade nada mais é do que uma armadilha de meu modelo mental antigo, marcada 

por um rigor que nada mais acrescenta, a não ser a castração a minha produtividade e a minha 

capacidade de atuação. O segundo desafio, foi o da dependência, onde a crença e a fixação no 

êxito do projeto me levavam a negligenciar a troca e vivência com pessoas que não acreditava 

serem as essenciais no processo, quando compreendi que PRESENÇA e SINCORNICIDADE 

são PARCERIAS, encontrei resultados fascinantes, e aprendi que a FLEXIBILIDADE é 

estratégica. 
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Estou e sou PRESENTE, acredito que minha História de Vida está pela primeira vez em muitos 

anos, anunciada num trabalho. Por esta UNICIDADE e pelo rompimento com meu antigo 

modelo mental, GRATIDÃO.  
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RESUMO 

 

O cenário acadêmico de pesquisas em Interdisciplinaridade no Brasil, apresenta 

contemporaneamente uma ruptura de valores. Presenciamos um certo ceticismo, uma indagação 

e indignação acerca do legado teórico-cientifico que nos foi outorgado. A prática docente e a 

didática estão expostas a uma gama diversa de modelos e moldes que evidenciam a exclusão 

de um exercício intelectual e prezam pela virtuosidade no manejo de conceitos e técnicas, pela 

necessidade imediatista de atores/educadores-pesquisadores que não empreendem uma 

dialética com os teóricos das Ciências da Educação. Em contrapartida, apenas a vivência e 

descrição de práticas, não colaboram para a construção de indicadores eficientes capazes de 

evidenciar o desenvolvimento de caminhos inovadores e contribuições significativas para a 

Educação. Esta pesquisa emerge deste cenário, propondo levantar, sistematizar, organizar e 

discutir a produção científica da Interdisciplinaridade ocorrida na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo entre os anos de 1985 e 2015. Utilizando a lógica do Estado da Arte, 

apresentamos toda a trajetória e produção de Ivani Catarina Arantes Fazenda em relação à 

Interdisciplinaridade. De caráter científico-histórico, estético-crítico, este estudo apresenta 5 

pontos de desenvolvimento. No primeiro, uma breve biografia de Fazenda, no segundo, um 

mapeamento de toda a sua bibliografia, no terceiro, um levantamento de todas as dissertações 

e teses orientadas pela autora, no quarto, apresentamos o Construto Epistemológico de Fazenda 

e suas aproximações e digressões com a Ciência e no quinto e último Marco, com caráter de 

conclusão, apresentamos o legado de Ivani Fazenda para a Interdisciplinaridade e para a 

Educação no Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade, Epistemologia, Educação. 
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ABSTRACT 

 

The academic scenario of research on Interdisciplinarity in Brazil, presents at the same time a 

rupture of values. We see a certain skepticism, an inquiry and indignation about the theoretical-

scientific legacy that has been bestowed upon us. Teaching practice and didactics are exposed 

to a diverse range of models and molds that evidence the exclusion of an intellectual exercise 

and cherish virtuosity in the management of concepts and techniques, by the immediate need 

of actors / educators-researchers who do not undertake a dialectic with the theorists of the 

Sciences of the Education. On the other hand, only the experience and description of practices 

do not contribute to the construction of efficient indicators capable of showing the development 

of innovative ways and significant contributions to Education. This research emerges from this 

scenario, proposing to raise, systematize, organize and discuss the scientific production of 

Interdisciplinarity held at the Pontifical Catholic University of São Paulo between 1985 and 

2015. Using the logic of the State of Art, we present the entire trajectory and production of 

Ivani Catarina Arantes Farm in relation to Interdisciplinarity. Scientific-historical, aesthetic-

critical, this study presents five developmental points. In the first, a brief biography of Fazenda, 

in the second, a mapping of all her bibliography, in the third, a survey of all dissertations and 

theses guided by the author, in the fourth, we present the Epistemological Construct of Fazenda 

and its approximations and digressions with the Science and in the fifth and last Marco, with a 

conclusion character, we present the legacy of Ivani Fazenda for Interdisciplinarity and for 

Education in Brazil. 

 

KEY WORDS: Interdisciplinarity, Epistemology, Education. 
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Marco 0 – Introdução. 

“Sentir-se parte da questão” 

 

Estamos em um momento de transição, de interiorização e exteriorização da Teoria da 

Interdisciplinaridade, o movimento emergencial é a compreensão de como podemos, 

pesquisadores que somos, contribuir para o meio acadêmico sem refutar nossa essência, 

autonomia, e liberdade de expressão. Não podemos ser omissos em consentir que nosso cerne 

seja emanado e transmitido de forma difusa e displicente, clamamos pela coesão, compreendida 

por nós, como uma unicidade lógica do conhecimento, um cuidado para com a coerência de um 

pensamento, de um trabalho importante e essencial para os educadores/pesquisadores. A 

motivação e desejo na realização desta pesquisa vai além de citar e disseminar conceitos sobre 

a Interdisciplinaridade com consistência, mas sim, em comunicar o que cientificamente 

aprendemos com esta ciência. 

Esta pesquisa, aborda por um Estado da Arte da Interdisciplinaridade, como concebida e 

estratificada por Ivani Fazenda, na PUC/SP, entre os anos de 1985-2015. Nesse trabalho, busca-

se elementos para enunciar o construto epistemológico da autora. Com caráter eminentemente 

teórico, utilizando para a observação, levantamento e categorização diversos documentos de 

aporte científico e empírico nossa principal motivação consistiu em contrapor a subjetividade 

e o abstrato ligado a Interdisciplinaridade, apresentando de maneira sistematizada toda a 

produção da autora no Programa Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. 

O resultado que apresentamos neste trabalho, consistiu em angariar e difundir de forma 

organizada, subsídios científicos capazes de qualificar o discurso dos interessados neste campo 

do conhecimento, que convivem com questões e querelas acerca da Educação, oriundas de um 

mundo diverso, complexo e sistêmico, compreendendo que somos pesquisadores da 

Interdisciplinaridade, e precisamos contribuir para este campo de conhecimento que hoje é 

referenciado como base essencial para uma visão de Educação, Currículo e Didática.  

Posicionamos esse trabalho dentro do seguinte contexto, o tema é Interdisciplinaridade e o 

objeto é o construto epistemológico concebido por FAZENDA entre os anos de 1985 – 2015 

na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC – SP, frente à linha de pesquisa 

Interdisciplinaridade do Programa de Estudos Pós-graduados em Educação – Currículo. Tal 
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recorte temporal corrobora com o período de produção contínua da autora – livros - e seus 

discípulos – dissertações e teses.  

Partimos de um pressuposto acerca da Interdisciplinaridade como movimento complexo e 

sistêmico, de caráter científico/histórico, e desse movimento, surgem os questionamentos: Seria 

possível interrogar a história e a produção acadêmica sobre a Interdisciplinaridade concebida 

por Ivani Fazenda entre os anos de 1985-2015 e compreender a construção epistemológica do 

campo por meio de metadados presentes em livros, dissertações e teses organizados e orientados 

pela autora? Quais indicadores evidenciam a influência e contribuição de Fazenda para o campo 

da Interdisciplinaridade?  

Nessa pesquisa Estado da Arte, utilizamos como metadados, os 33 livros da autora e os 124 

trabalhos (dissertações e teses) de seu orientados dentro desse espectro temporal. As evidências 

e resultados já estratificados rementem a esse construto consolidado em três fases1: 1) Atitude 

frente ao Problema, onde Fazenda apresenta sua ruptura com o ensino tradicionalista e bancário 

brasileiro, numa época de grande complexidade política e social no país, esta fase é considerada 

pela autora como o “Pacto do Silêncio” e o aporte teórico está situado na Filosofia clássica; 2) 

Cultura e Sociedade, fase onde emana a experiência como potencializadora de aprendizagem 

coletiva, foco no professor/educador, como indivíduo catalisador da complexidade e 

integralidade, sendo o aporte teórico autores da Antropologia e da Sociologia; 3) Sentido e 

Simbólico, esta fase instaurada e vivenciada até o momento atual, se consolida como a busca 

pelo sentido da Educação na contemporaneidade, a importância do professor-pesquisador que 

evidencie a “História de Vida” nas pesquisas em Educação, sendo o aporte teórico a Psicologia, 

direcionando para a reflexão da prática, estimulando a geração de conhecimento integral e 

horizontal.  

Além dos resultados acima apresentados, somam-se outras conclusões atingidas, dentre quais 

destacam-se: a visão da integralidade e de composição das relações intersubjetivas dos 

conceitos estruturantes da Interdisciplinaridade como concebida por Fazenda, o delineamento 

e alinhamento de terminologias – neste sentido tratando de questões éticas e estéticas de nossa 

comunidade científica - compreensão da relação da Interdisciplinaridade com os desafios 

científicos, profissionais e cognitivos de nossa atualidade no país. Dessa forma, esta pesquisa 

atingiu parte dos objetivos propostos, pois conseguiu disseminar e evidenciar a construção 

epistemológica de Fazenda partindo do pressuposto de seu aporte teórico/conceitual: Filosófico, 
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Antropológico/Sociológico e Psicológico, num movimento caracterizado pela autora como de 

“Ação – Reação – Reflexão”  

Os questionamentos, sanados parcialmente e que poderão ser evidenciados na continuidade 

desta pesquisa, remetem a dois pontos nevrálgicos: 1) A teoria da Interdisciplinaridade de 

Fazenda traz intrinsicamente uma ontologia? 2) Quais os caminhos para a compreensão da 

complexidade da Educação contemporânea, quando optamos observá-la pela 

Interdisciplinaridade?  

O desenvolvimento desta pesquisa partiu de um questionamento elementar: Quais as relações 

entre a história de Ivani Fazenda e o desenvolvimento da Interdisciplinaridade no Brasil? Um 

dos grandes desafios vivenciados por este pesquisador consistiu em encontrar o equilíbrio 

salutar em separar a obra do autor, para poder examiná-la em si mesma, e do ponto de vista de 

sua coerência intrínseca. Assim, a busca da unidade e sentido do trabalho partiu da observação 

intelectual da produção da autora, onde evidenciamos de forma profunda os princípios da 

construção da Interdisciplinaridade. Indubitavelmente, não podemos descartar a influência da 

cronologia nesta construção, não apostando em algo linear e preditivo, mas partindo do cuidado 

de não inferir verdades sobre a evolução de um pensamento a partir de momentos pontuais. 

Acreditamos que um pensamento complexo não cristaliza de maneira definitiva, mas evolui 

enquanto nãos se extingue. Somos sabedores que toda e qualquer sistematização é abstrata, 

porém acreditamos que restituir uma evolução, com seus altos e baixos, pode nos aproximar de 

uma aproximação mais assertiva do real. Obras, são momentos de uma vida, reflexos, 

contrapartidas, questões ou respostas. Os significados que carregam provêm da relação com 

situações vividas, e estas o tempo levou. Não exigimos neste trabalho, extrair das obras, 

segredos do autor, nem do autor o segredo das obras, fizemos sim, uma exposição sobre o 

movimento que conecta ambos os lados, a mutualidade da obra e da vida. O que acreditamos 

ser a essência da Interdisciplinaridade de Fazenda. 

Do ponto de vista metodológico, definimos nossa opção pela pesquisa Estado da Arte ou Estado 

do Conhecimento, pois necessitávamos de um método de caráter bibliográfico, uma vez que 

tínhamos como desafio principal mapear e discutir a produção acadêmica de Fazenda, tentando 

responder que aspectos e dimensões destacavam-se e eram privilegiados nas diferentes épocas 

e lugares, de que formas e em quais condições se desenvolveram certas dissertações de 

mestrado, teses de doutorado, publicações em livros. A opção metodológica nos permitiu uma 

atitude crítica e reflexiva, que não teve como objetivo, apenas, o trabalho de transcrever 
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informações geradas por outros autores, sem fazer nenhum tipo de referência, como também, 

não se tratou de um processo de colocação de dados sem reflexão sobre eles, mas sim, o que 

conseguimos atingir com tal opção metodológica foi suprir a necessidade de relacionar dados e 

informações, transformando-os em um texto reflexivo e argumentativo.  

De ponto de vista estrutural, esta pesquisa apresenta como objeto o construto epistemológico 

da Interdisciplinaridade de FAZENDA, dessa forma, partimos da hipótese de que o mesmo se 

constitui um campo de conhecimento específico, e com este intuito, nosso trabalho é delimitá-

lo e buscar evidências que o relacionem com a ciência. Para tal empreitada, apresentamos os 

critérios de demarcação de ciência que serão considerados, ou seja, quais elementos precisamos 

buscar em teorias específicas para este trabalho, com a finalidade de corroborar ou refutar que 

o campo de conhecimento da Interdisciplinaridade como proposta pela autora possa ser 

caracterizado enquanto ciência  

Longe de buscarmos consensos/conceitos, pois somos sabedores que dentro do atual cenário da 

Teoria do Conhecimento não existe conformidade, levantamos, então, pontos de demarcação 

que podem auxiliar nesta construção. 

Construto, para os limites de nossa pesquisa, designa em ciência um conceito teórico não 

observável. Exemplos de construtos são personalidade, amor, medo. Tais conceitos são usados 

na linguagem comum, mas para se tornarem um construto científico necessitam de uma 

definição clara e de um embasamento científico. Nesse movimento, consideramos como 

Epistemologia, os princípios dos fundamentos e métodos de um certo conhecimento cientifico, 

seu foco central é a produção e validação de um conhecimento científico. Dessa forma, 

evidenciamos no trabalho analisar os critérios pelos quais se justifica o conhecimento, para 

além de considerar as circunstâncias históricas, práticas, psicológicas e sociológicas que levam 

a sua obtenção. 

O problema cerne desta pesquisa consistiu em referendar nossa contribuição para o meio 

acadêmico e outras comunidades científicas sem refutar nossa essência, autonomia e liberdade 

de expressão. A Hipótese que permeou toda nossa investigação foi a busca na verificação dos 

elementos constitutivos existentes na bibliografia de Fazenda e nos trabalhos orientados pela 

autora, que pudessem nos aproximar ou afastar da caracterização da Interdisciplinaridade como 

movimento complexo e sistêmico, de caráter científico/histórico.  
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Para ter movimento neste trabalho elegemos alguns questionamentos: 1) Seria possível 

interrogar a história de vida de FAZENDA, sua produção acadêmica sobre Interdisciplinaridade 

entre os anos de 1985 – 2015, por meio de metadados presentes em livros, dissertações e teses 

de sua autoria e orientação para compreender sua construção epistemológica? 2)Quais 

indicadores evidenciam a influência e contribuição de FAZENDA para o campo da 

Interdisciplinaridade? 

A partir dos questionamentos propusemos como objetivo geral disseminar o campo científico 

da Interdisciplinaridade compreendendo o senso estético e científico construído pela autora na 

PUC – SP, clarificando as relações entre o científico-crítico e o sensível-estético, referendando 

as expressões, fenômenos, construções e processos. Examinando-a em si mesma e do ponto de 

vista da coerência intrínseca. Para os objetivos específicos, propusemos: 1) Evidenciar o sentido 

da Interdisciplinaridade nas semelhanças e diferenças, nas relações cognitivas, científicas, 

pessoais e práticas, a partir do construto peculiar da autora e seu tempo de maturação, dos 

discípulos e seus respectivos tempos de maturação, 2) Levantar e coletar referências 

biográficas, bibliográficas, sociais, orgânicas e estéticas numa exegese intelectual das obras, 

conceitos e contextos envolvidos; 3) Dialogar e aprofundar a construção epistemológica da 

Interdisciplinaridade, filtrando os dados obtidos a partir do resgate histórico-crítico e produção 

bibliográfica da autora. 

Para que fosse possível apresentar e compreender os resultados de nossa busca em relação ao 

construto epistemológico da Interdisciplinaridade de Fazenda, foco central desta pesquisa, 

buscamos comparar e relacionar os dados encontrados com o posicionamento acerca da 

construção e definição de ciência de diferentes autores: Popper (2007), Kuhn (1978), Lakatos 

(1999), Feyerabend (2007) e Chalmers (1993, 1994) que partem das ciências naturais, 

particularmente da física, para definir a ciência como um todo, e na sequência,  Santos (2003) 

e Demo (2007) que partem das ciências sociais para entender e posicionar a ciência. 

Estabelecer os princípios elementares sobre a Interdisciplinaridade de Fazenda significou criar 

um alicerce para diversas construções. Assim, a escolha por evidencias e indicadores em suas 

obras possibilitaram reconhecer a evolução do conceito e delinear o construto epistemológico, 

e nesse movimento viabilizar avaliações consistentes sobre o tema em diversa frentes, como 

Educação, Currículo, Formação de Professores; e ainda, romper paradigmas em relação a 

própria Interdisciplinaridade, minimizando equívocos hoje presentes em diversos cenários 

contemporâneos: reação, aprendizagem, comportamento, práticas e resultados nos nichos 
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acadêmicos. Como cenário de reação compreendemos as impressões, utilização de termos, 

conceitos e críticas em relação a Interdisciplinaridade em diversos contextos, como cenário de 

aprendizagem indicamos o conhecimento adquirido sobre a Interdisciplinaridade, e como 

comportamento, as relações de diversos atores com o tema, suas relações com práticas e 

resultados, e os impactos gerados nos diversos nichos acadêmicos em relação ao nível de 

entendimento sobre o tema.  

Assim, para levantarmos e categorizarmos esta produção, precisamos voltar ao início da década 

de 70, quando Fazenda buscou elucidar a questão epistemológica da Interdisciplinaridade como 

exigência do conhecimento. Dessa forma, utilizamos o caráter interpretativo neste trabalho 

buscando referendar a interpretação de dados e significados que a autora apresenta como 

fundantes de sua epistemologia da Interdisciplinaridade. O primeiro passo foi a leitura das obras 

editadas pela autora, onde buscamos evidenciar os aportes e construtos clássicos sobre o tema, 

além da busca por evidências a partir da leitura das 124 dissertações e teses construídas e 

defendidas no mesmo recorte temporal já citado.  

Este trabalho é apresentado “marcos de um processo histórico”, pois elementarmente 

apresentamos os resultados em fases de desenvolvimento, e, por nossa assertividade em 

posicionar os elementos constitutivos pesquisados como acontecimentos científicos que 

marcaram o percurso histórico e o processo de desenvolvimento da Interdisciplinaridade na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, não fazendo sentido, apresentar os achados 

fragmentados em formato de capítulos. No Marco 0 – “Introdução” apresentamos todas as 

questões estruturais e de opção metodológica da pesquisa, além de tema, objeto, objetivos gerais 

e específicos, hipóteses, finalizando com os pontos alcançados e não alcançados com a 

pesquisa. No Marco 1 – “Iniciar” apresentamos a História de Vida de Fazenda visando criar 

uma intenção comum em relação a biografia da autora. No Marco 2 – “Perceber” abordamos a 

produção bibliográfica de Fazenda (1985-2015), ambiente profícuo e potencial de levantamento 

de dados desta pesquisa, que por questões de organização subdividimos em três divisões: tempo 

I (que engloba os primeiros dez anos de produção bibliográfica de 1985 a 1995), tempo II (que 

engloba a produção de 1995 a 2005) e tempo III (a produção de 2005 a 2015). No Marco III – 

“Serendipidade” levantamos dados acerca dos trabalhos orientados Fazenda – dissertações e 

teses defendidas entre 1985-2015) destacando a relevância desta comunidade cientifica que 

conjuga conexão e vontade com a Interdisciplinaridade, assim, para determinar os dados e 

preservar os autores optamos por um formato descritivo/quantitativo que se desdobrou em 

dados qualitativos profícuos e no primeiro ensaio de prototipagem da modelagem de concepção 
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da pesquisa em Interdisciplinaridade como preconizado por Fazenda. No Marco 4 – “Criar” 

apresentamos o construto epistemológico de Fazenda e suas relações, aproximações e 

digressões com aportes significativos de Teorias elementares sobre a Ciência. No Marco 5 – 

“Evoluir” apresentamos o legado de Fazenda para a Interdisciplinaridade. Na sequência, 

apresentam-se outros conteúdos pós-textuais necessários.    

Esperamos assim, compreender como a Interdisciplinaridade foi concebida e está sendo 

compreendida nesta comunidade científica e como estão sendo disseminados seus conteúdos 

para outros pesquisadores da atualidade. Possibilidades para a área da Interdisciplinaridade.  
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Marco I – Iniciar: História de Vida de Ivani Fazenda. 4 

“Criar uma intenção comum” 

 

 

 

Ivani Catarina Arantes Fazenda, nasceu no dia 12 de setembro de 1941. Seus pais, Plínio 

e Zulmira, de origem portuguesa e suíça respectivamente, escolheram a Vila Inglesa, no bairro 

da Móoca em São Paulo para viver, seu pai trabalhava como administrador na estrada de ferro 

em construção na época. 

Seus estudos tiveram início no Instituto Feminino Padre Anchieta, em suas 

reminiscências da infância, Ivani gostava de ler e vivia cercada de livros, gostava também, das 

palavras e das imagens que formava a partir delas, queria estar com pessoas para ouvir e contar 

histórias. Cresceu, assim, curiosa e leve, construindo sua infância e sua juventude com livros 

de histórias, contos, mitologias e enciclopédias. Neste decorrer de vida, traz com grande carinho 

a lembrança de seu avô Juvenal, com quem conheceu os grandes clássicos e se conectou com 

livros em idiomas que não conhecia. 

Na escola, se preocupava em entender os assuntos e costumava fazer diversas anotações, 

hábito arraigado em toda sua trajetória. Nesta mesma época, sua irmã adoeceu gravemente e 

faleceu aos sete anos de idade, uma dor inesperada, que suscitou na pequena Ivani o desejo de 

ser médica para cuidar e salvar pessoas. 

Os anos se passaram, e como toda história de vida, com passagens tristes e alegres, se 

consolidou o desejo de cuidar de pessoas, assim como, o desejo pelo conhecimento e pelos 

estudos. Iniciou sua formação acadêmica, na década de 60, cursando Pedagogia na 

Universidade de São Paulo. Em sua mocidade, encontrou Jorge Fazenda, um Químico-cientista 

                                                             
4 Ivani Catarina Arantes Fazenda, atualmente é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de são Paulo, 

professora associada do CRIE (Centre de Recherche et Intervention Educative) da Universidade de Sherbrooke – 

Canadá, membro fundador do Instituo Luso Brasileiro de Ciências da educação – Universidade de Évora – 

Portugal. Desde 2007, é membro do CIRET/UNESCO – França. Membro do comitê científico da Revista 

E.Curriculum e de várias revistas da área de Educação. Preside o conselho editorial de duas coleções de livros da 

Editoria Papirus e três das Edições Loyola, membro da Academia Paulista de Educação (cadeira 37). Coordena o 

GEPI – Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade, filiado ao CNPQ e outras instituições 

internacionais. Pesquisadora CNPQ – Nível I, desde 1993. 
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com o qual construiu sua família, formada por seus filhos Marcelo e Carla, e mais tarde, por 

suas netas Isabella, Gabriella, Victória e Sophia. 

Na década de 70, Ivani Fazenda, participou da segunda turma de pessoas que se 

titularam Mestres, no Programa de Filosofia da Educação na Pontifícia Universidade de São 

Paulo. Seu orientador formal foi o Professor Antônio Joaquim Severino 5, pessoa muito 

marcante em sua trajetória acadêmica. Acreditava que Severino estava predestinado a ser seu 

orientador, uma vez que o encontro não ocorreu no início dos estudos, pois ao ingressar no 

Programa foi encaminhada para outro orientador, que decidiu direcionar sua carreira acadêmica 

para outra Universidade. Com esta mudança, Ivani consolidou uma grande amizade com 

Severino, laços que se estratificaram enquanto ainda era aluna, pois sentia-se muito sozinha em 

relação à orientação anterior. “Meu primeiro orientador era uma pessoa de voo livre, e pessoas 

de voo livre nunca param para compartilhar seus achados com seus orientandos, (...) tudo o que 

entregava para ele dentro do processo de orientação era visto como inconsistente e mal feito, 

(...), mas o caminho certo nunca era apontado, pois não o satisfazia meu desejo de pesquisar as 

questões da Interdisciplinaridade.” 

Fazenda relata que veio para o Mestrado com uma determinação interior e anterior, de 

uma época que trabalhou como professora da USP durante quinze anos, em cursos de 

especialização. “Nesses cursos de especialização trabalhei como assistente durante 10 anos de 

um perito da UNESCO, um dos gestores do movimento da Interdisciplinaridade no mundo, 

Professor Angel Diego Márquez. Então, eu vinha com aquela inquietação, como compreender 

esse slogan tão difícil de pronunciar? Interdisciplinaridade! ” 

Existia, porém, uma angústia que a perseguia, “porque será que na sala de aula, no curso 

de Pedagogia, as pessoas estão sempre desmotivadas, e isso já na década de 60 – e porque será 

que no corredor, no cafezinho, em uma conversa informal, brotam coisas muito interessantes? 

” Ao expor tal angústia seu companheiro Professor Márquez respondeu “Olha Ivani, isto que 

você está dizendo está sendo discutido na França. A UNESCO está reunindo pesquisadores do 

mundo todo para estudar isso, que estaria além das disciplinas e que nós, lá, estamos chamando 

de Interdisciplinaridade. ” Ivani empolgada com este novo cenário instigava o professor. “E 

essa questão da Interdisciplinaridade? Como vem sendo debatida e estudada? Existem 

propostas, princípios já esboçados? Educadores participam das discussões? Como opinam? ” 

Márquez repetia que nada havia de concreto, apenas alguns ensaios preliminares ainda não 

                                                             
5 Joaquim Antônio Severino – professor titular de Filosofia da Educação da USP. 
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divulgados. Ivani neste momento pressupõe que os filósofos poderiam responder melhor às suas 

angústias e perguntas, e assim, decide abandonar seu trabalho na USP e apenas pesquisar entre 

os filósofos da Educação que inauguravam um curso de Pós-Graduação na PUC-SP. 

Desse momento de decisões, FAZENDA considera “Tudo o que nós estávamos 

estudando no Programa de Filosofia, convergia para questões fenomenológicas, naquela época 

a fenomenologia era o carro forte, a marca fundamental daquele programa.” “(...) A formação 

que um professor interdisciplinar – assim eu compreendia a partir de leituras das publicações 

iniciais desse tema - nascia do diálogo e do encontro, um encontro que investiga o mais sagrado 

do ser, portanto, tornava-se primordial reconhecer o sentido mais profundo do encontro.” 

Ficava meditando, “(...) porque será que os cafezinhos são tão importantes? Existe uma razão 

fenomenológica que explica isso? E eu queira caminhar por ai...” 

Fazenda sentia-se incompreendida por seu primeiro orientador. Em paralelo, conversava 

com o Professor Severino e reafirmava suas inquietações. Severino falava que indicaria uma 

pessoa que acabava de completar seu doutoramento – uma pessoa muito querida – chamada 

Hilton Japiassú 6 que poderia indicar uma bibliografia mais latente, pois acabara de retornar da 

França e havia tido acesso a uma literatura ainda impenetrável em nosso país. “Porque eu 

buscava e não conseguia. Naquela época não havia internet e não se tinha acesso fácil às coisas. 

Assim tornei-me amiga de Japiassú, que houvera sido orientado por Georges Gusdorf 7.” 

Professor Gusdorf havia naquela época se ausentado da Universidade de Strasbourg por 

causa de suas ideias revolucionárias, acreditava que uma história filosoficamente construída 

pode delinear rumos para ações humanizadoras. Permaneceu, de certa forma, recolhido e fiel 

às suas crenças aqui no Brasil. “Por quatro anos tive acesso direto ao Professor Gusdorf, e nessa 

altura Professor Japiassú já havia publicado aspectos de sua tese de doutoramento, socializadas 

no livro Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. ” 

FAZENDA narra o quanto se sentia afortunada naquele momento, quando Japiassú 

disse “Essas questões que te interessam, toda a bibliografia que eu consultei está aqui a sua 

disposição. Eu posso te emprestar para que continue seus estudos, mas acho que não estou mais 

interessado nisto, estou mais interessado em outro nível de questionamento filosófico. ”  

                                                             
6 Hilton Japiassú - (1934-2015) professor adjunto do departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 
7 Georges Gusdorf - Filósofo e Epistemólogo francês que entre seus tratados pensou sobre a importância dos 

educadores em uma nova sociedade. 
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“Japiassú apresentou-me o grande mestre de minha vida. E o que eu fazia? (...) eu 

pegava o trem azul noturno e ia todas as semanas e passava parte de meu tempo com Gusdorf. 

Discutia com ele muitos textos. Ele era um intelectual de muita produção – uma média de 1.500 

páginas por ano – naquela época ele estava construindo os seus volumes sobre História do 

Romantismo na Filosofia do Sujeito. Goethe e outros o influenciaram fundamentalmente nesta 

questão. ” 

 FAZENDA aponta que tentava conversar com ele sobre sua ansiedade prática, da 

prática da sala de aula e do cafezinho, mas esse não era o viés de Gusdorf. Sempre com esta 

angústia, dialogava consigo mesma, “Em que medida os estudos sobre o romantismo, sobre a 

estética do belo, sobre o divino respondiam a mim mesma? ” Hoje sobre esta questão afirma 

“(...) estou certa que eles são constitutivos de meu ser enquanto professora, orientadora e 

pesquisadora. ” Quanto a Gusdorf “(...) mantivemos contato por cartas, uma correspondência 

que durou até sua morte, há alguns anos atrás. ” 

Segundo FAZENDA, Gusdorf insistia na necessidade de uma conversão para o 

exercício da Interdisciplinaridade. Ele dizia que não era uma conversão religiosa, estava sim 

preocupado com uma outra questão, uma outra forma de conversão, do conhecimento que 

pudesse ajudar os homens a se unirem. “(...) e quando você adquire essa consciência mais 

profunda de que você pode ajudar, então percebe a sua condição existencial mais profunda. ” 

Para Gusdorf, segundo FAZENDA, a Interdisciplinaridade virá como uma nova forma 

de conhecer, forma essa, cuja proposição de ajuda, configura-se no estabelecimento dos elos 

mais profundos entre a disciplinas que por aí estão, e, as que a elas sucederão. “Apaixonei-me 

profundamente por sua atitude humana, pelo encantamento de descobrir textos ainda inéditos, 

pela possibilidade de enfrentar desafios ainda inexplorados na Educação. (...) pensava nos meus 

filhos, nas crianças, mas sobretudo no que poderia no futuro construir com meus alunos.” 

“(...) então, foi no Rio de Janeiro que gestei minha dissertação de Mestrado. Com três, 

quatro orientadores. ” Quando vim com o texto formatado, ele ainda não tinha a logicidade 

necessária para que a academia o reconhecesse como tal. Porque era um texto cuja lógica não 

era linear, com uma introdução bem definida, capítulos bem articulados. Eu não sabia, por 

exemplo, a diferença entre uma introdução e uma conclusão. E não sabia da necessidade de 

vincular os capítulos para uma compreensão maior do leitor e este foi o trabalho que o professor 

Severino fez comigo. “(...) aquela metodologia, ele fez correções muito pequenas, muito tênues, 

apenas apontando naquilo tudo que estava escrito, algumas coisas que mereceriam relevo 
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principal. É ele o responsável pelo título da minha dissertação de Mestrado, que se chamou 

Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro, onde ele coloca uma pergunta que me 

inquieta até hoje: efetividade ou ideologia? ” 

O contato cotidiano com Severino foi interrompido ao término do mestrado, mas, de 

certa forma seguiu até o início de 2000, pois ambos eram responsáveis pelo Fórum Paulista de 

Pós-graduação em Educação, que congregava, já há muitos anos, todos os programas de Pós-

Graduação de São Paulo, espaço aberto para que as discussões mais latentes dos programas 

ocorram, uma parceria de mais de 24 anos, muitas publicações conjuntas, segundo FAZENDA 

um de seus parceiros prediletos. 

Nesta época, FAZENDA pede demissão da USP por não ter mestrado. A instituição 

havia a convidado para ser docente voluntária. “Eu me sentia absolutamente desconfortável 

com o fato de ser uma docente voluntária depois de ter trabalhado 15 anos na instituição. Eu 

não me via assim. (...) mas foi um desafio eu vir para a PUC, larguei a USP e fiz mestrado 

custeando meus estudos.” 

Ao terminar seus estudos, professor Severino, que era Diretor de Centro de Educação 

disse “Com uma experiência de 15 anos de docência em especializações internacionais - como 

assistente do professor Márquez, Fazenda tinha acesso à produção latino-americana de 

Educação, uma vez que recebia bolsistas da América Latina - “(...) Como que esta experiência 

toda vai morrer nesta dissertação? Não! Você vai se obrigar a ser professora novamente. (...) 

onde você vai conseguir o alimento para sua pesquisa é na sala de aula. Você é uma pessoa de 

sala de aula. ”  

 Com grande relutância, Fazenda aceitou a desafio, impondo algumas condições: que 

fossem apenas 10 horas e que o trabalho proporcionasse contato direto com a Rede Pública. “ 

Escolhi ser professora de estágio, pois na experiência de estágio eu poderia ter uma visualização 

maior do que acontecia na cidade de São Paulo. Fiquei muito tempo com dez horas. Mas de 10 

para 20, de 20 para 30, de 30 para 40 e aí não queria mais parar de pesquisar. Entro com um 

projeto de pesquisa no Programa de Filosofia, como professora da PUC, com toda essa 

bagagem, (...) um projeto de pesquisa para investigar a prática das escolas. (...) eu queria 

pesquisar o que havia visto na prática. “E aí eu sou reprovada aqui, na primeira leva de 

doutorandos, eu não tive nenhuma explicação, mas desconfio que tenha sido pela minha 

insistência na pesquisa sobre a prática e não em uma tentativa de aprofundamento nos estudos 

filosóficos. ” “(...) O programa era Filosofia da Educação. Eu me ressinto profundamente com 
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isso e digo, a PUC não me serve mais para minha formação a não ser como campo de pesquisa, 

a não ser como professora. ” 

Retorna, então, a USP mas não para a Faculdade de Educação. “ Quando sai da 

Faculdade de Educação da USP, saímos todos. Porque todos nós não tínhamos título naquela 

ocasião e ficaram em nosso lugar os nossos monitores.”  “(...) então, eu pensei, como posso 

voltar a uma instituição que me negou o direito de permanecer? Fiquei um pouco sem lugar! ”  

Renata Viertler, antropóloga e grande especialista no estudo das culturas indígenas, 

convida Fazenda para enveredar seus estudos para a Antropologia. “ Como é que fica para me 

orientar uma pessoa das culturas indígenas? Uma coisa que eu queria era a complexidade das 

culturas do mundo em que vivia. ” 

Viertler apresenta a Fazenda, o Professor Teófilo de Queiroz Junior, antropólogo de 

forte formação em Sociologia. “(...) que se dispõe, no desapego total, me orientar sem nunca 

figurar formalmente como orientador. Uma coisa inacreditável. Ele me apresenta o mundo de 

Marx, Weber, e me encanto com Weber e começo a colocar em dúvida aquela minha proposta 

de mestrado: efetividade ou ideologia? (...) então surge minha tese de Doutorado: Educação no 

Brasil nos anos 60. Por que os anos 60? Porque eu vivi e senti um empobrecimento gradativo 

na Educação, um silêncio dos professores. ” 

A questão norteadora para desenvolver a pesquisa de mestrado, ainda a perseguia “(...) 

gostaria de saber qual a ideologia subjacente a esta negação de possibilidade dos professores 

ascenderem ao seu caráter de dignidade.” 

Cria com o Professor Teófilo, uma tese para abordar a pergunta que a angustiava, e 

assim, passaram a analisar os subterrâneos do silêncio. Foram atrás do Senado, onde puderam 

constatar a discussão registrada por ocasião da reforma dos anos 60, verificaram com pesar 

parte da manipulação que calou os educadores, e assim, puderam compreender melhor o porquê 

das coisas terem acontecido daquela forma, alguns porquês do fabricado empobrecimento da 

Educação. 

“Estava eu numa arapuca muito grande, pois estava mexendo com dados muito recentes. 

E quanto a esta recenticidade de dados, eu tinha que tomar muito cuidado, pois de certa forma, 

a ditadura ainda não tinha sido abolida. Cuidei das palavras, mas nunca escamoteei os dados. 

O subtítulo pacto do silêncio, tornou-se meu emblema, assim como meu próximo enigma. ” 
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O novo desafio consistia em agir para não pactuar com o silêncio. “Um novo desafio. 

(...) a tese termina no início da década de 80 com a criação das entidades de classe, da ANDE8, 

da qual Fazenda foi uma das fundadoras, entidade onde o professor começou a ganhar voz. 

Todo este processo foi meticulosamente acompanhado pelo Professor Teófilo e contou 

também com a participação de Aparecida Gouveia e do professor Rui Coelho, que tratava a 

expressão da metáfora. “Mas, deixei isto para o futuro. ” 

Sobre o processo de orientação com Professor Teófilo, Fazenda retrata um orientador 

presente, “Ele lia cuidadosamente e escrevia na página do lado, a lápis, as observações sobre 

onde o texto estava confuso, então a trama foi nascendo. “(...) escrevia quais referenciais 

bibliográficos se faziam complementares, como deveria recorrer e abordar a Rui Coelho, 

Aparecida Gouveia e Renata Viertle. Como deveria me reportar a outros antropólogos para 

minha tese ganhar legitimidade de um trabalho que se ancorava nos cânones antropológicos, 

outro campo que não habitava. Foi, pela primeira vez, a pessoa que esteve ao lado, mostrando 

como se orientava, no sentido de uma tese gestada a quatro mãos. Liamos em conjunto, 

sentávamos e, além, da leitura, as observações (...) que ainda tenho guardadas, todas a lápis. E 

assim termina o Doutorado. ” 

Ao término do Doutorado, quase imediatamente, Fazenda é convidada pela Professora 

Ana Maria Saul 9 a ingressar como docente no programa de Educação: Currículo da PUC-SP, 

onde até hoje permanece. Porém, antes de ingressar no Programa teve uma significativa 

experiência no Programa de Psicologia da Educação, pois nele havia uma aluna, Suely Grimaldi 

Moreira 10, primeira orientanda de Fazenda. “Suely quis que eu a orientasse, porque naquela 

época ninguém queria orientar alguém que trabalhasse com Jung 11, pois ele era um 

desconhecido entre os educadores.” Os motivos que levaram o Programa a recorrer a Fazenda, 

“após meu trabalho com o Professor Teófilo, sempre preocupada com a prática docente, pensei 

                                                             
8 A Revista da ANDE, periódico especializado em Educação circulou em 1981 e até 1992 vieram a público 18 

números. Inserida no contexto histórico da década de 1980, durante o qual se desenvolveu um processo de transição 

política que afetou praticamente todos os campos de atividade, a revista apresenta uma abordagem interessante 

sobre as disputas e os debates em torno de projetos educacionais surgido no período. Trecho retirado do livro: 

Falas do novo, figuras da tradição: o novo e o tradicional na Educação brasileira (anos 70 e 80) de Jaime Francisco 

Parreira Cordeiro. 
9 Ana Maria Saul é professora da PUC-SP desde 1970, atualmente atua nos Programas de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo e Educação: Formação de Formadores. Coordena a Cátedra Paulo Freire dessa instituição. 
10 Suely Grimaldi Moreia possui Mestrado em Educação: Currículo, Interdisciplinaridade. Sua dissertação 

transbordou para o livro: Da clínica à Sala de Aula: uma investigação antropológica, editado pela Loyola em 

1989.    
11 Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicanalista suíço, fundador da escola analítica da Psicologia. Viveu de 1875 a 

1961. 
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(...) tenho uma razoável formação em Filosofia, tenho uma razoável formação em Antropologia, 

mas e o professor enquanto sujeito? A sociedade Brasileira de Psicologia Analítica abriu 

naquela ocasião, começo de 80, quando termino o Doutorado, uma hipótese de congregar 10 

educadores que quisessem estudar Jung e eu fui uma das 10. Passei quatro anos estudando sua 

vida e sua obra, alguns de seus seguidores e sua influência na Educação. Suely era de meu grupo 

de estudos e perseguia com sua indagação sobre contribuições de Jung para a Educação. ” 

  Assume em 1986 o compromisso de orientação, com o propósito de colocar alguma 

coisa absolutamente aberta, antropologicamente consistente, porém, com um viés de liberdade 

dos cânones de um Programa tal como o de Psicologia da época, que exigia uma cientificidade 

arquitetada dentro de um alto rigor. “Então eu volto a um exercício que já havia praticado 

quando na Faculdade de Educação da USP, de arquitetar os resultados das observações de Suely 

em tabelas, mensuráveis, aferíveis coletadas no CRPE/SP – Centro Regional de Pesquisas 

Educacionais de São Paulo. “(...) a dissertação da Suely tem dois volumes, um onde ela 

conserva cuidados antropológicos na forma e nas análises e outro onde tudo é cuidadosamente 

aferido, validado.”  

 Sua primeira orientanda é aprovada. Professor Sérgio Luna 12 respeitado por 

Fazenda e em seu meio, apreciou o trabalho e o considerou como navegando entre os dois 

universos. “Hoje nele identifico meu jeito de iniciar-me numa forma Interdisciplinar de orientar. 

(...) Um Teófilo misturado com Severino. Eu aprendi com o Teófilo o acolhimento, como 

estratégia de orientação. Eu aprendi a acolher qualquer coisa que o orientando escreve, desde 

que ele me justifique o porquê está escrevendo aquilo. ” 

Em sua primeira orientação Fazenda desprendeu 4 anos de trabalho. As primeiras 

orientações dentro do Programa de Educação: Currículo também levaram este tempo para serem 

concluídas. “Então, esse processo de acompanhamento individual exigia dedicação e tempo 

muito grande de convivência, o que cria certa dependência. A autonomia fica altamente 

prejudicada. O aluno se acomoda, deixa, esquece os prazos e fica muito sobrecarregado. Mas, 

de certa forma o estreitamento de prazos imposto pela CAPES, que inicialmente via como mal, 

comecei a ver como bem. “ (...) E aí o que acontece, como passei de um tempo para outro (...) 

O trabalho que faço, vários colegas fazem também, mas nem sempre têm coragem de dizer. 

Transformo a sala de aula em um grupo de pesquisa. O orientando que quiser estar comigo 

                                                             
12 Sérgio Vasconcelos de Luna é Professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, filiado aos 

Programas de Educação, Psicologia Experimental: análise do comportamento. 
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precisa ingressar como aluno especial até tornar-se efetivamente aprovado pelo colegiado do 

Programa e ser meu aluno. É na sala de aula que começo o processo de orientação. E como? 

Por exemplo, escolho com eles o tema da disciplina, proponho este tema no colegiado do 

Programa e os levo para serem meus alunos das disciplinas. Uma pela manhã, “aprofundamento 

teórico e uma à tarde “procedimentos metodológicos. ”  

Neste contexto, FAZENDA estimula seus alunos a produzirem textos dos mais variados 

estilos de forma autônoma, a escreverem artigos, participarem de Congressos, sendo que já 

organizou mais de 30 coletâneas com alunos, onde o rigor é exigido. Nesta vertente, criou o 

GEPI – Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade em 1986, “ eu comecei o GEPI 

quando ingressei no Programa, já comecei daquela época fazer o seguinte (...) os alunos passam 

pelas disciplinas de meus colegas, no grupo apresentam suas pesquisas, faço complementação 

teórica, indico bibliografias, disciplinas em outros programas, mas eles têm que estar no grupo. 

Por que? Porque eu me alimento do trabalho deles e eles do meu, e essa questão é tão forte, tão 

forte, tão forte, que hoje já temos um site para divulgação. E esse jeito de trabalhar em duas 

etapas, aprofundamento teórico e metodológico, faz com que outros professores do Programa 

encaminhem seus orientados para participação. O nosso grupo é enorme. Não tem importância, 

pois é na diversidade que consigo alcançar a singularidade. Eu só aceito orientar singularmente 

depois do trabalho ter sido apresentado aos colegas, que (co) orientam, e depois de uma grande 

depuração. Ai sim, a gente vai vendo (...) Coisa que eu descobri na orientação é que toda 

pesquisa precisa de um eixo e que este é mais de natureza existencial do que intelectual. Quando 

ele vem fazer um Mestrado ou um Doutorado já tinha todo um itinerário de vida que ele não 

percebia importante e percebe importante no grupo. Ele faz da sua ação passada uma 

potencialidade de organização lógica desta ação e de uma prospecção para ações futuras. ” 

   “Penso que dentro da teoria que milito, e na prática que exerço, acredito que não pode 

haver Interdisciplinaridade se não houver disciplina, eu acho interessante que haja uma regra e 

que tenha um tempo para começar e para acabar. Porque eu não acredito que ao final de um 

Mestrado ou Doutorado você se formou um pesquisador. De forma alguma. Você se forma, ou 

se torna pesquisador, ao longo da vida. Não é o título que vai tornar você um pesquisador. (...) 

quem adquire o título de Doutor adquire o compromisso de orientar, e como esse processo é de 
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nidação 13, que exige cuidado e cautela, eu temo que esses novos orientadores, apressadamente 

produzidos, possam apressar, também, cada vez mais o término de trabalhos incompletos.  

Com este texto de caráter elucidativo e testemunhal, construído por meio de uma 

narrativa fluída de Fazenda 14 conseguimos observar e captar posicionamentos históricos e 

estéticos de sua construção como pesquisadora, docente e orientadora. Na sequência, no Marco 

1 – “Perceber” apresentaremos a produção bibliográfica da autora. 

  

                                                             
13 O conceito de nidação pode ser compreendido como a etimologia do termo que nos remete ao latim nidus, que 

significa “ninho” 
14 Esta narrativa, foi estratificada por este pesquisador, extraindo elementos da fala de Fazenda, presentes em 

entrevista gravada, concedida para uma pesquisa ao CNPQ e de registros orais e escritos de aula ministrados 

durante todos esses anos. 
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Marco II – Perceber: A produção bibliográfica de Fazenda (1985-2015) 15  

“Ir a lugares de maior potencial” 

 

Prólogo – Passados quase 40 anos do início da produção bibliográfica de Fazenda, 

acreditamos ser imprescindível um breve revisita histórica sobre alguns parâmetros sociais e 

políticos que ocorriam no Brasil, principalmente no cenário da Educação, nas décadas de 70, 

80 e 90. Optamos por este recorte temporal, pois os acontecimentos vindouros a partir dos anos 

2000 são mais palatáveis e de acesso mais direto ao leitor. Compreendemos, também, que as 

relações que podem ser estabelecidas entre este breve histórico e a produção bibliográfica de 

Fazenda, geram novos olhares para a explicitação do construto epistemológico realizado em 

capítulo posterior.  

Nos anos 70, em sua primeira metade, existia forte influência da psicologia 

comportamental no campo da Educação, e assim, a maioria dos estudos privilegiava a dimensão 

técnica de formação de professores e especialistas em Educação, talvez isso explique o grande 

número de pesquisas e bibliografias sobre Didática que predominaram até a década seguinte. 

Neste período a preocupação com a formação docente toma corpo e destaque, neste contexto o 

educador era visto como transmissor de conteúdos, um técnico em Educação. A grande 

preocupação era a instrumentalização técnica, e essa tendência caracterizava-se por uma 

organização racional e mecânica, alicerçada pela eficiência e produtividade, nesta fase, 

também, houve forte repressão do Governo, período de ditadura militar. 

Indubitavelmente, com um ensino rígido e passivo, o espírito crítico-reflexivo, estava 

ausente das instituições de ensino. Neste sentido Libâneo 16, (1994), aponta: 

Assim é muito comum os professores utilizarem procedimentos e técnicas 

como trabalho de grupo, estudo dirigido para discussões, estudo do meio, etc... 

(...) sem levar em conta seu objetivo principal que é levar o aluno a pensar, 

raciocinar cientificamente, a desenvolver sua capacidade de reflexão e a 

independência do pensamento. (1994, p. 66)   

 

 Segundo o autor, a Pedagogia Tecnicista enquadrava aluno e professor como 

secundários no processo, visto que o principal elemento consistia no aporte teórico- técnico de 

                                                             
15 Nos anexos deste trabalho consta uma tabela com toda a produção bibliográfica de Fazenda. (p. 172) 
16 José Carlos Libâneo - Pesquisador e escritor reconhecido no meio educacional brasileiro pelas profundas 

contribuições teóricas que produz na área. Suas reflexões sobre didática e prática de ensino e sobre sua perspectiva 

crítico-social dos conteúdos o colocam entre os mais importantes teóricos progressistas da educação. 
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formulação de currículos, cursos e aulas. Os docentes submetidos a esta tendência, 

compreendiam seus planejamentos centrados em objetivos específicos, utilizando diversos 

recursos tecnológicos, buscando a modernização e reciclagem do ensino.  

No final da década de 70 observa-se uma abertura para a pluralidade de discursos e 

opiniões, neste espaço, a reflexão tornou-se um ideal constitutivo. Com este movimento a escola 

passa a ser vista como local adequado para discussão e reflexão de novas ideologias, e o 

professor, seu principal interlocutor. Libâneo (1994), destaca: 

 

 O trabalho escolar não se assenta, prioritariamente, nos conteúdos de ensino 

já sistematizados, mas no processo de participação ativa nas discussões e nas 

práticas sobre questões da realidade social imediata. Nesse processo, em que 

se realiza a discussão dos relatos de experiência, da pesquisa participante, do 

trabalho de grupo e outros, vão surgindo temas geradores que podem vir a ser 

sistematizados para efeito de consolidação de conhecimentos. (1994, p. 69) 

 

 

Na transição dos anos 70 para 80, mesmo ganhando um caráter reflexivo e focado nas 

demandas sociais, a década de 80 se consolidou como fase de desenvolvimento da Pedagogia 

Social no Brasil, o que acarretou, em contrapartida, um revelar de grande descontentamento 

com a profissão docente. Libâneo (1994), neste sentido afirma “(...) esse regime de trabalho, 

somado aos baixíssimos salários geram insegurança e desmotivação. ” (p. 24) 

O autor revela que a insatisfação por parte do educador é pertinente, e deve-se ao 

descaso por parte do Governo perante a Educação, tal cenário é evidenciado pelos baixos 

salários e a falta de incentivo ao desenvolvimento e manutenção da Educação no país. Os 

professores exerciam sua profissão em diferentes horários e instituições para que fosse possível 

suprir suas necessidades, tornavam-se sobrecarregados, esgotados e diversas vezes debilitados 

devido ao excesso de trabalho, e, indubitavelmente, o reflexo disso estava estampado na 

qualidade de ensino.  

Libâneo (1994) também enfatiza que “a importância do professor em seu processo de 

formação é conscientizar-se da função da escola na transformação da realidade social de seus 

alunos.” (p. 27). Observa-se, a partir desta visão, a importância expressiva para o engajamento 

do professor às questões sociais, atuando na busca de melhores condições e oportunidades para 

seus alunos. Sendo assim, precisam esses professores conhecer a sociedade onde atuam, o nível 
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social, econômico e cultural dos discentes, e ainda, o ambiente em que estão inseridos, e esta 

visão política gerar alunos/cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. 

Neste sentido, Severino 17 (2001), destaca: 

 

A Educação é considerada o único instrumento apropriado para a construção 

de uma sociedade laica e justa, gerenciada por um aparelho estatal que se 

inaugura a partir de um projeto político iluministicamente concebido e 

juridicamente implementado.  (2001, p. 122) 

 

 

Segundo o autor, torna-se possível analisarmos a Educação na década de 80 pela 

caracterização de um professor preocupado com sua prática pedagógica, que assume neste 

período um compromisso social, que vai ao encontro da consolidação de uma política que 

privilegie e estabeleça melhores condições para o educando e para a profissão. Em 

contrapartida, observa-se um educador descontente com seus baixos salários e o descaso do 

Governo perante a falta de assistência ao meio educacional. 

Podemos inferir que a década de 80 gerou uma conexão de proposta de trabalho 

conscientizadora e reflexiva, colocando o professor como agente sócio-político, conhecedor da 

realidade social, requerente de políticas que privilegiem melhores condições para a prática 

pedagógica. 

Nos anos 90, como desenvolvimento das ações reflexivas e políticas da década de 80 

surge a vertente de formação professor investigador/pesquisador com o objetivo de articular 

teoria e prática pedagógica, pesquisa, ensino, reflexão e ação didática. 

Diniz 18 (2000) destaca que é de extrema importância que o professor enquanto 

educador, disponibilize tempo hábil para exercer atividades de pesquisa, e também que tal fato 

deve ser contemplado pro uma ação prática que mostre efetivamente a repercussão de tais 

teorias. 

Nesse sentido, a reflexão sobre a teoria que o educador carrega e a prática que realiza, 

na construção de sua concepção pedagógica, significa, então, repensar o professor e recriá-lo, 

pois, ao assumir a atitude de pesquisador, assume também uma postura ativa perante o 

conhecimento, e se afasta da postura de repassador de conteúdo. Consoante a essas ideias, 

Libâneo (1994), enfatiza: 

                                                             
17 Joaquim Antônio Severino – professor titular de Filosofia da Educação da USP. 
18 Júlio Emílio Diniz-Pereira – professor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
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A formação do professor abrange, pois, duas dimensões: a formação teórica-

científica, incluindo a formação acadêmica específica nas disciplinas em que 

o docente vai especializar-se e a formação pedagógica que envolve os 

conhecimentos da Filosofia, Sociologia, História de Educação e da própria 

Pedagogia que contribuem para o esclarecimento do fenômeno educativo no 

contexto histórico-social; a formação técnico-prática visando a preparação 

profissional específica à docência, incluindo a Didática, as metodologias 

específicas das matérias, a Psicologia, a pesquisa educacional e outras. (1994, 

p. 27)  

 

 

O processo histórico-evolutivo nos apresenta que a Educação é social e historicamente 

construída pelo educador, que este desenvolvimento apresentou mudanças qualitativas a 

respeito da educação no Brasil e inerente a este processo evolutivo surgiram também grande 

entraves e descontentamentos. 

Do mérito técnico dos anos 70, o educador torna-se um agente sócio-político, 

preocupado com questões sociais nos anos 80, que transborda para um educador pesquisador 

dos anos 90. Assim, exerce um papel imprescindível e insubstituível não apenas na construção 

dos saberes, mas na socialização desses saberes que são intrínsecos à construção do 

conhecimento. Neste movimento, a escola para cumprir seu papel de socializar saberes e 

efetivamente construir o conhecimento, necessita de educadores em constante processo de 

aperfeiçoamento, construindo o ensino-aprendizagem por meio do debate, mediação, 

intervenção crítica, potencializando assim, uma escola aberta, democrática e mediadora de 

saberes e aprendizagens. 

No enfoque antropológico, sociológico e político, muitos especialistas consideram os 

anos 80 como a “década perdida” em termos de crescimento. A herança de desigualdades 

sociais provenientes do “milagre econômico” (1968-1973) conjuntamente com o modelo de 

desenvolvimento econômico posto em prática nos últimos 25 anos, nos aproxima da visão do 

que se convencionou chamar de “dívida social”. 

No Brasil, conforme Almeida 19 (1989) o sistema de proteção social – seguridade, 

assistência à saúde – possui um perfil formal muito semelhante aos países capitalistas. No caso 

brasileiro, houve um dinamismo econômico, que por sua vez, não assegurou os direitos básicos 

à maioria da população. O dinamismo econômico da passagem de 60 para a década de 70 teve 

                                                             
19 Maria Hermínia Tavares de Almeida - professora titular aposentada do Departamento de Ciência Política da 

FFLCH-USP, Cientista Política e Socióloga. 
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como característica a exclusão social e política da maioria da população, principalmente dos 

trabalhadores. 

O período de 1968 a 1973 foi denominado, no Brasil, de “milagre econômico”. O regime 

militar soube aproveitar a conjuntura internacional favorável à aplicação de grandes somas de 

recursos em forma de investimentos diretos e de empréstimos bancários. Tal estratégia de 

crescimento com endividamento, trouxe a priori resultados favoráveis, tais como a 

modernização do parque industrial, novos métodos e administração e novas tecnologias, 

estímulo a modernização do setor agrícola com advento de equipamentos mecânicos, gerando 

produção de matérias-primas e alimentos para a indústria nacional e para exportação, além da 

consolidação do mercado de trabalho urbano. Os setores que mais absorveram mão de –obra 

foram a indústria, o comércio e os serviços.  

Os anos 80 trouxeram consigo mudanças importantes de ordem econômica, política, 

social e demográfica 20. Em 1970, 56 % da população brasileira residia nas cidades, em 1980 

esse índice já chegava a 67,6%. O país rico, com sua sociedade pobre, entra na década de 80 

submerso em uma crise econômica e social sem precedentes. Os indicadores econômicos da 

década de 80 revelam uma desaceleração brutal, com redução na taxa de crescimento da 

indústria, queda nos investimentos e um aumento de apenas 3% no PIB. 

Neste retrato de época, as taxas de desemprego no Brasil não dão visão exata da 

realidade, pois o desemprego aberto não mede os problemas da crise da época, como o das 

pessoas que deixam de procurar emprego que não constam de pesquisas e levantamentos. O 

desemprego muitas vezes fica disfarçado pelo subemprego. A economia informal é quem dá 

guarida a esses trabalhadores que atuam sem carteira assinada, sem garantias da legislação 

trabalhista, sem representatividade de organizações sindicais, sem recolher impostos e, com 

remuneração muito baixa.  

Nesse cenário político e econômico, surge a primeira obra de Ivani Fazenda, que 

apresentamos a seguir. 

 

 

 

                                                             
20 Dados foram extraídos do periódico: A Economia Brasileira e suas Perspectivas organizado pela APEC- 

Associação Promotora de Estudos em Economia, volume 28, publicado em 1989. 
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TEMPO I – A primeira Década de Produção Bibliográfica (1985 – 1995) 

 

 

Ivani Fazenda, faz sua entrada no mundo literário de forma muito similar a diversos 

acadêmicos, publicando sua dissertação de mestrado em 1979. O livro intitulado “Integração e 

Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: efetividade ou ideologia” é sua primeira obra autoral 

plena, constituída de um prefácio assinado pelo amigo e professor Hilton Japiassú21, uma 

introdução e seis capítulos.  

Na introdução encontra-se um importante e essencial registro de Fazenda sobre sua 

trajetória como pesquisadora da Interdisciplinaridade na Educação brasileira, o texto emana de 

forma sensível e clara as reflexões e angústias da autora aportadas na Filosofia, que tiveram 

início no exercício da docência, em aulas de História Geral e do Brasil no 1º grau 22 entre os 

anos de 1963 e 1965. A narrativa segue expandindo tal preocupação nos anos de 1966 a 1970, 

quando passou a desenvolver seus trabalhos como professora e coordenadora de cursos de 

aperfeiçoamento pessoal e técnico para as Secretarias de Educação de diversos Estados no 

extinto CRPE (Centro Regional de Pesquisas Educacionais), e toma seu ápice quando se torna 

docente no curso de Especialização em Educação para a América Latina, um convênio entre 

OEA 23 e USP, nos anos de 1970 e 1973. Em paralelo a esta construção, é de riqueza ímpar o 

levantamento da problemática em relação a Interdisciplinaridade no Brasil, destaque para 

relações e correlações entre currículos, conteúdos, metodologias, relações professor-aluno e 

professor-equipes, utilização de conhecimentos prévios dos envolvidos, inexistência de 

formação para o professor que abarcasse a realidade dos educandos e das comunidades, 

inquietações políticas e necessidades específicas de uma avaliação diferenciada. Um ponto 

nevrálgico da construção desta introdução, aponta para a instigação que autora obteve de Angel 

Diego Márquez, perito da UNESCO, que sintetizou as preocupações e estudos ainda não 

                                                             
21 Hilton Japiassú (1934 – 2015). Doutor em Filosofia pela Universidade de Grenoble, França. Professor adjunto 

de Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
22 No Brasil, o primeiro grau é composto pelos 9 anos do atual ensino fundamental. Antigamente ele tinha o mesmo 

nome, porém, era composto por 8 anos. No atual ensino fundamental há uma divisão entre os primeiros anos ou 

anos inicias (1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano). 
23 OEA – Organização dos Estados Americanos, o mais antigo organismo regional do mundo. Foi fundada em 

1948 na Colômbia. Na contemporaneidade, busca aplicar os quatro pilares essenciais: Democracia, Direitos 

Humanos, Segurança e Desenvolvimento) por meio do diálogo político, inclusividade, cooperação, instrumentos 

jurídicos e mecanismos de acompanhamento.   
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publicados, que aconteciam na Europa em relação a Interdisciplinaridade na Educação, durante 

uma palestra na Faculdade de Educação da USP em 1970. Nesse sentido, explica: 

 

A necessidade de responder a essas preocupações conduziu inicialmente à 

elucidação da questão epistemológica: Interdisciplinaridade como exigência 

do conhecimento, e, consequentemente, um estudo de sua gênese e 

significado. (1979, p. 45)  

  

 

Na sequência, Fazenda registra um importante posicionamento para a 

Interdisciplinaridade: 

 

Considerando Interdisciplinaridade como atitude a ser assumida no sentido de 

alterar os hábitos já estabelecidos na compreensão do conhecimento, passou-

se a um questionamento pedagógico, ou seja, passou-se a avaliar a mudança 

que a Interdisciplinaridade implica no que se refere aos aspectos pedagógicos. 

(...) nesse sentido, os seguintes aspectos foram abordados: utilidade, valor, 

aplicabilidade, obstáculos e possibilidades da Interdisciplinaridade no ensino. 

(1979, p. 45) 

 

 

Assim, nota-se que a comprovação científica que a autora buscava em sua dissertação 

de mestrado partia da relação de aspectos teóricos e conceituais, das possibilidades de abertura 

para a Interdisciplinaridade nos documentos legais vigentes, e assim, desse cruzamento, a 

elucidação se a composição Interdisciplinaridade e Educação no Brasil se cristalizaria como 

uma proposta efetiva ou meramente ideológica.  

No primeiro capítulo, encontra-se um importante lastro conceitual sobre a 

Interdisciplinaridade, onde a autora parte da gênese e formação do conceito e abarca diversas 

análises importantes da construção do conceito: a análise empírica onde se debruça nos escritos 

de Heinz Heckhausen 24, análise formal com aporte nos escritos de Boisor e por último a análise 

socioantropológica aportada em Jantsch 25. Como conclusão deste capítulo a autora posiciona 

as variantes terminológicas da Pluridisciplinaridade, Multidisciplinaridade, 

Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade; expondo toda a gama de variação, conteúdo e 

forma de atuação de tais vertentes, assim, pontua que no Brasil torna-se necessário e 

                                                             
24 Heinz Heckhausen (1926 – 1988) - professor de Psicologia da Universidade de Bochum. A relevância de seu 

trabalho está me pesquisas sobre motivação na infância.  
25 Eric Jantsch (1929 – 1980). Astrofísico norte-americano, engenheiro, educador. Conhecido por seu trabalho no 

movimento de Design de Sistemas Sociais na Europa nos anos 70. 
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emergencial um posicionamento claro sobre a Interdisciplinaridade, deixando evidente sua 

essência e seu conceito, clarificando e extirpando, toda a confusão terminológica e 

epistemológica, e esclarece: 

 

Em nível de Interdisciplinaridade, ter-se-ia uma relação de reciprocidade, de 

mutualidade, ou melhor dizendo, um regime de corporeidade que iria 

possibilitar o diálogo entre os interessados. Neste sentido, pode dizer-se que a 

Interdisciplinaridade depende basicamente de uma atitude. Nela a colaboração 

entre as diversas disciplinas conduz a uma interação, a uma intersubjetividade 

como única possibilidade de efetivação de um trabalho interdisciplinar. (1979, 

p. 70)    

 

 

A citação acima traz elementos importantes para o desenvolvimento epistemológico da 

Interdisciplinaridade pela autora, pois no texto a mesma posiciona que Interdisciplinaridade 

como atitude é um marco pessoal, ainda em desenvolvimento, porém, destaca a autora ser o 

cerne mais crítico de sua investigação. Duas outras terminologias, também precisam ser 

destacas: diálogo e colaboração, nota-se que nessa integração de saberes existe um limiar para 

a construção da atitude em Interdisciplinaridade. 

No segundo capítulo, a autora passa a discutir sobre a utilidade, valor e aplicabilidade 

da Interdisciplinaridade abordando como forma de reflexão e observação as possibilidades de 

se obter uma melhor formação geral e profissional, como incentivo e fomento a pesquisadores 

e pesquisas e como condição para uma formação permanente e continuada; como superação da 

dicotomia entre ensino e pesquisa e como forma crítica de compreensão das relações e 

complexidade do mundo e como fator de integração. Texto denso, crítico e de valor reflexivo, 

compõe o primeiro arcabouço elementar, essencial para pesquisadores e educadores que 

necessitam compreender o ponto de partida das questões da Interdisciplinaridade no Brasil. 

Claramente, as questões relações colocadas por Fazenda, mesmo sendo registradas há quase 40 

anos, continuam vivas e atuais. Na conclusão deste capítulo, elucida que “A necessidade da 

Interdisciplinaridade impõe-se não só como forma de compreende e modificar o mundo, como 

também, por uma exigência interna das ciências, que buscam o restabelecimento da unidade 

perdida do saber. ” (1979, p. 84) 

Em relação ao valor, aplicabilidade da Interdisciplinaridade a autora afirma ser 

pertinente e necessária em todas as frentes apontadas: formação geral, profissional, 
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pesquisadores, e, também, na ruptura da dicotomia ensino-pesquisa, potencializando e 

possibilitando uma Educação constante e permanente. Porém, alerta: 

 

Todavia, essa necessidade é muitas vezes camuflada por certas realidades 

distorcidas. O verdadeiro espírito interdisciplinar nem sempre é bem 

compreendido. Há o perigo de que as práticas interdisciplinares se tornem ou 

práticas vazias, produtos de um modismo em que, por não se ter nada a discutir 

(...) ou constituem-se em meras proposições ideológicas, impedindo o 

questionamento de problemas reais. (...). Neste sentido, a Interdisciplinaridade 

agiria como um “embotador de criatividade. ” Girando em torno apenas de seu 

método, entreteria seus participantes num jogo de integração, desviando, 

assim, seu tempo e sua atenção para questionamentos mais reais, sobretudo 

em criticar e reconhecer seu papel dentro dela. (1979, p. 84-85)   

 

 

Deste alerta, destacamos a análise da autora sobre as práticas vazias de observação, 

reflexão e crítica e um posicionamento claro sobra a Interdisciplinaridade apenas como 

metodologia. 

No terceiro capítulo, Fazenda discorre, reflete e se posiciona sobre toda a gama de 

obstáculos que impede a Interdisciplinaridade de se efetivar, lançando em contrapartida 

possiblidades para cada entrave. Parte dos obstáculos epistemológicos e instrucionais, envereda 

pelos psicosssociológicos 26 e culturais, metodológicos, em relação à formação e termina 

apontando obstáculos materiais. As conclusões neste capítulo, trazem pontos nevrálgicos. A 

autora posiciona a diferenciação entre os termos integração e interdisciplinar, onde emerge o 

conceito de interação como ponto fundamental, enfatiza a necessidade de ruptura das barreiras 

disciplinares, que tem seu limiar na relação e comunicação entre as pessoas, na mudança de 

modelo mental das instituições e principalmente na compreensão das ciências da limitação de 

seus aportes. Sobre os aspectos de ruptura e mudança de modelo mental, elucida: 

 

Mais difícil que esta é a eliminação das barreiras entre as pessoas, produto de 

preconceitos, falta de formação adequada e comodismo. Essa tarefa 

demandará a superação de obstáculos psicosssociológicos, culturais e 

materiais. (...) Será exequível na medida em que se instaurar uma Nova 

pedagogia, a “comunicação”. Consequentemente, uma formação pedagógica 

adequada ao lado de uma metodologia que leve em conta seus pressupostos. 

(1979, p. 95-96) 

                                                             
26 Compreendemos como fatores psicosssociológicos apontados pela autora, como aqueles que correlacionam e 

estudam problemas comuns da Psicologia e à Sociologia. Em relação à Interdisciplinaridade de Fazenda, 

acreditamos que tenha relações com o estudo de influência da sociedade, em diversos aspectos sociológicos e 

antropológicos e com o psiquismo.  
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Neste capítulo, revela-se em nossa observação a cristalização de um importante 

balizador da Interdisciplinaridade, a Atitude, nota-se uma abertura frente aos problemas, o 

desejo de compreensão, a oferta de possibilidades efetivas do estabelecimento de críticas 

delineadas potencilaizadoras de diálogo, do encontro de “brechas” estratégicas que determinam 

mudanças de modelo mental dos envolvidos.  

No quarto capítulo, a autora discorre sobre um gama de documentos e determinações 

legais do ensino brasileiro que evidenciam aspectos de integração e Interdisciplinaridade. Parte 

da legislação, guias curriculares, conteúdos, objetivos e currículos do ensino de 1º e 2º graus 

nos âmbitos municipal e estadual, da legislação federal de formação de professores de 1º grau, 

e do curso de Pedagogia. Este capítulo, demonstra todo o cuidado da autora\pesquisadora em 

posicionar seu trabalho dentro dos âmbitos legais, no delineamento de seus dados clarifica a 

inexistência de proposições para a Interdisciplinaridade, e lança os seguintes questionamentos: 

 

Em termos legais, o conceito da Interdisciplinaridade corresponderia a que 

nível conceitual anteriormente colocado? Multi, pluri, Inter ou 

trasnsdisciplinar? Existe uma consciência clara e precisa a terminologia 

adotada? (...) Constitui-se a Interdisciplinaridade, tal como é descrita, numa 

mera proposição ideológica? O valor e a aplicabilidade aqui levantados seriam 

ou não relevantes? (1979, p. 129)  

 

 

Os questionamentos acima, sustentam a base desta pesquisa, quarenta anos depois, que 

respostas temos? Por quais veredas a Interdisciplinaridade se posiciona? Efetividade? 

Ideologia? Ciência? Metodologia? Utopia? 

O quinto capítulo traz uma discussão entre os aspectos teóricos e epistemológicos com 

as diretrizes legais. Fazenda tração um diálogo crítico-reflexivo em relação ao conceito da 

Interdisciplinaridade, a ausência de posicionamento e consenso conceitual, a utilização 

indevida das terminologias, a aplicabilidade e as possibilidades de efetivação numa estrutura 

curricular fechada, parte para a construção de hipóteses de solução intituladas como 

“idealizações utópicas”, e pontua possibilidades na integração da Interdisciplinaridade no 

currículo, na formação de professores e no desenvolvimento de pesquisas nas Universidade do  

Brasil. Comunica ao final desta discussão, a omissão da existência da Integração e 

Interdisciplinaridade nos Guias Curriculares de 1º grau. Neste último aspecto, afirma: 
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Os Guias curriculares, considerados pontos de referência para o planejamento 

das atividades a serem elaboradas pelo professor, estão escritos numa 

linguagem excessivamente técnica, em que as nuanças na diferenciação dos 

termos são muito pequenas, impedindo assim a compreensão imediata por 

parte do professor que não seja especialista no assunto. (...) Esta linguagem 

fechada constitui-se no primeiro obstáculo à consecução de um trabalho 

integrado ou Interdisciplinar. Precisaria ser decodificada por uma equipe 

técnica suficientemente treinada que pudesse discutir e avaliar o nível de 

compreensão terminológico dos professores e a capacidade dos mesmos em 

executar o proposto. (1979, p. 146)   

 

 

Aqui, ressaltamos um ponto relevante em relação a fruição do posicionamento de 

Fazenda sobre a Interdisciplinaridade por parte de muitos pesquisadores e educadores no Brasil. 

O termo “utopia” nos limites deste texto é usado como licença poética filosófica para a 

proposição de hipóteses e soluções para os problemas encontrados, cristalizando-se como uma 

atitude crítica e dialética da autora em relação à política pública voltada para Educação. 

Ressaltamos que a crítica direta e ácida feita às políticas públicas no Brasil na década de 70 e 

80, se constituía em questão delicada nos nichos acadêmicos, acontecendo e se propagando de 

forma velada, herança da repressão política dos anos 60. Fazenda deixará este aspecto muito 

claro, em sua tese de doutoramento que culminou na publicação da obra “Educação no Brasil 

Anos 60: o pacto do silêncio” que trataremos na sequência.  

O sexto capítulo, Fazenda traça um panorama conceitual entre Interdisciplinaridade e 

Transdisciplinaridade, o ponto de abordagem e foco das reflexões e discussões é a formação de 

professores. A partir de uma discussão sócio histórica e da polissemia que o envolve as 

terminologias, a autora busca fundamentação em alguns pesquisadores essenciais como Lenoir 

27, Klein 28, Lynton 29, Pineau 30, Chervel 31, Sachot 32, Coutourier 33, Maubant 34, Japiassú 35, 

                                                             
27 Yves Lenoir - professor da Faculdade de Educação da Universidade Sherbrooke – Canadá. Detentor da Cátedra 

de Pesquisa em Intervenção Educacional. 
28 Julie Thompson Klein - professora e estudiosa em Estudos Interdisciplinares na Wayne Skate University. 

Reconhecida como uma das pioneiras dos estudos Interdisciplinares.  
29 Ernest Lynton - professor da Faculdade de Física da Rutgers, fundador da Livingston College. 
30 Gaston Pineau – Professor da Faculdade de Ciências da Educação na Universidade de Tours.  
31 André Chervel – pesquisador e professor do Centro Nacional de Pesquisa Educacional/ Instituo Francês de 

Educação.   
32 Maurice Sachot – professor emérito da Universidade de Estrasburgo/ Alsácia.   
33 Yves Coutourier – professor da Universidade de Sherbrooke/Canadá. 
34 Philippe Maubant – professor da Universidade de Sherbrooke/Canadá. 
35 Hilton Japiassú - professor do Departamento de filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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Ricoeur 36, Barbier 37, Paul 38, Maturana 39, aspectos relevantes que determinam as definições 

múltiplas, conceitos variados quando se evidencia a formação de professores, didática e prática 

de ensino. Em suas reflexões finais, a autora esclarece: 

 

 

Quem habita o território da Interdisciplinaridade não pode prescindir dos 

estudos Transdisciplinares. O cuidado construído arduamente nos dois 

territórios precisa ser devidamente respeitado em suas limitações, mas 

principalmente nas inúmeras possibilidades que se abrem para uma educação 

diferenciada, em que o caráter humano se evidencia. (1979, p. 160)   

 

 

No texto de conclusão da obra, Fazenda enfatiza sua angústia em conviver com 

problemas de insatisfação na escola, sua incompatibilidade com a exigências sociais e culturais 

do mundo moderno, “ a precariedade dos recursos humanos e materiais, enfim, a consciência 

da distância existente entre o homem que a escola forma e o homem como ser no mundo. ” 

(1979, p. 161), enfatiza também, a necessidade do levantamento de pressupostos 

epistemológicos e pedagógicos para a efetivação da Interdisciplinaridade no ensino, e 

posiciona: 

A elucidação da questão epistemológica como exigência do conhecimento 

para Interdisciplinaridade, conduziu a um estudo de sua gênese, significado e 

algumas das colocações mais recentes em torno de seu conceito, concluindo-

se que, em nível de Interdisciplinaridade, ter-se-ia uma relação de mutualidade 

ou, melhor dizendo, um regime de copropriedade, de interação que irá 

possibilitar o diálogo entre os interessados, dependendo basicamente de uma 

atitude, cuja tônica primeira será o estabelecimento de uma intersubjetividade. 

A Interdisciplinaridade, então, depende de uma mudança de atitude diante do 

problema do conhecimento, da substituição de uma concepção fragmentária 

pela concepção unitária do ser humano. (...) É necessário pensar a Educação 

em termos de processo de formação total do homem, mas sempre a partir de 

um referencial seguro nas tentativas de renovação; caso contrário, o conceito 

pode esvaziar-se em seu significado (...) ou essa inovação poderia talvez 

constituir-se e sério perigo, pois seria passível de ser utilizada como forma de 

manipulação do homem para a consecução de objetivos escamoteados sob o 

rótulo da Interdisciplinaridade. Neste sentido, pode-se dizer que a 

Interdisciplinaridade, quando bem compreendida, poderia ser, entre outras, 

condição de efetivação de uma educação permanente, pois não estariam os 

                                                             
36 Paul Ricoeur – professor da Universidade de Sorbonne- Paris/França. 
37 Renné Barbier – professor da Universidade de Sorbonne – Paris. Membro do conselho de diretores do Centro 

internacional de Pesquisas e estudos Transdisciplinares (CIRET)  
38  Paul K. Hoch – Pesquisador do Área de Neurociências, Ciências Clínicas e Comportamentais.  
39 Humberto Maturana – professor da Universidade do Chile, propositor de pensamento sistêmico e do 

construtivismo radical. 
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pressupostos da Interdisciplinaridade em perfeito acordo com os princípios e 

fundamentos da educação permanente? (1979, p. 163)  

 

Nesse sentido, a referida citação é paritária às hipóteses e objetivos desta pesquisa, pois 

enfatiza a necessidade perene de aprofundamento em questões de ordem teórica e 

epistemológica para a Interdisciplinaridade. 

 

Lançado em 1983, a obra Anotações sobre Metodologia e Prática de Ensino na Escola 

de 1º grau, obra escrita em parceria entre Fazenda e Helena Gemignani Peterossi 40 tem como 

foco de desenvolvimento, anotações de aulas ministradas em aulas de Licenciatura, 

enveredando para a observação, aplicação e resultados de reflexões críticas sobre práticas 

pedagógicas e aportes didáticos engessados e repetitivos. A idealização do livro, apresenta logo 

em sumário uma provocação interessante, pois como introdução às divisões e seções traz o 

seguinte enunciado: “O professor, a criança e o saber”, na sequência apresenta os tópicos: sobre 

números e operações: Matemática; sobre pessoas e relações: Comunicação e Expressão; sobre 

lugares e fatos: Estudos Sociais; sobre seres e fenômenos: Ciências. Outro ponto importante 

sobre a estruturação do livro contempla o processo trilhado pelas autoras para formação de 

professores na disciplina Metodologia, Prática de Ensino e Estágio Supervisionado de 1º grau, 

pautado em observação, reflexão, fundamentação e ação, “(...) dizendo de outra forma: fazemos 

nossos alunos integrarem a realidade do estágio a uma concepção crítica e criativa sobre essa 

mesma realidade. ” (1983, p. 11)  

Em 1985, outra obra de autoria plena “Educação no Brasil Anos 60: o pacto do silêncio” 

fruto de sua tese de doutoramento do programa de Antropologia das Sociedades Complexas da 

Universidade de São Paulo. A obra parte integrante da coleção EDUCAR das Edições Loyola 

está organizada em preâmbulo, prefácio assinado por Teófilo de Queiroz Júnior 41, seis 

capítulos e conclusão.  

Fazenda aponta o desafio de escrever sobre a História da educação, e a necessidade de 

trabalhos que realizem uma análise da educação brasileira em termos do que ela representou ou 

tem representado no seio da organização social e política. Pontua que em seu trabalho de 

mestrado que culminou na publicação do livro Integração e Interdisciplinaridade no Ensino 

                                                             
40 Helena Gemignani Peterossi – professora do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Doutora 

em Metodologia de ensino pela UNICAMP.  
41 Teófilo de Queiroz Junior – professor da Faculdade de Filosofia, letras e Ciências Humanadas da USP. 
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Brasileiro: efetividade ou ideologia, o referencial de reflexão foi pautado na Filosofia, e que 

neste trabalho se evidencia a Antropologia, a Sociologia e a História.  

O tema central desta obra parte do arcabouço cristalizado na dissertação\livro anterior e 

evidencia a necessidade de retroceder no tempo e buscar os fatos e dados que justificam e 

esclarecem o estado da Educação no Brasil, considerada pela autora confusa, insatisfatória e 

controvertida. Outro ponto importante é a amadurecimento de Fazenda no campo da Filosofia, 

estendido para o estudo das organizações sociais e suas dinâmicas de funcionamento e o papel 

da Educação nessas estruturas. 

No capítulo 1, a autora apresenta a situação político-econômica no Brasil entre 60 e 70. 

De caráter elucidativo com grande aporte documental, apresenta diversas informações e baliza 

suas reflexões, críticas e discussões, na ciência política e nos fatores históricos, sociológicos e 

antropológicos. 

No capítulo 2, apresenta a situação educacional no Brasil de 20 a 60, onde baliza suas 

reflexões, na histórica luta dos educadores contra a ideologia dominante do estado. A riqueza 

do capítulo é exatamente a relação entre Educação, educadores e pontos expressivos da política 

brasileira, onde destaca-se a Era Vargas, a Reforma Flavio Campos (1920), o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, Estado Novo (1937), o Governo provisório, o Governo Juscelino 

Kubitscheck (1956-1960), o Manifesto dos Educadores, entre outros. No sentido político, 

Fazenda posiciona: 

 

Embora houvesse na época uma concordância, tanto no setor político-

econômico, quanto no educacional de que o desenvolvimento depende da 

educação como fator social construtivo, as formas de atuação política da Igreja 

e de intelectuais políticos foram suficientemente fortes para impedir que se 

criasse o sistema que necessitávamos. Isso ocorreu por uma divergência na 

compreensão do que seria desenvolvimento (...) que se confundia ou tinha 

como pressuposto básico a democracia, ou seja, um Estado democrático que 

nunca deixa de atender culturalmente a todos para privilegiar somente alguma. 

Isso porque para eles um Estado que privilegia poucos compromete seu 

próprio desenvolvimento econômico. Esta era, pois, uma concepção 

humanista de desenvolvimento. Na cabeça do governo, o que estava em jogo 

basicamente era a sobrevivência do sistema, ou seja, nossa herança cultural e 

política estava demasiado arraigada para que se conseguisse superar e 

desprender-se dos laços que nos ligavam à velha ordem social aristocrática do 

velho sistema pré-capitalista – abrir a educação a todos, realizar a tarefa de 

conscientização das massas seria pôr em risco a própria sobrevivência do 

sistema. (...) Isso obviamente resultou numa defasagem profunda entre o 

sistema educacional e o econômico, político e social, enfim, num dilema de 

fundo institucional com a manutenção, pelo sistema educacional, de 
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instituições onerosas, inadequadas, ineficientes para atuar na realidade 

educacional e adequá-las aos imperativos do desenvolvimento. (1985, p.47)    

       

No capítulo 3, a autora continua sua abordagem por meio do resgate histórico da 

situação educacional no Brasil, no recorte temporal de 1961 a 1964. Novamente, destacamos a 

riqueza do levantamento de dados principalmente em relação a Educação no governo Jânio 

Quadros, governo João Goulart, criação do Conselho Federal de Educação, e o destaque dado 

por Fazenda sobre o papel da CEPAL 42 e da Conferência de Santiago do Chile. Para cenário, 

afirma a autora: 

 

(...) sobre a situação educacional no Brasil dos anos 61 a 64, enfatizamos, 

como quando nos referimos aos aspectos sócio-econômico-políticos da época, 

que também, em Educação houve a preocupação com a planificação. Essa 

planificação, como ao nível socioeconômico, político, encontrou respaldo não 

só na Carta de Punta del Este, mas nas decisões que vinham sendo tomadas ao 

nível mundial. Como os outros aspectos, também fracassou, na medida em 

que sofreu a pressão das altas esferas administrativas do País. Entretanto, deu 

um passo decisivo para a centralização do poder Executivo, com a criação do 

Conselho Federal de Educação, preparando o terreno para resoluções 

posteriores. (1985, p. 53) 

 

 

No capítulo 4, Fazenda fecha o ciclo sobre a situação educacional no Brasil, trazendo 

dados, reflexões e críticas de 1964 a 1969. Destaque para o governo Castello Branco e dentro 

deste recorte, os compromissos externos assumidos a partir da Carta de Punta del Leste em 

relação ao ensino primário e ensino médio. O ponto culminante do texto, intitulado “A Situação 

Interna” a autora coloca dois tópicos significativos: calam-se as vozes dos estudantes e calam-

se as vozes dos docentes. Na sequência, o Governo Costa e Silva seguido de reflexões sobre a 

operação-escola e a II Conferência de Educação / Plano nacional de Educação. Sobre a situação 

interna em relação a Educação no País, destaca a autora: 

 

É nesse clima de impedimento de execução de uma Educação brasileira por 

brasileiros que eclodem os movimentos estudantis, contrário à política 

governamental, a chamada crise estudantil e a caça aos docentes. (...) Além 

disso, através do decreto-lei 252/67, em seu artigo II, vetou a ação dos órgãos 

estudantis em qualquer manifestação político-partidária, racial ou religiosa, 

bem como apoiar ou insuflar movimentos grevistas dos estudantes. Entretanto, 

os movimentos continuaram clandestinamente, deixando ser movimentos 

estudantis propriamente ditos, para se constituírem em movimentos políticos 

                                                             
42 CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. 
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marginais. Com a clandestinidade, o surgimento dos denominados atos 

terroristas, os quais o governo sufocou definitivamente através do Ato 

Institucional nº 5 de 13 de Dezembro de 1968 43 e também pelo decreto-lei 

477 de fevereiro de 1969, que aplicava-se a todos os professores, alunos e 

demais profissionais das escolas, proibindo qualquer manifestação de caráter 

político ou de protesto nas universidades. (1985, p. 64)  

 

 

E nesse sentido, Fazenda conclui que “O período 64-69 foi, portanto, um período 

marcado pelas iniciativas que visaram assegurar a centralização das decisões governamentais, 

procurando transformar todas as instituições da sociedade em parceria da concretização do 

projeto econômico de desenvolvimento. ” (1985, p. 72) 

No quinto capítulo, a autora resgata a elaboração das reformas de ensino, historicamente 

situado entre os anos de 69 a 71. Aponta para o diversos documentos e órgãos como IPES/IBAD 

44 e ISEB. 45 A relevância deste capítulo considera o que Fazenda intitula como a “ideologia 

forjada sob o pacto do silêncio”, e considera: 

 

Aparentando defender uma visão de um mundo universal, justa e neutra em 

relação a todos os membros da sociedade, o governo militar pós-64 (legítimo 

representante da classe dominante) passa a fazer uso de uma linguagem 

científico-tecnocrático em Educação repleta de símbolos e metáforas (como 

se fora o representante mais fiel da classe dominada). – Técnicos de alto nível, 

gostam de escrever de forma tecnicamente atualizada quando legislam, e 

expressam uma lógica tão refinada que o senso comum já não consegue 

perceber os limites entre o que pode fazer e o que desejaria fazer. No período 

68 – 72 em clima de euforia econômica, a técnica do planejamento vai sendo 

utilizada em larga escala, procurando dar à política estatal tecnocrática um 

cunho científico, através de uma linguagem científica e convincente. (1985, p. 

82)  

 

Na sequência, a autora apresenta os principais pontos da reformulação do ensino médio 

a partir do registro de diferentes grupos de trabalho composto na ocasião. Nesse sentido, a 

autora traz uma crítica pontual à utilização do termo integração nos documentos: 

 

A palavra integração, tal como foi proposta pelo Relatório do II Grupo de 

Trabalho, constitui-se no símbolo da proposta reformista. Como o símbolo 

não tem sentido em si, mas elabora o sentido, é vivo e dinâmico, quando ele é 

                                                             
43 Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968: retirava do cidadão brasileiro todas as garantias individuais, 

quer públicas, quer privadas, assim como concedia ao presidente da República plenos poderes para atuar como 

Legislativo e Executivo.  
44 IPES/IBAD: Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e Instituto Brasileiro de Ação Democrática. 
45 ISEB: Instituto Superior de Estudos Brasileiros 



54 
 

restrito a uma ordem analítica e estática, tal como o texto do Relatório o 

circunscreveu, constitui-se numa forma de manter a inconsistência do povo 

para torná-lo facilmente manipulável. (...) Melhor dizendo, a palavra 

integração, tal como aparece no texto do relatório, foi um bom artifício 

utilizado para confundir especialistas em educação e não-especialistas. Na 

tentativa de decifrar esse enigma horizontal, vertical, continuidade, 

terminalidade, linearidade, sucessividade e mais tantas inúmeras “palavras-

enfeito” do símbolo integração, os educadores perdiam seu temo e desviavam 

sua atenção dos problemas mais reais da Educação, calando-se...(1985, p. 87) 

 

  

Trazendo à tona, outros registros importantes neste capítulo como a fala do Ministro 

Jarbas Passarinho em março de 1971 sobre o anteprojeto de lei que fixava as Diretrizes e Bases 

para o Ensino de 1º e 2º graus e a fala do Congresso nacional na discussão da Lei 5692/71. 46 

No sexto capítulo, Fazenda recorre a editorias de Educação no período entre 1960 – 

1970, assim, a escuta a voz dos educadores da época é tangibilizada por meio de jornais de 

maior circulação nos meios educacionais do referido recorte temporal. Neste aspecto, aponta: 

 

Do que pudemos observar, os editoriais de Educação, tais como outros mais 

(...), constituíram-se em reflexos da situação vivida – o pacto do silêncio 

estabelecido, a ausência de argumentação, a unilateralidade na exposição dos 

relatos, portanto, a impossibilidade da contra argumentação marcou 

sobremaneira os últimos anos que antecederam a Reforma de Ensino de 1º e 

2º graus. (...) O mito de salvar a Educação através do conhecimento e 

aplicação de métodos importados de ensino propagou-se, difundiu-se e foi o 

“bálsamo” utilizado para manter entretida a consciência dos educadores da 

época, enquanto a preocupação com a política educacional era proibida – é 

necessário conhecer melhor Montessori, adentrar no espírito de Summerhill, 

aplicar as estruturas definidas por Piaget ... As condições de vida do povo são 

precárias, mas, a causa do fracasso escolar não está nelas e sim num sistema 

educacional que elitiza. (1985, p. 114)   

  

Na conclusão da obra Fazenda reafirma o objetivo principal de sua pesquisa que 

consistia numa análise de como a proposta educacional, conhecida também como proposta 

desenvolvimentista 47, meta prioritária da Reforma de ensino de 1º e 2º graus se formulou para 

a sociedade e se viabilizou no recorte temporal entre 1969 a 1971. O objeto da pesquisa e mola 

propulsora da obra consistia em tangibilizar o quanto a formulação da referida proposta 

interferiu no discurso dos educadores e nos políticos da época. No movimento de volta à 

                                                             
46 Lei 5692/71: de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus. 
47 Proposta Desenvolvimentista: Lei 5692/71. Idem.  
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História, autora/pesquisadora apresenta a produção de uma ideologia cunhada pela classe 

dominante que calou o educador e assim “(...) permanece totalmente inerte, porque não tem 

apoio e/ou porque tem medo de represálias sucedidas aos que tentam dizem sua palavra. ” 

(1985, p. 115)  

A análise acerca da produção desta obra, para esta pesquisa, nos remete a uma 

importante observação. Em seu primeiro livro, fruto de sua dissertação de Mestrado, Fazenda 

se debruça na apresentação da evolução teórica do conceito da Interdisciplinaridade a partir de 

uma análise da legislação de ensino em torno desse conceito. Em O Pacto do Silêncio, a autora 

envereda uma profunda investigação antropológica/sociológica/Histórica da Educação no 

Brasil.   

O Livro Um Desafio para a Didática: experiências, vivências, pesquisas”, organizado 

por Fazenda em 1988, é composto por textos produzidos em função de uma mesa redonda 

organizada para o 4º Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sudeste (1987). A 

relevância desta obra consiste na heterogeneidade de propostas, realidades locais e abordagens 

teórico/metodológicas desenvolvidas para o alcance de práticas educativas inovadoras e 

disruptivas 48. A autora/organizadora opta por não publicar sua pesquisa neste livro, ato que faz 

no mesmo ano no livro “Tá Pronto, seu Lobo” apresentado na sequência.  

A obra “Tá Pronto, Seu Lobo?” também de 1988, refere-se à cristalização de uma 

experiência conjunta entre alunos de Pedagogia da PUC – SP e Ivani Fazenda. Instigada pelo 

contexto do 4º Seminário de pesquisa e Educação da região Sudeste (1987), no decorrer da 

disciplina Metodologia e Prática de Ensino de 1º grau, diversos alunos que já vivam o cotidiano 

da sala de aula iniciaram uma reflexão sobre a Teoria e prática da Educação Infantil, a forma 

encontrada pelo grupo para a cristalização das ideias foi a produção de textos que culminaram 

na organização deste livro. Os textos refletem questões sobre a didática e crítica ao modelo 

tradicional de Educação. 

Os ensaios da autora sobre Interdisciplinaridade na orientação e formação de 

educadores, nota-se a proposição de alternativas, tais como: respeito ao tempo de aprendizagem 

individual, maturidade e bagagem de vida. Fazenda possui dois capítulos neste livro. No 

primeiro de caráter introdutório é possível notar a forma inovadora impetrada pela 

                                                             
48 Compreendemos como prática disruptivas na Educação, aquela que se refere a um problema inesperado ou algo 

que interrompe uma ação, ruptura de algo com certa veemência. O termo foi criado por Clayton Christensen -  

professor da Harvard Business.  
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autora\docente na relação com seus alunos: o resgate da História de Vida dos alunos, suas 

reminiscências da infância e da escola, a importância do registro pormenorizado, do contato 

com outros atores por meio da troca de experiências e vivências. Nota-se também, a metáfora 

do “brincar’ que permeia todo o mote de reflexões e cristalizações. Extrapolando a riqueza 

histórica desta introdução, a mesma contém, também, diversos questionamentos e observações 

de Fazenda sobre      

No segundo capítulo, de autoria de Fazenda, nota-se a essência questionadora e 

pesquisadora de Fazenda. Evidencia-se a clareza dos contextos e pertinência dos 

questionamentos elementares, a efetividade das hipóteses, o resgate teórico-conceitual preciso 

por meio de uma assertiva revisão bibliográfica. Porém, em relação a Interdisciplinaridade, 

nada é claramente registrado, mas indícios importantes podem ser verificados, a essência 

paradigmática sobre o currículo, as questões antropológicas e sociológicas impressas pelos 

atores envolvidos – que na visão da autora neste capítulo,  extrapola os alunos das séries inicias 

e engloba os atores da formação de professores, seus alunos\autores – além de reflexões e 

críticas sobre modelos inovadores de educação que aconteciam em escolas alternativas, em 

detrimento da Pedagogia tradicional. 

Também no ano de 1988, Fazenda é responsável pela organização de uma publicação 

do Caderno CEDES – Centro de Estudos de Educação e Sociedade – nº 21, intitulado 

“Encontros e Desencontros da Didática e da Prática de Ensino”. 

No texto de apresentação, a autora pontua que a instigação para a realização deste 

trabalho, nasceu em abril de 1985, após o III encontro nacional de Prática de Ensino realizado 

na PUC – SP, e que assim, decidiu após as vivências do referido encontro convidar os autores 

que tinham uma missão: escrever de forma simples e solta sobre o cotidiano da sala de aula, 

acreditando que a partir dos caminhos pessoais é possível contribuir com um coletivo maior.  

Fazenda, também assina um artigo nesta obra, intitulado “A Busca de Identidade numa 

Prática de Ensino”, no qual parte de uma reflexão sobre o papel da prática de ensino, 

posicionando um firme questionamento se à ela, prática de ensino, caberia minimizar os 

problemas e reveses do ensino ou, se deveria buscar a recuperação do ser professor. No decorrer 

de seu texto, reflete, pondera e critica sobre a referida disciplina e suas abordagens no 

conhecimento científico e nos aspectos psicosssociológicos do trabalho dos educadores. Nesse 

sentido, aponta: 
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O professor de prática de ensino lida, em princípio, sempre com o real, com o 

conjunto de experiências ocorridas num determinado aspecto do 

conhecimento científico. Mas o que efetivamente seria esse real? Existiria um 

real fixo, perene, imutável, ao qual as experiências se adequariam, ou todo o 

real seria transitório, pensado e passado em determinado momento? Se 

mutável, seria essa realidade acessível sem que fosse pensada em sua 

transitoriedade, ou seja, em sua relação com o ser que a constrói, que é real, 

que pensa, que muda. (1988, p. 13)  

 

E com esta inquietação, a autora revela alguns caminhos, tais como, a aceitação de 

coisas simples, a importância de destravar a fala do educador, para que assim, seja possível 

potencializar sua observação, reflexão e proposição. 

Em relação aos propósitos desta pesquisa, este pequeno livro apresenta um valor 

substancial para a compreensão da construção epistemológica da Interdisciplinaridade por 

Fazenda, com o seguinte registro: 

 

Com o doutorado em Antropologia Social da USP, uma possibilidade de 

conhecer as implicações do político-social: Kosik, Gramsci, Snyders, 

Althusser, Marx, Bourdieu. Na elaboração da pesquisa de doutorado, percebi 

um vazio na minha formação política enquanto ciência partidária – udenismo, 

trabalhismo, articulações nacionais e internacionais. Como é possível o 

educador desconhecer essas coisas? Após o Doutorado, houve outra lacuna – 

entre tantas a serem vencidas -, a da Teoria Psicológica. Uma busca a Jung, 

Freud, Piaget ... fora da Universidade, num grupo de estudos. (1988, p. 17)       

 

 

Para os limites desta investigação sobre o construto epistemológico da 

Interdisciplinaridade de Fazenda, este registro é elementar, pois nos dá suporte na definição das 

fases evolutivas e nos remete a uma caracterização fecunda dos aportes teóricos que as 

embasam.  

“Metodologia da Pesquisa Educacional, livro organizado pela autora em 1989, apresenta 

como proposta auxiliar pesquisadores do fenômeno educativo visando orientá-los para opções 

metodológicas mais coerentes com a natureza de seus trabalhos. A partir das observações da 

autora, em parceria com o professor Antônio Chizzotti 49, nos cursos de Metodologia da 

Pesquisa Educacional na PUC – SP, durante o ano de 1988, acerca das dificuldades 

apresentadas pelos alunos na elaboração e desenvolvimento do projeto de pesquisa, esta 

coletânea, que nasce dos textos de professores convidados para o referido curso, apresenta 

                                                             
49 Antônio Chizzotti – professor do programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC – SP. 
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norteadores que propiciam aos pesquisadores conhecer e analisar diferentes direções na 

pesquisa educacional e tomar a decisão mais adequada para seu projeto de pesquisa. Nesse 

sentido, o livro também apresenta um registro significativo para esta pesquisa, pois a autora 

apresenta um importante direcionador: 

 

Apesar de haver diferentes formas de pesquisar em Educação, a lógica que 

deve presidir a pesquisa é a lógica da erudição, pois é impossível delinearmos 

caminhos para pensar a prática educativa sem adentrarmos ao nível de 

abstração teórica e das generalizações. (1989, p. 12) 

 

Fazenda, apresenta dois textos nesta obra. O Primeiro intitulado “Dificuldades Comuns 

entre os que Pesquisam Educação” traz reflexões sobre algumas dificuldades comuns 

vivenciadas por pesquisadores da Educação e caminhos para superação das mesmas. Nesse 

espectro, a autora aponta as dificuldades trazidas na bagagem da formação, onde destaca a 

dificuldade de escrever. No segundo texto, “Novos Procedimentos Metodológicos e as 

Questões da Interdisciplinaridade”, onde apresenta suas reflexões sobre a construção da Teoria 

da Interdisciplinaridade, que nos últimos trinta anos tem se debruçado na observação 

pormenorizada do cotidiano dos professores, assim, afirma que a construção da referida teoria 

se consolida e se legitima apenas nação, e com isso emerge a necessidade de experimentação 

de formas diferenciadas de pesquisa, observação e registro das práticas cotidianos dos 

professores. 

Com distinções e pontos de crítica acerca do ato de ensinar e do distanciamento do 

sentido e valor da pesquisa na vida do professor, a autora apresenta uma série de 

questionamentos elementares para a reflexão de professores/pesquisadores sobre dilemas de 

ordem teórica e metodológica.  

O destaque desta obra, refere-se ao posicionamento de Fazenda sobre a construção de 

uma metodologia de investigação interdisciplinar. Nesse sentido, afirma que para a construção 

teórica da Interdisciplinaridade, sua pesquisa e interlocução constante com os grandes centros 

de referência deste campo do conhecimento, revelaram quatro princípios norteadores: Espera, 

Humildade, Respeito, Desapego.  

Para esta pesquisa, tal afirmação é deveras valorosa, pois nota-se neste texto a relação 

direta dos princípios apresentados com a terceira fase evolutiva da construção da epistemologia 

da Interdisciplinaridade, pois as relações apresentadas por Fazenda destes termos com a 

recuperação das Histórias de Vida, o uso cuidadoso e criterioso das metáforas, a relevância da 
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subjetividade, apontam, já na primeira fase evolutiva para embriões do sentido, do simbólico e 

da hermenêutica (essência da terceira fase evolutiva). 

Nesse sentido das relações e correlações entre as fases de construção da Teoria da 

Interdisciplinaridade: 

 

Os resultados dos estudos na área da Interdisciplinaridade apontam para as 

dificuldades de intervenção e para seus cuidados. As questões metodológicas 

da investigação interdisciplinar, esboçadas em tempos anteriores, hoje já se 

consolidam em procedimentos de pesquisa. Torna-se imperativo neste 

momento reafirmá-la, pois ao formarmos o professor pesquisador verificamos 

que não apenas o formamos para uma determinada pesquisa, mas percebemos 

que o trabalho dessa forma diferenciada de investigar acaba por desencadear 

outros atributos até agora não considerados nas pesquisas convencionais sobre 

Educação. (1989, p. 197) 

 

 

 Além dessas questões este livro é marco importante para delimitar alguns pontos 

elementares sobre as relações entre Interdisciplinaridade, pesquisa acadêmica, práticas e 

histórias de vida: 

 

Não pense (...) que uma pesquisa dessa natureza nasce ao acaso, ou seja, do 

desejo involuntário que pode surgir de narrar a própria vida. A pesquisa que 

denominamos de interdisciplinar nasce de uma vontade construída. Seu 

nascimento não é rápido, existe uma gestação prolongada, uma gestação em 

que o pesquisador se aninha no útero de uma forma de conhecimento – a do 

conhecimento vivenciado e não apenas refletido, a deum conhecimento 

percebido, sentido e não apenas pensado. Esse processo de nidação que o 

pesquisador inicialmente vivencia leva-o a uma revisão de bibliografia que 

veio norteando sua formação – uma releitura do que mais o marcou em sua 

concepção de Educação. Nesse processo, ela vai adquirindo a percepção de 

sua própria Interdisciplinaridade, melhor dizendo de sua singular atitude 

frente ao contexto. A espera que esse processo de gestação determina começa 

a gerar novas dúvidas. O professor pesquisador passa a duvidar das teorias 

sobre Educação existentes, duvidar no bom sentido, no sentido de percebe-las 

imperfeitas e incompletas, de dúvidas que elas possam explicitar, da forma 

como estão elaboradas, suas intercorrências práticas decorrentes de uma 

dúvida maior – a de que algo de sua prática vivida possa estar contribuindo 

para a explicitação das imperfeitas teorias sobre Educação já construídas, bem 

como da beleza das que tornaram-se clássicas. (1989, p. 201)    

 

 

Dentro do contexto apresentado, fica notório o movimento de Fazenda em desenvolver 

uma Teoria aportada em uma prática intensamente vivida, e assim traça aspectos sobre a 
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nidação da teoria, desvelamento da prática, rompimento de paradigmas e estereótipos do 

passado, rompimento a descrições padronizadas, e por fim, a descoberta de um símbolo que 

gestou e sustentou a prática vivida. Sobre essa questão, explicita: 

 

Esse símbolo (...) é próprio de cada um, portanto exige do pesquisador um 

tempo próprio de maturação, uma forma própria de reorganizar a ação, uma 

estética própria na apresentação e, sobretudo, exige, de cada um, o 

compromisso com o desvelamento de uma ética própria que determinou seu 

próprio modo de ser – o que o marca, o distingue, o personaliza como ser 

único, habitante e construtor de uma forma própria de educar. (1989, p. 202) 

 

 

Na sequência, a autora discorre sobre a aquisição e apreensão das metáforas e parte para 

a finalização de seu texto, trazendo dois temas importantes: manifestações simbólicas nas 

pesquisas e a criação de procedimentos alternativos. 

Em relação ao simbólico, a autora envereda para reflexões e apontamentos acerca das 

influencias do inconsciente e dos arquétipos na estruturação básica da personalidade humana, 

aportando-se teoricamente na Psicologia Analítica. A partir dessas conexões explicita as 

tensões, polaridades e contradições vivenciadas no exercício da pesquisa, assim esse 

movimento é gerador de uma atitude capaz de romper estereótipos e promover diferenciadas 

formas de pesquisar. Ações e significados demandam do pesquisador aceitar e dividir suas 

crenças, e também, aceitar as alheias, escutar sensivelmente, esperar e refletir, Ser humilde e 

ser empático para compreender, ter respeito aos conhecimentos tácitos e aos construídos, 

compreendendo que, talvez, uma teoria hoje difundida partiu de uma vivência e inquietação do 

passado, desapego e atitude para propor formatos diferenciados para observação e reflexão 

sobre o objeto real, onde sua metáfora, sua verdade e sua prática, o auxilia a reduzir seu ego, 

minimizar sua necessidade de resposta rápida e certeira e prepara-lo para uma abertura de 

apenas “sentar-se com o problema” ao invés de resolve-lo. E esse movimento de ruptura o leva 

a necessidade de expor sua dor, sentir dores alheias e aprender a “Deixar Ir, Deixar Vir” 

Em 1990, é lançado um livro peculiar “A Arte-Magia das Dobraduras: histórias e 

atividades pedagógicas com Origami” Fazenda participa de forma diferenciada desta obra, em 

parceira com mais duas autoras, Maria Helena Costa Valente Aschenbach e Maria Del Cioppo 

Elias 50 um livro da série Pensamento e Ação no Magistério. A participação de Fazenda nesta 

                                                             
50 Maria Del Cioppo Elias – Professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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obra é parte do convite parte de Maria Helena Costa Valente Aschenbach “Lena das 

dobraduras” - idealizadora de uma proposta pedagógica de contação de histórias, dobraduras e 

canto – exercendo papel de mentoria à estruturação a obra, nesse movimento, propicia ao 

pesquisador da Interdisciplinaridade uma visão essencial para a compreensão desta ciência e de 

um possível aporte metodológico, pois a autora/parceira, buscou compreender, definir e 

explicitar uma linguagem, o “origami 51” decifrar e organizar a mensagem que precisava ser 

transmitida, e, o mais desafiador, tornar o gesto da colega visível pelas palavras, imagens e 

cores.       

Uma obra de relevância é lançada em 1991 “Práticas Interdisciplinares na Escola” 

52,textos densos com grande caráter subjetivo desafiam e convidam para a reflexão acerca da 

tríade Perceber-se interdisciplinar – Fazer interdisciplinar – Pensar interdisciplinar. Fazenda 

apresenta na obra dois textos. 

No primeiro deles intitulado “Interdisciplinaridade: definição, projeto, pesquisa, 

desenvolvido para suporte aos desenvolvedores de currículos de diversas naturezas e para 

pesquisadores da Interdisciplinaridade, após um interessante resgate dos elementos 

constitutivos do currículo tradicional e da necessidade de disciplinas transversais, Fazenda 

direciona suas ideias para a necessidade de projetos pautados pela Interdisciplinaridade e suas 

possibilidades e limitações em instituições escolares. Aponta para a necessidade do 

envolvimento e do relacionamento para a quebra de paradigmas, para que assim seja possível 

emergir um projeto diferenciado: 

 

 O projeto interdisciplinar surge, às vezes, de um (aquele que já possuía em si 

a atitude interdisciplinar) e se contamina para os outros e para o grupo. Num 

projeto interdisciplinar, comumente encontramo-nos com múltiplas barreiras: 

de ordem material, pessoal, institucional e gnoseológica. Entretanto, tais 

barreiras poderão ser transpostas pelo desejo de criar, de inovar, de ir além.” 

(1991, p. 21)  

 

 

No segundo texto do livro “O Trabalho Docente como Síntese Interdisciplinar” Fazenda 

narra as principais contradições vivenciadas em seu trabalho docente na formação de 

                                                             
51 Origami- arte tradicional e secular japonesa de dobrar o papel, criando representações de determinados seres ou 

objetos com as dobras geométricas de uma peça de papel, sem cortá-la ou colá-la. 
52 Esta obra elaborada por Fazenda é mais vendida no Brasil, adotada em concursos públicos da área da Educação, 

premiada pelo Ministério da Cultura e editada em espanhol. 
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professores, onde o cerne de questionamentos e reflexões da autora apontam para a 

especificidades da postura pedagógica, práticas empíricas e desenvolvimento da consciência 

para novas práticas.  

Importante ressaltar que para os limites desta pesquisa, e para pesquisadores que 

acreditam ser a Interdisciplinaridade de Fazenda o aporte teórico de seus trabalhos, torna-se 

leitura obrigatória a “Carta Aberta aos Professores que Desejam Transformar-se”, texto da 

autora inserido na (re) edição de 2013. Alguns pontos essenciais: 

 

Durante muitos anos venho me questionando: o que me conduz a perseguir 

um ideal de vida que aumenta em responsabilidades à medida que os anos 

passam? Como permanecer lutando quando às vezes as condições que a 

profissão oferece não são sempre as mais favoráveis? O que posso oferecer 

ainda de novo aos que são a razão de meu existir profissionalmente? Como 

demonstrar concretamente esse respeito que colimadoras? Será que todos 

esses anos dedicados à pesquisa em Educação puderam ser úteis a alguém? 

(...) Olho para essa obra e sinto que fui agraciada com o dom do desapego (...) 

O que era meu passou há muito tempo a ser nosso – nossas lutas, nossos 

sonhos, nossas metas, nossos fracassos, mas sobretudo nossa alegria de haver 

contribuído para uma reflexão genuinamente brasileira (2013, p. 10) 

 

 

Emana mais uma obra de autoria plena em 1991, “Interdisciplinaridade: um projeto em 

parceria” livro oriundo de sua tese de livre docência defendida na UNESP. Na introdução 

Fazenda pontua a essência de seu trabalhado, a originalidade que emana da organização do 

velho, da (re) visita: 

 

Dividida entre esses dois atributos – originalidade e ineditismo, debatia-me 

em criar e recria formas alternativas de reconstrução das premissas que sempre 

postulei. Todas as formas alternativas passadas por meu crivo pessoal: 

superadas e facilmente superáveis, banais, inconsistentes. Que me restava 

então? A forma essencial que representasse, apenas, minha vida, com tudo que 

nela investi e dela retirei. A minha vida profissional, essencialmente marcada 

por um símbolo, símbolo fundamental que surgiu há 20 anos e se tornou quase 

missão, símbolo que é a razão do meu ser profissional: a Interdisciplinaridade. 

Para falar dela, só uma coisa me satisfazia: vive-la novamente num outro tipo 

de prática, praticando – na reconstituição do velho – o exercício do novo que 

fosse capaz de imprimir nela a descoberta do inédito, enfim, do original. 

(1991, p. 18)   
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Com essa essência a obra se edifica, no olhar da autora para suas produções visando 

demonstrar a cientificidade inerente às mesmas. Nesse movimento de observar o que dessa 

produção torna-se senso comum, e o que pode ser revisitado e reeditado em novas concepções 

teóricas, emerge uma categoria mestra, a Parceria: 

 

A Parceira é neste trabalho, evidenciada em cada fase, em cada período, em 

todo e qualquer parágrafo, mesmo quando relevada: ausente presença. A 

Parceria aqui se configura de forma tão marcante que a expressão se reveste 

de infinitos aspectos. São tantos e tão complexos os aspectos e os motivos a 

serem identificados nessa parceria, que optamos por traduzi-los numa redução 

de linguagem a algo que acreditamos ser o mais elementar de seus porquês – 

a questão da alegria do trabalho em parceria. A alegria desse trabalho em 

parceria manifesta-se no prazer de compartilhar falas, compartilhar espaços, 

compartilhar presenças, compartilhar ausências. Prazer em dividir e, no 

mesmo movimento multiplicar, prazer em subtrair para, no mesmo momento, 

adicionar, que em outras palavras, seria de separar, para ao mesmo tempo, 

juntar. Prazer em ver no todo a parte ou vice-versa – a parte no todo. (1991, p. 

18)  

 

 

A importância deste texto para essa pesquisa é deveras relevante, uma vez que valida a 

hipótese levantada por nós, que apontava a construção da epistemologia da 

Interdisciplinaridade pela coerência intrínseca das partes e do todo, uma forma hologramática 

53 de representação. 

Na sequência de construção da obra, Fazenda posiciona seu trabalho “ a temática deste 

trabalho é a Interdisciplinaridade; sua problemática é a Interdisciplinaridade como atitude 

possível diante do conhecimento. Atitude de quê? 

 

(...) Atitude de busca de alternativas para conhecer mais e melhor, atitude de 

espera perante atos não consumados ; atitude reciprocidade que impele à troca, 

ao diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo; 

atitude de humildade diante da limitação do próprio saber; atitude 

perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes; atitude de 

desafio diante do novo, desafio de redimensionar o velho; atitude de 

envolvimento e comprometimento com os projetos e as pessoas neles 

                                                             
53 Compreendemos como forma hologramática, aquela que deriva do princípio hologramático. “Um holograma é 

uma imagem em que cada ponto contém a quase totalidade da informação sobre o objeto representado. ” (MORIN, 

2005, p. 302). Cada ponto, ou cada parte de um todo, traz a quase totalidade da informação do todo. “O princípio 

hologramático significa que não apenas a parte está num todo, mas que o todo está inscrito, de certa maneira, na 

parte. ” (Idem, p. 302). Isso ocorre com cada subjetividade: cada um de nós carrega a quase totalidade das 

informações do contexto no qual nos constituímos. Somos marcados por nossas totalidades, assim como nós as 

marcamos.   
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implicadas; atitude, pois, de compromisso de construir sempre da melhor 

forma possível; atitude responsabilidade, mas sobretudo de alegria, de 

revelação, de encontro, enfim, de vida. (1991, p.19)      

 

Outro ponto relevante para esta pesquisa consiste no posicionamento da autora em 

relação ao pensar a Interdisciplinaridade, “nenhuma forma de conhecimento é em si mesma 

exaustiva” (1991, p. 21) Neste contexto, qualquer construto para ser denominado ciência parte 

de algo complexo e integral, sendo fragmentado em unidades passiveis de análise, que, com o 

passar do tempo e a evolução da própria ciência torna-se senso comum, e a ciência, passa então, 

a dialogar com esta fonte do saber, iniciando um movimento inverso de volta às origens de volta 

à complexidade e para o integral, visando aprofundar o olhar, abrir novas dimensões. É notório 

o movimento de Fazenda nessa obra, que valida e alicerça nossas ideias sobre o pensar as 

relações entre Interdisciplinaridade e Ciência: 

 

(...) pensar de forma interdisciplinar confere validade ao conhecimento do 

senso comum, pois é através do cotidiano que damos sentido a nossas vidas. 

Ampliado pelo diálogo com o conhecimento científico, o senso comum tende 

a uma dimensão maior, a uma dimensão, ainda que utópica, capaz de 

enriquecer nossa relação com outro e com o mundo.  (1991, p. 21) 

 

 

Assim, a partir dessa essência e deste resgate do movimento feito pela autora em sua 

trajetória de pesquisa, foram estabelecidos os três momentos da obra. 

O primeiro momento “Projeto Individual na Parceria com os Pares” Fazenda resgata sua 

dissertação de mestrado e tese de doutorado. No segundo momento “Projeto Coletivo na 

Parceria om os Pares” discorre sobre os encontros, desencontros e alguns projetos e obras que 

se constituíram como grande desafio e desenvolveram parcerias significativas com outros 

pesquisadores em sua trajetória. O terceiro momento “Projeto Coletivo na Parceria com alunos” 

traz à tona toda a produção realizada até o momento com alunos, livros, artigos, dissertações e 

teses.  

No último tópico de seu livro, intitulado “A propósito de conclusão... ou de síntese” 

Fazenda aponta evidencias importantes para a validação dessa pesquisa ao enveredar seu 

posicionamento para as relações da Interdisciplinaridade com as questões teórico-práticas: 
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(...) rever o velho para torna-lo novo ou tornar o velho novo; afirmamos que o 

velho sempre pode tornar-se novo, e em todo novo sempre existe algo de 

velho. Novo e velho – faces da mesma moeda – dependem da ótica de quem 

lê, atitude disciplinar ou interdisciplinar, de quem examina. (...) A Parceria é 

premissa maior da Interdisciplinaridade. O educador que pretender seguir este 

caminho não é solitário, é parceiro, parceiro de teóricos, parceiro de pares, 

parceiro de alunos, sempre parceiro. (1991, p. 117, 118) 

   

 

Fazenda em seu livro “Novos Enfoques da Pesquisa Educacional” – 1992, nos leva a 

uma série de reflexões acerca do tema gerador da obra que se baseia na atitude pessoal do 

pesquisador frente à pesquisa. Retomando a iniciativa de 1989, quando produziu uma coletânea 

sobre Metodologia de Pesquisa, tratando de diferentes enfoques para a pesquisa educacional, 

tais como o empírico, o fenomenológico, o dialético, o etnográfico, o histórico e o participante, 

nesta obra, busca-se partir de pesquisas realizadas por pesquisadores de grande projeção e suas 

principais problemáticas encontradas na superação das dificuldades, alicerça-se assim, a atitude 

pessoal do pesquisador frente à pesquisa. A coletânea de livros, bem como este organizado por 

Fazenda, surgiu após um debate de dois dias, realizado em 1990 na PUC/SP no Simpósio sobre 

Metodologia da Pesquisa Educacional.  

Nota-se no desenvolvimento da obra e das reflexões sobre o tema a necessidade de abrir 

um diálogo consistente sobre a pesquisa acadêmica em Interdisciplinaridade e as angústias dos 

pesquisadores, principalmente os iniciantes, ao se conectar com a pesquisa, seu compromisso, 

e seu gesto de valor e contribuição para a sociedade. Especificamente nesta obra, Fazenda assina 

dois artigos. No texto, A Pesquisa como Instrumentalização da Prática Pedagógica, a autora 

apresenta questões cotidianas enfrentadas pelos pesquisadores: 

 

Pensar a questão da pesquisa como instrumentalização da prática pedagógica 

remete-nos inicialmente à velha problemática da relação teoria-prática, 

inclusive a uma revisão do não menos antigo jargão: A teoria na prática é outra 

– representação máxima da dicotomia cujo exercício acaba determinando o 

aparecimento de dois tipos distintos de profissionais: os pesquisadores de um 

lado – reivindicando a soberania da teoria – e os professore do outro – 

idolatrando a prática – e entre eles, os alunos, a sala de aula... (1992, p. 77) 

 

 

Ainda em relação a problemática entre o dualismo sobre teoria e prática, a autora aponta 

para um ponto importante para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a Educação. 
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Outro grande problema, nascido da dicotomia teoria/prática é o surgimento de 

duas linguagens pedagógicas – uma para a teoria e outra para a prática. Na 

prateleira das livrarias, até há pouco tempo, a absoluta evidência disso. Como 

se fossem livros de línguas diferentes, encontrávamos, de um lado, as 

dissertações teses, portadoras de uma linguagem academicamente rebuscada, 

hermética, permitida somente aos iniciados, e de outro, os receituários 

pedagógicos, com uma linguagem caótica e vazia de crítica e significado. 

(1992, p.78) 

 

 

Sobre os caminhos pensados para essa pesquisa, neste artigo encontramos indícios 

importantes para a validação de nossas hipóteses, no que se refere às relações entre ciência, 

abordagens teóricas e práticas: 

 

O avanço teórico de algumas pesquisas possibilita a indicação de novas buscas 

para a problemática da prática pedagógica (...) Além de ser necessário 

abrirmos para a Educação a possibilidade de novas leituras teóricas, é 

indispensável pensarmos na possibilidade de novos enfoques metodológicos. 

A constatação dessa necessidade ocorre ao enfrentarmos o desafio de 

pesquisar o cotidiano escolar (...) tão amplo e complexo que nem sempre 

encontramos a melhor solução para estudo e enfrentamento de sua 

problemática nos padrões convencionais de análise comumente utilizados. 

(1992, p. 79) 

 

 

Em relação ao escopo das pesquisas em Interdisciplinaridade, Fazenda aponta para 

substratos importantes neste texto ao apontar para as relações entre quesitos práticos e teóricos, 

quando pontua sobre questões de natureza metodológica: 

 

Embora não exista nenhuma indicação precisa sobre como trabalhar essa 

questão do pesquisar a própria ação, penso que poderia salientar algumas 

observações (...) A primeira que fação sobre os pesquisadores por mim 

orientados refere-se ao domínio que tinham da situação vivida (anos de prática 

consolidada) e do domínio teórico do campo observado (...) Outra observação 

é a de que é fácil definir o campo, mas difícil identificar o problema a ser 

pesquisado. (1992, p. 83)  

 

 

O segundo texto desta obra é assinado em parceira com Magda Soares 54 “Metodologias 

Não-convencionais em Teses Acadêmicas”, dividido em duas partes, traz de forma clara a voz 

                                                             
54 Magda Soares – professora da Faculdade de Educação da UFMG. 
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e posicionamento de cada uma das autoras, assim, para os limites desta pesquisa Estado da Arte, 

colocaremos foco apenas na Parte II, assinada por Fazenda. Inicia o texto, posicionando o que 

considera uma tese convencional, aquelas “onde os pesquisadores têm por hábito radicarem-se 

por trás de suas fichas e apontamentos bibliográficos e evadirem-se para uma outra época que 

não a sua” (1992, p. 128). A partir desta provocação passa a questionar o leitor sobre a 

dificuldades de se posicionar a partir de coisas que não nem suas e nem de sua época e aponta 

“exprimir-se por intermédio do outro ou por intermédio de si mesmo – eis o dilema oriundo 

dessa questão. ” (1992, p. 129) 

Em sua visão, Fazenda aponta para dois tipos distintos de pesquisas acadêmicas. 

Aquelas com frases pesadas, repletas de citações e notas de rodapé e aquelas que o pesquisador 

se aprofunda no referencial, e consegue sair dele para produzir um texto original. Nesse sentido, 

a análise que fazemos da continuidade deste trecho do texto, nos possibilita a encontrar 

subsídios importantes para a epistemologia da Interdisciplinaridade e nossa busca em aportá-la 

como ciência: 

 

(...) são teses em que, às vezes, a poesia se mescla com a prosa e onde se 

alternam as teorias do conhecimento científico com as coisas do senso comum. 

Nesse processo, a construção do conhecimento se faz na sua totalidade, na sua 

proposta mais plena, na sua Interdisciplinaridade. (1992, p. 129) 

 

 

O valor deste trecho para esta pesquisa é indubitável. Fazenda nos mostra que seu 

posicionamento é claro em relação a essência da pesquisa em Interdisciplinaridade, indicando 

os limites entre ciência e senso comum. Esse movimento aqui registrado pela autora corrobora 

com postulados de epistemologia e da ciência de diversos autores que indicam caminhos sólidos 

para a verificação e constatação se um construto possui identidade para ser caracterizada como 

ciência. Nossa intenção, neste momento, é apenas destacar o achado nesta obra de 1992, porém, 

as tratativas serão realizadas em capítulo posterior.  

Em “A Academia vai à Escola” de 1995, Fazenda organiza uma obra dentro de uma 

coleção intitulada “Práxis” pensando em contribuir para o avanço do conhecimento do ponto 

de vista crítico. O objetivo maior empreendido é tratar das implicações práticas do 

conhecimento, alicerçando-as teoricamente. A gênese do livro se alicerça em três pilares 

fundamentais: Práticas Efetivas; Práticas de Pesquisa, Práticas de Formação. O diferencial 
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trazido pelo livro, refere-se a ruptura com o discurso descritivo e normativo, o tema central 

passa a ser explicitado sob uma perspectiva contextualizada, reflexiva e crítica, assim, afasta-

se de um livro indicado para os que buscam estratégias, mas para quem busca compreender a 

relação entre fatos e concepções teóricas em contextos amplamente observados, e analisados 

solidamente. 

A estrutura pensada para categorizar as ideias consolida na divisão do livro em doze 

partes a saber: Autoconhecimento; I - Pré-escola e Séries inicias; II - Língua e Literatura; III - 

Ciências e matemática, IV - História e Geografia; V - Estética e arte; VI - Educação do Corpo; 

VII - Informática e Educação; VIII - Dificuldades na escola; IX - Coordenação Pedagógica e 

Orientação Educacional; Administração escolar; X – Um Olhar de fora. Neste contexto, a obra 

torna-se peculiar pelo grande número de parceiros, 25 pesquisadores, e pela grande 

heterogeneidade de temáticas e assuntos abordados. Fazenda, não assina nenhum texto no livro, 

mas sim, a apresentação e um importante documento intitulado “Carta de Resende.”  Nota-se, 

como em obras já publicadas, a importância e relevância de uma profusão de conhecimentos de 

diversas áreas para a cristalização de um Núcleo de Estudos de Interdisciplinaridade. 

Em relação a Carta de Resende, trata-se relato de uma experiência vivida por Fazenda 

para um projeto de educação para a rede de ensino municipal Resende – RJ, apontamos como 

documento importante para os limites desta pesquisa por alguns posicionamentos: 

 

(...) nas questões da Interdisciplinaridade, é necessário e possível planejar-se 

e imaginar-se, porém, é totalmente impossível prever-se o que será produzido 

e em que quantidade. A interação engendrada pode produzir entidade novas e 

mais fortes, poderes novos, energias diferentes. (1995, p. 14) 

 

 

Pontos importantes relacionados com as questões antropológicas, também, são 

posicionadas pela autora acerca das relações da Interdisciplinaridade com a Antropologia, 

“Dessa experiência (...) retiro, entre outras, a seguinte lição antropológica: a 

Interdisciplinaridade constitui-se numa forma de reintroduzir a totalidade nas visões 

particulares.” (1995, p. 15) 

Em relação ao posicionamento crítico sobre a Interdisciplinaridade, Fazenda neste 

documento, traz fortes marcas de identidade: 
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A Interdisciplinaridade pode ser definida, também, como a correlação entre o 

conhecimento e o sujeito conhecedor (...) como movimento que rejeita a 

mediocridade de ideias (...) a lógica de base da Interdisciplinaridade é a lógica 

da relatividade, onde a pesquisa consiste em acrescentar e programar uma 

informação nova ao campo ou ao objeto pretendido. (1995, p. 15)   

 

 

Finalizando seu texto, Fazenda apresenta um posicionamento entre duas terminologias:  

confiança e atitude para a pesquisa em Interdisciplinaridade que por carregar questões 

antropológicas, sociológicas e psicológicas necessita de interação e geração de vínculos por 

meio dos relacionamentos.  

Ainda em 1995, a pesquisa em Interdisciplinaridade, assunto ainda latente, se 

desdobrava na obra A Pesquisa em Educação e as Transformações do Conhecimento, um 

compêndio de artigos sobre caminhos e aprofundamentos acerca das questões metodológicas 

da pesquisa. Particularmente nos escritos de Fazenda, encontramos na apresentação do livro, o 

impulso de concepção, nele a autora narra que o título é a terceira coletânea sobre Pesquisa 

Educacional. A primeira coletânea “Metodologia da Pesquisa Educacional (1989), foi 

concebida em resposta a dificuldade dos alunos na escolha metodológica para a elaboração e 

desenvolvimento do projeto de pesquisa. Na segunda coletânea Novos Enfoques da Pesquisa 

Educacional (1992), emerge uma discussão acerca do trabalho de pesquisadores experientes 

que desvelaram55 os problemas, limitações e formas de superação em suas pesquisas. Nesta 

obra, se aprofunda o diálogo, desejo e necessidade de ampliar os horizontes da pesquisa 

educacional a campos teóricos poucos conhecidos. Especificamente no capítulo de sua autoria 

intitulado Sobre a Arte ou a Estética do Ato de Pesquisar em Educação, Fazenda apresenta seus 

aprendizados significativos com cada um dos autores presentes na obra. Aponta a importante 

presença de seu mais antigo colega Hilton Japiassú, e assim, discorre sobre suas experiências 

de compartilhamento de pesquisa e de sala de aula, destacando especificamente um projeto 

patrocinado pelo CNPQ ao antigo Programa Supervisão e Currículo da PUC/SP, hoje 

Educação: Currículo, em parceria com Ana Maria Saul56 e Mere Abramowicz57.  

O posicionamento de Fazenda em relação a problemática da pesquisa em 

Interdisciplinaridade e Educação, remetem a questão da pesquisa como instrumentalização da 

prática pedagógica, trazendo à tona diálogos e reflexões que partem da antiga problemática da 

                                                             
55 Desvelar: tornar visível o que está escondido. Tirar o véu. Tornar claro. Reconhecer. 
56 Ana Maria Saul – professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  
57 Mere Abramowicz - professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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relação teórico-prática. A partir da dicotomia “A teoria na prática é outra”, busca uma ruptura 

e mudança de mentalidade dos pesquisadores em Educação, alinhando seu discurso a partir da 

observação de dois grupos distintos de pesquisadores: aqueles que prezam pela soberania da 

teoria e aqueles que idolatram suas práticas, e entre eles em comum um objeto vivo e importante 

a sala de aula e toda a diversidade e heterogeneidade de pessoas. Com este cenário provocativo 

tece uma crítica acerca do currículo dos cursos de formação do educador e apresenta sua visão 

e parecer sobre as tendências que impactaram as formações no Brasil, numa tríade evolutiva de 

psicologismo/sociologismo/didatismo. Nesse último ponto da tríade, apresenta uma crítica para 

o papel da didática, como disciplina capaz de sanar todos os reveses do currículo. A autora 

apresenta considerações sobre a importância do acesso à pesquisa, seus avanços teóricos que 

possibilitam uma visão mais abrangente da problemática da prática pedagógica, apontando 

assim, para a necessidade de possibilitar à Educação, novas leituras teóricas e novos enfoques 

metodológicos, onde o grande desafio é sem dúvida a pesquisa do cotidiano escolar. Fazenda 

ainda afirma que a ausência de registra gera desconhecimento e impede a reflexão sobre as 

práticas, mantendo o educador que trilha por esse caminho a sempre partir da estaca zero, e por 

isso motivo acredita que as pesquisas em Educação precisam a barreira do descritivo de práticas 

e revelar-se na descrição e análises das experiências, construindo assim, novos enfoques e 

contribuições para a ciência. 

Em relação à crítica sobre o modelo de pesquisas tradicionais – onde o pesquisador se 

remete a coisas que não são deles, para um passado que não é dele e questiona – Fazenda 

questiona se não seria válido exprimirmos por nós mesmos. A autora coloca claramente este 

posicionamento e questiona “Exprimir-se por intermédio do outro ou por intermédio de si? 

(1992, p.129) 

Ainda que este questionamento seja constante no meio acadêmico, para a pesquisa em 

Interdisciplinaridade é algo complexo, desafiador e dúbio. Para Fazenda, o pesquisador precisa 

estar aberto para vivenciar a complexidade e assim viver a plenitude de ser o pesquisador de 

sua própria época.  

Importante ressaltar que a dubiedade a qual nos remetemos se refere a uma má 

interpretação do posicionamento de pesquisar sobre própria época. Acreditamos que essa ação 

vai muito além do descritivo de práticas, de apontamento de angústias e satisfações, mas sim 

atinge a concretude do momento ao qual esses acontecimentos interagem. Responder a 

perguntas sobre o cenário social e político do momento, cruzar dados e informações sobre 

documentos educacionais peculiares a realidade, legislações e princípios curriculares e 
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educacionais são necessários para que os conteúdos expressos nas dissertações e teses sejam 

fluídos e atuais, passem do modelo de citação pela citação, e consigam propiciar a construção 

do conhecimento para o pesquisador e para a comunidade.  

No livro A Pesquisa em Educação e as Transformações do Conhecimento de 1995, no 

texto intitulado O Aprender – Reaprender Contínuo do Pesquisador, Fazenda discorre sobre as 

relações entre Estética e Subjetividade, onde define a Estética como “a liberdade de ser o que é 

e transgredir os limites para o que ainda não é” (1995, p. 27).  

A partir desta definição que podemos inferir como uma metáfora a autora discorre sobre 

uma experiência de profundo aprendizado com um de seus orientandos e a vivência de sua tese 

de doutoramento que estava em andamento. Destaca, o que a autora intitula, como uma lição:  

 

(...) quando o pesquisador iniciante defronta-se com o dilema da 

pesquisa, é prisioneiro do desejo de ir além, de criar, de inovar, de 

caminhar em direção ao que ainda não é. Porém, como ainda não sabe 

que é, fica impedido de transgredir seus próprios limites. (1995, p. 28)       

       

 

  Esta abordagem filosófica e metafórica dos problemas da pesquisa acadêmica em 

Educação, remetem a importância do apropriar-se de eu no movimento da pesquisa, num 

comparativo alusivo trazido pela autora, a imagem refletida num espelho, aquela nunca antes 

revelada, que pode ser examinada no detalhe, ajustada e construída aos poucos para o revelar. 

A partir desta abordagem a autora posiciona seus pensamentos acerca da 

Interdisciplinaridade lançando uma reflexão sobre a pesquisa e o indivíduo pesquisador “a 

pesquisa é privilégio de todos, porém que os mais cativos são aqueles que tem amplo desejo de 

conhecer. ” (1995, p.28). Neste movimento reflexivo entre pesquisa e pesquisador, Educação, 

currículo, formação de professores e Interdisciplinaridade, versa sobre o papel do orientador, a 

importância de suas competências de observador e provocador na criação e produção de 

pesquisas, traça uma analogia entre o olhar particular do indivíduo orientador e o olhar 

pesquisador, onde se torna imprescindível o acolhimento, a empatia e a abertura para a 

proposição de uma parceira que expira possibilidades. 

Na conclusão e ideias de seu texto, aponta a importância do simbólico para as pesquisas 

fundamentadas na Interdisciplinaridade e a pertinência das mesmas serem trabalhadas numa 

dimensão metodológica e teórica diferenciada. Afirma que uma pesquisa em 
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Interdisciplinaridade, nasce de uma vontade construída na escola e que tal nascimento é de 

gestação lenta, que partilha conhecimento vivenciado e refletido, percebido, sentido e não 

apenas pensado e assim apresenta uma base importante de sua base epistemológica: a utilização 

do construto de Arte em prol do desenvolvimento da Ciência da Educação. 

     De forma a esclarecer o posicionamento da autora em relação ao construto de Arte e 

as relações com o pesquisador em Educação, torna-se necessário a elucidação de alguns pontos. 

Fazenda não direciona a construção da Ciência da Educação e o desenvolvimento das pesquisas 

neste campo de conhecimento como algo recreativo e livre de qualquer processo metodológico. 

Sua alusão caminha para a observação da construção de uma obra de arte por um artista. 

Façamos uma breve analogia. Um artista\ musicista, deseja interpretar pela primeira vez uma 

obra. Esta empreitada demanda um planejamento de atividades: pesquisa sobre a estética do 

autor\compositor, busca de documentos\partituras originais, compreensão do período histórico 

da composição, fracionamento das partes da obra para estudo, relações com técnicas que já 

domina e outras que precisará desenvolver, estratificação de uma metodologia de estudos, 

tempo para ajustes e preparação para a performance.  

Trazendo a analogia para o posicionamento da autora, verifica-se as relações entre Arte, 

Educação, Ciência e Interdisciplinaridade, que nos remete para o cuidado metodológico intenso 

na construção dessas relações. Onde a prática esteja a serviço de algo profundo, a Ciência da 

Educação, pois esta é capaz de atingir outros autores, não apenas como modelo, ou fórmula, 

mas como inspiração significativa capaz de desenvolver outras ações e mudanças para a 

Ciência.   

No livro Interdisciplinaridade, História, Teoria e Pesquisa de 1994, a autora apresenta 

como foco da obra uma necessidade de organização dos saberes adquiridos, possibilitando 

assim, uma contribuição para a produção de novos conhecimentos na Educação, sua linha de 

posicionamento nesta obra delimita também, um desejo efetivo que tal produção seja a 

propulsão de novos conhecimentos na Ciência da Educação.  

A construção temporal da obra, parte de um momento caótico dos movimentos sobre 

Interdisciplinaridade no Brasil e no mundo, e a partir dele busca construir um esboço mais 

organizado que possa servir como teorização para pesquisadores da Interdisciplinaridade. 

Apresenta, também, um construto importante para seu posicionamento da Interdisciplinaridade, 

onde afirma que a mesma se consolida na “ousadia da busca, busca que é sempre pergunta, ou 

melhor, pesquisa. (2012, p. 9) 
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Importante realizarmos uma reflexão para o construto posto acima por Fazenda, se 

ousadia significa arrojo, coragem, petulância e atitude, a busca em contrapartida remete a um 

esforço para encontrar e descobrir, para a efetivação de pesquisas e investigações minuciosas e 

na necessidade de um registro coeso e claro. Considera a construção de um texto voltado para 

a Educação e Interdisciplinaridade, um ato reflexivo individual e coletivo, que se desdobra num 

exercício do pensar, aportado na necessidade de uma erudição pressentida e numa construção 

árdua produto de uma gênese solitária e coletiva. Assim, o movimento de construção textual 

peculiar à Interdisciplinaridade vai dos autores a uma História de Vida, vai da ação e da prática 

para uma elaboração teórica.    

Neste movimento apresentado por Fazenda, a ação e a prática conduz a uma nova 

construção, uma construção ontológica que atinge o ethos da ação. Por construção ontológica, 

podemos compreender a natureza dos seres envolvidos na pesquisa, suas peculiaridades e 

singularidades enquanto atores daquele cenário ou situação proposta pelo campo da pesquisa, 

e também, todos os aspectos sociológicos, antropológicos e filosóficos que doutrinam o 

cotidiano e convivência dos atores da pesquisa. Dessa forma, Fazenda posiciona que a pesquisa 

em Educação e Interdisciplinaridade, deve ir muito além da descrição de prática, angústias e 

vivências de pesquisador e pesquisados, mas sim partir da observação do conjunto de hábitos e 

traços comportamentais característicos daqueles atores, dos valores que compõe a visão própria 

do movimento que estão propiciando, do conjunto de características morais, afetivas e 

comportamentais dos atores, mas, sem se encerrar nestes aspectos. A partir deles, observar e 

aprofundar as diversas possiblidades de teorias que embasam aquela situação, mesmo que o 

ponto de partida do pesquisador\ator seja em diversas vezes as Teorias que embasaram, ou 

faltaram, em seu processo de formação. 

A importância desta obra na construção da Interdisciplinaridade no Brasil, pode ser 

evidenciada a partir da observação de sua coerência intrínseca, pois nela se espelha todos os 

quesitos importantes para a construção de uma pesquisa em Interdisciplinaridade e Educação. 

Nesse sentido, a obra parte da evolução histórico-crítica do conceito da Interdisciplinaridade, 

onde são abordados os teóricos clássicos da Interdisciplinaridade, a categorização do conceito 

e sua evolução, e, também, um olhar para aperfeiçoamento constante da Ciência neste recorte. 

Na sequência para uma revisão bibliográfica da rede de autores, das tendências e dos avanços 

próprios nas diferentes épocas e lugares onde a pesquisa em Interdisciplinaridade está latente. 

Em continuidade aborda como se institui, se desenvolve e se consolida um grupo de pesquisa e 

discussão sobre Interdisciplinaridade, as dificuldades teóricas, as diversas formas de 
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interpretação e a análise da capilaridade e dos impactos da informação gerada, sua qualidade e 

fruição. 

Nesta obra, fazenda posiciona outro construto importante, “Interdisciplinaridade é 

essencialmente um processo que precisa ser vivido e exercido. “(2012, p. 11) neste contexto, a 

autora pontua a importância das parcerias e das trocas na pesquisa, pois a construção da Ciência 

demanda comunicação, relacionamento e difusão. Parte para o delineamento das questões 

metodológicas, onde afirma a importância da teoria da Interdisciplinaridade na busca e 

desvelamento do percurso teórico escolhido pelo pesquisador. O problema proposto para a obra 

é a dicotomia da Ciência no trata da existência e validade da Interdisciplinaridade, e o objetivo 

do trabalho é demonstrar e explicitar diversas fases do movimento pelo qual diferentes 

estudiosos da Interdisciplinaridade convergiram nas últimas três décadas (1960 – 1990), 

apontando dicotomias e formas utilizada e enfrentamento pelos pesquisadores.       

As reflexões que gostaríamos de emanar neste ponto da pesquisa aponta para algumas 

peculiaridades da construção do pensamento por parte de Fazenda. Importante destacar, que a 

autora sempre inicia seus posicionamentos para uma questão paradigmática sobre como se 

inscrever e se indicar no desenvolvimento da Pesquisa em Educação. Existe um delicado 

confronto de ideias que partem de seu desconforto pessoal com o Escola em diversos momentos 

de sua vida. Coloca o desenvolvimento de sua obra a serviço dos pesquisadores, como polo 

epistemológico para aquisição de profunda consciência, consciência essa, que propicia abertura 

para diversas óticas teóricas, provocando o desejo da análise pormenorizada e o exercício da 

dúvida. Apresenta nesta construção 3 princípios elementares de sua epistemologia:  1) 

Importância da aquisição de uma disciplinaridade teórica 2) Importância da aquisição de uma 

disciplinaridade histórico\ social\ cultural 3) Importância da aquisição de atitude de pesquisa 

que busque novos caminhos a partir da realidade e do cenário, Interdisciplinaridade. 

Fazenda explicita em sua compreensão sobre atitude como competência atingida no 

limiar de possibilidades individuais, racionais e acadêmicas. Esta complexidade demanda 

habilidades diversas ao pesquisador em Interdisciplinaridade: intuição, reflexão, observação, 

analise e vivência sensível. Neste movimento, a autora aponta para um ponto importante de sua 

obra, a utilização da metáfora. Notoriamente, apresenta como um recurso interessante, porém, 

que necessita de cuidado e tratamento, pois a utilização exacerbada e a utilização da mesma 

como base de uma pesquisa faz com que o pesquisador peça demissão de sua lucidez de análise 

científica, e até mesmo da concretude das ações vividas. 
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Importante destacar que nesta obra é possível pontuar claramente a inscrição das fases 

da epistemologia de Fazenda. Percebe-se o claro posicionamento sobre a relevância da prática 

como categoria de análise da Interdisciplinaridade, e nota-se a registro elementar das três fases 

estruturantes: a filosófica, a sociológica e a antropológica. Tais inscrições se intensificam na 

medida que a autora indica a relevância da percepção por parte do pesquisador\educador de 

aspectos próprios do conhecimento e evolução do homem na sociedade, e as possibilidades de 

condução e transbordo desta observação para outras dimensões que não apenas as concretas e 

racionais, pois assim, tal busca estaria evidenciando a complexidade do humano, do ser que se 

educa e é educado, num processo individual e coletivo, por ações estruturadas e desestruturadas, 

em ambientes seguros e no mundo.   

Em relação ao posicionamento filosófico, Fazenda parte da Filosofia clássica e da 

Metafísica. Assim, é possível observar em seus escritos um posicionamento claro, ácido e 

questionador. A autora aponta que a maioria dos pesquisadores busca exercer de alguma forma 

a Filosofia, porém o equívoco recorrente considera o posicionamento deste pesquisador em 

tomar como verdade absoluta de um objeto, apenas sua capacidade de existir e se posicionar no 

mundo como prática, e ao fazê-lo, rebaixa-o e converte-o a posição de servo da ciência. A falta 

de atitude para analisá-lo sobre outras vertentes, como a Antropologia, a Sociologia e a 

Psicologia rompe a essência da Interdisciplinaridade.  

Assim, a Filosofia incita na Interdisciplinaridade a essência do dualismo, o ser sensível 

e o ser inteligível, assim buscar a Interdisciplinaridade, significa viver e conviver nesta 

coexistência de princípios, posições e realidades contrárias e conflitantes, porém essenciais.          

  O exercício científico da Interdisciplinaridade a partir da epistemologia de Fazenda 

propõe ao pesquisador o desafio de partir de diversas ciências particulares, onde cada uma delas 

tem objetos parciais da realidade, e a este pesquisador sugere-se a interpretação da realidade 

total, sobre a estrutura e a configuração dos eventos, sobre causas, sentidos e valores, sobre 

conhecimentos, habilidades e práticas. Sobre uma visão profunda do objeto, analisando cada 

uma das camadas da realidade.  

Em contrapartida, Fazenda aponta que o espírito filosófico emerge quando o 

pesquisador voltado para a  Interdisciplinaridade torna-se um profundo conhecedor e 

questionador do sistema; após observar e refletir sobre o fenômeno estudado utilizando a 

Antropologia, Sociologia e Psicologia, tornando-se liberto de autoridade e crença, cristalizando 

uma consciência metódica capaz de reconduzir a ciência  e seus fundamentos, formulando 
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novas perspectivas daquele universo capazes de servirem de união e base para várias ciências 

que se apresentaram no início de sua jornada científica.   

Interdisciplinaridade, e seu exercício na pesquisa sugere estar a serviço da ciência 

voltada para o mundo real e contemporâneo, onde possíveis interpretações da realidade 

necessitam de um arcabouço teórico\ conceitual\ vivencial que extrapolam o existencial e o 

fenomenológico, delimitando novas interpretações, novos enfoques; propondo ruptura de 

valores e convenções, burlando o ceticismo de suspeita que emana dos cenários da Educação 

brasileira, enaltecendo o legado das tradições e da cultura que constrói Histórias de Vida, vidas 

expostas a toda sorte de ameaças, de dogmas, mas arraigada de vivências individuais 

significativas,  de diversos domínios e virtuosidade no manejo de conceitos construídos 

lentamente por uma evolução histórica. Assim, questionamos as verdades absolutas em 

Interdisciplinaridade, menos ainda se valoriza a prática como subsídio ceifador de etapas de 

reflexão, de insumo rápido e fácil para a verdade. Atitude em Interdisciplinaridade significa 

não se ofuscar pelo simples, pelo prático, mas sim, a partir dessas premissas e do exercício de 

seu intelecto, construir reflexões sólidas afastando-se do produto de suas práticas, da relevância, 

apenas, de sua realidade, blindando-se do risco de conexões existentes apenas do exercício da 

sua mente ou de sua fantasia. 

Outra dimensão que evidenciamos sobre a atitude e a Interdisciplinaridade remete à 

missão do pesquisador em responder incessantemente a interrogação da consciência humana, 

partindo de sua realidade e de sua história, enveredando-se para imagens diversas do mundo, 

diversos saberes e sabedorias, incentivando uma tomada de consciência do real sejam quais 

forem os elementos que interagem. Exercer esta Interdisciplinaridade se concretiza como 

exercício intelectual constante, que considera diversidade de origens, relativiza verdades, que 

pondera e faz valer os pensamentos independentemente dos indivíduos que os formularam, 

porém, não se contamina de mitos e religiões em detrimento da razão.  
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TEMPO II –  A Segunda Década de Produção Bibliográfica (1995 – 2005) 

 

 

O livro “Os Lugares dos Sujeitos na Pesquisa Educacional”, lançado em 1996, apresenta 

reflexões sobre as questões que se colocam aos sujeitos, atores ativos ou passivos do processo 

de pesquisa. Este diálogo teve início em Évora, no Workshop sobre metodologia de 

investigação em Educação com Yves Lenoir, Gaston Mialaret 58 e George Gusdorf. 

Fazenda lança a ideia de lógicas plurais, onde afetos, paixões e racionalidades se 

entrelaçam e fortalecem, onde os erros convivem com faces que se assemelham aos desafios, 

pedindo afirmações de vida ao invés de remendos apressados e correções enérgicas. Assim, a 

teia de relações entre os sujeitos, suas cumplicidades, explícitas ou não que cercam todo o tipo 

de investigação, àqueles que são pesquisadores, ou alvo e objeto de investigação. Torna-se 

necessário, a clareza nas relações e papeis entre os sujeitos envolvidos na pesquisa como 

condição de interpretar e compreender os resultados colhidos, o que leva à diferentes questões 

sobre a natureza do conhecimento, e problemas éticos da pesquisa em Educação. A metáfora 

que permeia o livro, inscrita por Fazenda nas páginas 10 e 11, abarca o exercício plural do 

pesquisador em lançar âncoras e içar velas, passos fundantes de uma viagem, o lançar âncoras 

remete ao balanço do que o pesquisador traz em sua bagagem, em sua história de vida, o 

movimento de içar velas remete a abertura a novos caminhos, novos rumos, congregando 

conceitos e construindo saberes. 

A autora enfatiza que as pesquisas em Interdisciplinaridade partem de uma 

disciplinaridade teórica que necessita de uma ordenação necessária à construção de uma matriz 

epistemológica básica (2001, p. 47), dominando a linguagem, decodificando os símbolos que 

circunscrevem as teorias. Trata-se de um processo que exige persistência, método e equilíbrio. 

“É na maturidade do profundo encontro com o autor escolhido para o estudo que encontraremos 

a essencialidade” (2201, p. 47). A geração de um conceito ganha vida e forma no confronto 

com autores e teorias. O conceito é a antessala do projeto, se a matriz conceitual não for 

consistentemente trabalhada, o projeto corre o risco de ser abortado. (2001, p. 47) 

                                                             
58 Gaston Mialaret – Pedagogo francês. Precursor das Ciências da Educação. Presidente honorário do Groupe 

Français D’Éducation Nouvelle – GFEN (Grupo Francês da Nova Educação – tradução nossa).  
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Fazenda, levanta ainda a questão sobre a escolha do tema para a pesquisa em 

Interdisciplinaridade. Nesse sentido, fica notória a presença e importância do resgate da história 

de vida como base fundante, peça chave da construção da metáfora, fio condutor de toda 

pesquisa em Interdisciplinaridade. “(...) pasmo-me como sou, porque fui gestada em tempo e 

lugares circunscritos, porque deixe-me seduzir por opiniões as mais variadas possíveis e 

fundamentalmente porque sou portadora de um sentido para o qual existo. ” (2001, p.47) 

Neste trecho, compreendemos a importância dada pela autora às questões da história de 

vida e sua penetrabilidade na pesquisa, tal reflexão precisa ser meticulosamente preparada, para 

que assim, não se corra o risco de imprimir a pesquisa uma pessoalidade e uma cientificidade 

carente de sentido, e assim, criem-se pesquisas que só fazem sentido para o próprio pesquisador, 

ficando ao “mundo” a responsabilidade de decodifica-las. O mesmo grau de cuidado, é 

apontado por Fazenda em relação à construção da metáfora: 

“O recurso da metáfora tem sido interessante de conceber em nossos estudos, porém é 

preciso cuidado, pois a metáfora é ferramenta ardilosa. (...) A sedução pela metáfora pode fazer 

o pesquisador pedir demissão da lucidez da análise científica ou mesmo da concretude das ações 

vividas (...). Porém, a metáfora quando conscientemente utilizada, anuncia a forma mais plena 

de utopia. Persegui-la e concretizá-la exigirá um contínuo movimento que oscila entre a 

transcendência e a imanência. ” (2001, p. 51) 

Aqui, mais um momento de inspiração que emana cuidado. Notório a presença de um 

eminente simbolismo, mas que necessita de reflexão. Partiremos da relação dos termos 

utilizados pela autora: utopia, transcendência e imanência. A utopia emanada por Fazenda neste 

trecho, não remete seu sentido para o senso comum, como lugar ou estado ideal de completa 

felicidade e harmonia entre os indivíduos, mas sim a uma utopia política 59, fundante de um 

pensamento capaz de produzir ações e mudanças na sociedade. Assim, a autora aponta para a 

concepção da organização social, e assim, para pesquisas e pesquisadores que busquem 

qualitativamente propor mudanças que melhorem o cenário da sociedade na qual atuam no 

presente. Indubitavelmente, que a Interdisciplinaridade preza por forma de se concretizar tal 

                                                             
59 A história aponta para algumas vertentes de utopia política: Platão (428-347 a. C.) que propagou na 

Grécia antiga, o caso mais notável de pensamento político utópico, registrado em sua obra A República. 

Jean – Jacques Rousseau (1712-1778) expos em sua obra O Contrato Social os fundamentos de sua 

utopia política fundamentada em doutrinas jurídico-políticas para a legitimidade do Estado moderno. 

Karl Marx (1818 – 1883), na era moderna propôs no escopo de suas ideias uma crítica ao modo de 

produção capitalista, e assim, a consolidação máxima de sua utopia política seria o comunismo.   
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utopia não pelo uso da força e da violência, mas sim por meio de ação pacífica, diálogo, 

convencimento e persuasão. Assim a base desta utopia está vinculada a um conjunto de valores 

e princípios intrínsecos ao grupo de atores ao qual se conecta este pesquisador. Fato é também, 

que uma utopia política é constituída a partir de insatisfações e para sua concretização 

direcionam para rupturas com a ordem social estabelecida. A transcendência para a autora 

significa estar além dos limites do mundo, e aqui se percebe notoriamente a presença da 

Filosofia e da Psicologia, da metafísica proposta e arguida por seu grande parceiro Georges 

Gusdorf. Nesse espectro, transcender se relaciona com pensamentos e emoções capazes de 

motivar os atores envolvidos em uma pesquisa a transpor barreiras, superar limites do 

conhecimento e se conectar à razão pura, cerne da Metafísica, se materializa a partir de uma 

atividade cognitiva que consiste na transição do princípio do conhecimento para uma conclusão 

exterior, pressupondo a existência de uma realidade diferente em temos qualitativos. Por fim, a 

imanência, que nos preceitos de Fazenda se remete a Filosofia para designar aquilo que é 

inerente a algum ser ou que se encontra unido, de forma inseparável à sua essência, assim, 

tornam-se antagônicos e complementares para o desenho de uma pesquisa e posicionamento de 

um pesquisador. Acreditamos ser relevante esse contexto para uma discussão pormenorizada 

sobre a atitude na pesquisa em Interdisciplinaridade. 

Em relação a atitude no campo da pesquisa em Interdisciplinaridade, a autora nos remete 

a alguns norteadores (...) por atitude interdisciplinar, entendo algo que não pode ser apenas 

explicado, porém vivido, que não pode ser apenas analisado, porém sentido, que não pode ser 

apenas refletido, porém intuído. (2001, p. 49). 

Em 1998, Fazenda organiza mais uma obra volume para a coleção “Práxis” intitulada 

“Didática e Interdisciplinaridade” ainda referendando as implicações práticas alicerçadas 

teoricamente, mesmo fundante do livro produzido em 1995, “A Academia Vai à Escola” No 

texto de apresentação, realiza um breve resgate de sua trajetória como pesquisadora, alicerce 

das fases evolutivas apresentadas nesta pesquisa como balizadores da produção bibliográfica 

da autora: 

Há tempos, empreendi uma ampla revisão histórico-crítica dos estudos 

clássicos sobre Interdicisplinaridade. Concluí que, entre as principais 

preocupações dos anos 70, destacavam-se as de natureza filosófica; nos anos 

80, a diretriz marcante foi a sociológica e, nos anos 90, caminha-se em busca 

de um projeto antropológico para a educação (...) uma Educação que abraça a 

Interdisciplinaridade navega entre dois polos: a imobilidade total e o caos. A 

percepção da importância do passado como gestor de novas épocas nos faz 

exercer paradoxalmente o imperativo de novas ordens, impelindo-nos para um 
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saber mais livre, mais nosso, mais próprio, mais feliz, potencialmente 

propulsor de novos rumos e fatos. (1998, p. 8)  

 

 

Fazenda assina um texto nesta obra, o artigo “A Aquisição de uma Formação 

Interdisciplinar de Professores” parte de um artigo de sua autoria em 1997 “O Sentido da 

Ambiguidade numa didática Interdisciplinar” trazendo questões, relações e correlações entre o 

conceito de ambiguidade clássico e a sua penetrabilidade no conhecimento gerado pela 

Interdisciplinaridade na contemporaneidade. Neste sentido aponta norteadores específicos (...) 

“O exercício da ambiguidade nos remete inexoravelmente à questão da diversidade, da 

necessidade de recuperação de concepções unilaterais e desinclinares de Educação, que 

felizmente aprecem, hoje, ocupar um lugar marginal nas discussões sobreo tema. (1998, p.11) 

O valor deste texto para os limites desta pesquisa está no posicionamento de Fazenda 

sobre Ciência e Antropologia e em questões peculiares da aplicabilidade da 

Interdisciplinaridade como polo teórico de pesquisas em Educação: 

 

Uma vista atenta à mais significativas produções da área (Fazenda, 1997) 

aponta-nos o papel antropológico da Educação como ciência multifocalizada 

e pluridimensional, em que a perspectiva da diversidade é requerida pela 

multiplicidade das perspectivas particulares. Colocada nesse caleidoscópio e 

vista por esse prisma, a Educação vai exigir a compreensão de seu sentido 

maior numa perspectiva mais radical e transcendente, que certamente 

requererá um cuidado anatômico, técnico, genético, ecológico, etológico, 

mitológico e estético, e não apenas uma simples retomada dos aspectos 

sociológicos e psicológicos que neste final de século ainda subsidiam a 

Educação. (1998, p. 12)  

 

Na sequência da proposição de suas ideias, a autora traça um complexo de relações entre 

Ambiguidade, Interdisciplinaridade, Pluridisciplinaridade e Transdisciplinaridade: 

 

A exigência interdisciplinar que a Educação indica reveste-se sobretudo de 

aspectos pluridisciplinares e transdisciplinares que permitirão novas formas 

de cooperação, principalmente o caminho no sentido de uma policompetência 

(...) Toda a ambiguidade como diretriz, as novas posições de educação 

requererão a conjugação de outros esquemas teórico-didáticos, que poderão 

eventualmente contribuir para a construção de diferenciadas organizações e 

estruturações do saber. (...) O sentido da ambiguidade torna-se, assim, a marca 

maior dos projetos interdisciplinares que objetivam um árduo caminho de 

construção teórica da Educação. (1998, p. 12)  
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Ainda, ponderando sobre as formas de buscar equilíbrio nas pesquisas interdisciplinares 

que envolvem práticas pedagógicas afirma que “o sentido da ambiguidade em seu exercício 

maior impele-nos, ao mesmo tempo a enfrentar o aos e a buscar a matriz de uma ordem, de uma 

ideia básica de organização. ” (1998, p. 14) 

Encerra seu texto registrando uma contribuição ímpar para a compreensão do que 

denomina como “competência professoral, fruto de suas pesquisas durante seis anos (1986 – 

1991) utilizando de diversos aportes teóricos, em especial a Psicologia Analítica de Jung. 

Apresenta quatro tipos diferentes de competência, que em nossa visão e em relação à natureza 

necessidades desta pesquisa nos norteiam de forma elementar para as competências do 

professor/pesquisador em Interdisciplinaridade: 

 

Competência Intuitiva – própria de um sujeito que vê além de seu tempo e de 

seu espaço (...) o intuitivo competente é sempre uma pessoa equilibrada e 

comprometida – embora aparentemente pareça alguém que apenas inova. 

Competência Intelectiva – a capacidade de refletir é tão forte e presente nele, 

que imprime este hábito naturalmente (...) analítico por excelência, privilegia 

todas as atividades que procuram desenvolver o pensamento reflexivo (...) um 

ser de esperas consolidadas; planta, planta, planta e deixa a colheita para 

outrem. Ele ajuda a organizar ideias, classificá-las, defini-las. Competência 

prática – a organização espaço-temporal é seu melhor atributo. Tudo com ele 

ocorre milimetricamente conforme planejado, chega a requintes máximos de 

uso de técnicas diferenciadas. Ama toda a inovação (1998, p. 15) 

 

Como caráter de análise, os pontos colocados por Fazenda nos levam à uma reflexão 

sobre as competências necessárias para o pesquisador em Interdisciplinaridade em Educação. 

Se os campos da pesquisa em Educação se apresentam como cenários complexos, as questões 

filosóficas do currículo e da didática são impostas por diferentes linhas de pensamento – das 

mais tradicionais para as mais inovadoras - adensadas das características sociológicas e 

antropológicas ambíguas e contrastantes atribuída a heterogeneidade dos envolvidos, a 

competência para um pesquisador em Interdisciplinaridade não pode estar distante daquela 

necessária ao educador. Porém, a complexidade impetrada à este pesquisador, consiste em 

desenvolve-la de forma plena, desenhando para cada cenário de pesquisa os limites entre o 

intuitivo, intelectivo e prático.    
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Outro volume da Coleção “Práxis” é lançado em 1999, mantendo a mesma essência e 

pilares estruturantes. No texto de apresentação da obra, Fazenda anuncia que o mesmo é, 

ambiguamente, uma homenagem póstuma a Georges Gusdorf, que há 30 anos já antevia a 

gênese de uma teoria da Interdisciplinaridade com amplitude para a “abertura do olhar” e 

também, uma homenagem a todos os educadores comprometidos e lúcidos que rompam 

barreiras próprias e aquelas impostas pela Educação.  

O ponto de instigação para a criação do livro, consistiu num desafio proposto pelos 

alunos/autores do livro ao desapego a seus saberes particulares para significa-los na força 

interior de seus talentos, natureza essa que a Educação disciplinar tratar de tirar a energia desta 

força motriz para a metamorfose de seres e de sociedades. 

No decorrer do texto, Fazenda nos leva a reflexão de pontos distorcidos para muitos 

pesquisadores da Interdisciplinaridade, “malgrado todo o endurecimento que a Educação 

disciplinar imprimiu, ela permitiu ao conhecimento científico e técnico avançar, porém, outas 

dimensões ficaram esquecidas. ” (1999, p. 10). Com tais diretivas, a autora entra nas questões 

sobre respeito e desapego.  Respeito à subjetividade e suas diferenças no exercício acadêmico 

e no ato de pesquisar e respeito a plenitude do ato de educar que gera a necessidade de ousadia 

para novas experiências, sendo o resultado desta cristalização entre respeito e desapego, a 

geração da virtude de uma força motivadora e catalisadora na Interdisciplinaridade.    

Nesse movimento e nessa busca, os alunos/autores descrevem seus desafios sobre a 

Interdisciplinaridade na pesquisa e os entraves de natureza teórica, pessoal, metodológica e 

prática, além do desafio maior que consiste em tratar de uma natureza conceitual que possui 

uma polaridade peculiar é recente e muito difundida. Fazenda afirma que “Construir pesquisas 

interdisciplinares conduz-nos a um exercício de cidadania, diria mais, a um árduo exercício, 

visto que a teoria da interdisciplinaridade, nascida no final da década de 1960, já se encontrava 

em sua maioridade. ” (1998, p. 11) 

Um importante apontamento da autora clarifica um dos grandes impasses vividos e 

exercidos pelos pesquisadores em Interdisciplinaridade, as direções possíveis para se 

empreender uma pesquisa. Fazenda corrobora com a ideias de Yves Lenoir e considera 4 

possibilidades: Interdisciplinaridade profissional, Interdisciplinaridade científica, 

Interdisciplinaridade prática e Interdisciplinaridade metodológica. 
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A primeira categoria, Interdisciplinaridade profissional, se refere a necessidade de 

relacionarmos a qualquer tipo de pesquisa uma observação pormenorizada do tipo de 

profissional que somos, como nos tornamos assim, lutas, possiblidades e reveses numa busca 

constante por melhor competência. A segunda, Interdisciplinaridade científica, nos direciona 

para a necessidade de revisitar teorias e autores clássicos, para uma noção plena de que todo 

conhecimento construído é provisório e incompleto, porém, nunca superado ou descartável. Na 

terceira categoria, Interdisciplinaridade prática, a necessidade da pesquisa do cotidiano com 

todos seus entraves e polissemia, buscando elucidar e desvendar fatos e acontecimentos 

inicialmente desconhecidos. A quarta e última categoria, a interdisciplinaridade metodológica, 

a necessidade romper os muros da Academia, buscar novas soluções no senso comum, ter escuta 

ativa, observação livre e sem preconceitos e a abertura para questionar, ser questionado, 

dialogar e se relacionar.  Encerra o texto com uma belíssima homenagem a Gusdorf, parceiro 

de vida. 

Também em 1999, Fazenda organiza e publica uma obra que demonstra toda a 

consistência da pesquisadora em estar à frente de seu tempo. Assim, imbuído desse espírito 

emerge “Interdisciplinaridade e Novas Tecnologias.” Publicado pela editora da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, o tema gerador consiste na formação de professores, 

particularmente nas pesquisas e experiências dos pesquisadores do Núcleo de Pesquisa sobre 

Currículo e Formação de Educadores 60 que passam a incorporar em suas contribuições teóricas 

as contribuições das novas tecnologias da Educação e da Interdisciplinaridade. 

Fazenda assina um capítulo do livro intitulado “Formando Professores para a 

Interdisciplinaridade” onde parte de uma retrospectiva histórico-crítica, alinhavando seus 

trabalhos e pesquisas desenvolvidas nas décadas de 80 e 90. Pontos importantes deste texto 

podem ser destacados em relação à Interdisciplinaridade e a formação de professores, onde 

afirma que “a principal razão que moveu-nos a desenvolver estudos e pesquisas na área da 

Interdisciplinaridade foi a percepção da “timidez das pesquisas em Educação” (1999, p. 157) 

Partindo deste posicionamento, Fazenda passa a apresentar procedimentos de pesquisa 

das décadas de 80 e 90, onde no primeiro recorte temporal destaca a prática cotidiana de 

professores e seu comprometimento e predisposição diferenciados, no segundo recorte, 

                                                             
60 Deste Núcleo de Pesquisa sobre Currículo e Formação de Educadores participaram na composição do livro os 

seguintes pesquisadores: Ivani Fazenda, Fernando Almeida, José Armando valente, Maria Candido de Moraes, 

Marcos Masetto, Myrtes Alonso. 
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apresenta a intervenção na prática de professores de Didática, onde anuncia a existência de 

alguns princípios epistemológicos da Interdisciplinaridade. Nesse sentido, esclarece: 

 

A atitude que adotamos frente às questões da Interdisciplinaridade tem sido 

de respeito às práticas cotidianas dos professores, às suas rotinas. Porém esse 

respeito impele-nos a fazê-los acreditar e conhecer novos saberes, novas 

técnicas, novos procedimentos. Nosso trabalho parte do pressuposto que as 

práticas dos professores não se modificam à partir de imposições, mas, que 

exige um preparo especial no qual os mesmos sintam-se participantes 

comprometidos. Trabalhamos a partir da descoberta e valorização de quem 

são os professores, de como atuam, indicando caminhos alternativos para seus 

fazeres. (1999, p. 158) 

 

Em relação as pesquisas do cotidiano do professor na década de 80, Fazenda ressalta a 

necessidade de contrapor aqueles que procuram controlar à priori os fatores aleatórios e 

imprevisíveis do ato educativo, questionando toda e qualquer racionalização indiscriminada do 

ensino baseadas no paradigma processo-produto, que em sua visão reduz a profissão docente a 

um conjunto de competências e capacidades, realçando apenas sua dimensão técnica. 

Destaca-se neste texto a referência feita por Fazenda aos Estudos de Casos, onde 

apresenta de forma clara e precisa o olhar necessário ao pesquisador da Interdisciplinaridade 

que deseje utilizar essa metodologia em seu processo de pesquisa.  

Em relação as pesquisas realizadas na década de 90, Fazenda aponta como objeto de sua 

pesquisa de intervenção 61, a dificuldade que as instituições apresentavam no acolhimento de 

professores, assim os estudos objetivaram a construção de um projeto de capacitação com 

alguns aportes específicos. O primeiro possibilidades de efetivar o processo de engajamento do 

educador num trabalho interdisciplinar, mesmo  a partir de sua formação fragmentária; o 

segundo a criação de condições favoráveis para que o de educador compreendesse como ocorre 

a aprendizagem do aluno, mesmo que ele nunca tenha observado como ocorre sua própria 

aprendizagem; no terceiro formas efetivas de propiciar o diálogo mesmo quando o educador 

não foi preparado para isso; no quarto a busca de uma transformação social mesmo que o 

educador apenas tivesse iniciado seu processo de transformação pessoal; no quinto e último, a 

                                                             
61 Pesquisa de Intervenção realizada com a totalidade de professores de didática e prática de Ensino dos CEFAMs 

do Estado de São Paulo (Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do magistério). 
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geração de condições para troca com outras disciplinas, mesmo quando o educador não tenha 

adquirido o domínio da sua. 

Destaque importante deste texto é a construção das etapas de intervenção dos grupos 

proposta pela autora. De caráter altamente metodológico, traz à tona toda a expressão de uma 

pesquisa de campo aportada na Interdisciplinaridade. 

Em suas conclusões Fazenda apresenta questões importantes inerentes aos 

pesquisadores e aos professores em geral: a solidão, e a necessidade de desmaterialização de 

conceitos como mudança e aprendizagem, e a necessidade instaurada de decifrar problemas 

conectados a Linguagem e a Comunicação, onde enaltece a importância da pergunta, buscando 

a virtude e força do ato de comunicar-se, de questionar, de perguntar e pesquisar. 

Um outro registro de Fazenda nesta obra, descreve e posiciona alguns pontos essências 

da Interdisciplinaridade de forma despretensiosa: 

Fomos desafiados (...) a desapegarmo-nos de nossos saberes particulares e 

vivermos a alegria da Parceria. (...) A virtude do desapego ao exclusivismo de 

nossas práticas e ao encapsulamento de nossas meditações teóricas, 

constroem-nos, mas livres. A força emanada desse desapego nos contagia, 

tornando-nos menos solitários. Compreendemos então a beleza de estar com 

o outro. Revelamos nossos tímidos achados que, somados aos de nossos 

companheiros, constroem-se em luta. A virtude do desapego e a força pelo 

respeito ao outro o convite ao novo – à alegria de transmutar a utopia em 

possibilidade, a alegria de fazer deste rito de passagem – Livro – compromisso 

escrito – um convite à ousadia, á alegrai, ao respeito e à plenitude do ato de 

educar. (1999, p. 187) 

 

Aqui de forma despretensiosa, porém categórica, se encontra o fundante de alguns dos 

mais importantes construtos da Interdisciplinaridade de Fazenda: Desapego, Parceria e Utopia. 

Inovação científica, compromisso de vida da pesquisadora.  

Em 2001, Fazenda organiza uma obra com 50 autores, a qual havia desejado e planejado 

desde a década de 1970. Com o objetivo de facilitar a compreensão e execução de projetos 

interdisciplinares nasce “Dicionário em Construção: Interdisciplinaridade” a partir de uma 

ambiguidade sobre até que ponto se pode dosar o academicamente correto com o praticamente 

possível ou viável, o livro organizado pela autora apresenta fragmentos de discursos diluídos 

em verbetes, sustentados em quase sua totalidade em: estrutura da palavra, produção científica 

e produção interdisciplinar.  
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No texto de apresentação “Construindo Aspectos teórico-metodológicos da Pesquisa 

sobre Interdisciplinaridade” Fazenda aponta o desejo de construir um glossário desde 1979, 

quando da publicação do primeiro trabalho sobre Interdisciplinaridade, com dois direcionadores 

distintos: o primeiro como incentivo a novas pesquisas, e o segundo, que fosse tratado no 

mesmo, aspectos pouco discutidos no cotidiano da Educação.  

Um posicionamento claro de Fazenda sobre a Interdisciplinaridade está registrado neste 

texto: 

Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do conhecimento, 

de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos 

aparentemente expressos, colocando-os em questão. Exige, portanto, na 

prática uma profunda imersão no trabalho cotidiano. A metáfora que a 

subsidia, determina e auxiliar sua efetivação é a do olhar. (...) Cinco princípios 

subsidiam uma prática docente interdisciplinar: humildade, coerência, espera, 

respeito e desapego. Alguns atributos são próprios de tais princípios, os 

determinam ou identificam. São eles a afetividade e a ousadia que impelem às 

trocas intersubjetivas às parceiras. A interdisciplinaridade pauta-se numa ação 

em movimento. Pode-se perceber esse movimento em sua natureza ambígua, 

tendo como pressuposto a metamorfose, a incerteza. Todo projeto 

interdisciplinar nasce de um lócus bem delimitado; portanto é fundamental 

contextualizar-se para poder conhecer. A contextualização exige que se 

recupere a memória em suas diferentes potencialidades, resgatando assim o 

tempo e o espaço no qual se aprende. (2001, p. 12)  

 

Ainda, referenciando posicionamento importantes acerca da Interdisciplinaridade, 

Fazenda traça uma coesa relação entre Interdisciplinaridade e formação na Educação: 

 

A formação na Educação pela e para a Interdisciplinaridade se impõe e precisa 

ser concebida sob bases específicas, apoiadas por trabalhos desenvolvidos na 

área, trabalhos esses referendados em diferentes ciências que pretendem 

contribuir desde as finalidades particulares de formação profissional até a 

atuação do professor. A formação à Interdisciplinaridade (enquanto 

enunciadora de princípios) pela Interdisciplinaridade (enquanto indicadora de 

estratégias e procedimentos) e para a Interdisciplinaridade (enquanto 

indicadoras de práticas na intervenção educativa) precisa ser realizada de 

forma concomitante e complementar. Exige um processo de clarificação 

conceitual que pressupõe um alto grau de amadurecimento intelectual e 

prático, uma aquisição no processo reflexivo que vai além do simples nível de 

abstração, mas exige a devida utilização de metáforas e sensibilizações. (2001, 

p. 14)  
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No decorrer do texto, Fazenda resgata diversos posicionamentos relevantes acerca da 

atitude, a leitura de cenários complexos, paciência e espera na conduta e transição entre saberes 

teóricos e práticos, a necessidade de resgatar o passado, como base para compreender o presente 

e empreender o futuro, as questões da ambiguidade, do caos da ética e da estética.  

Ao resgatar as competências (intuitiva, intelectiva e prática), um novo ponto aparece: a 

competência emocional. Sobre ela discorre: 

 

Outra espécie de equilíbrio encontra-se no emocionalmente competente; uma 

competência de “leitura de alma” ele trabalha o conhecimento sempre a partir 

do autoconhecimento. Esta forma especial de trabalho vai disseminando 

tranquilidade e segurança maior (...) existe em seu trabalho um apelo muito 

grande aos afetos. Expõe suas ideias por meio do sentimento, provocando uma 

sintonia mais imediata. A inovação é sua ousadia maior. Auxiliando na 

organização das emoções, contribui também para a organização de 

conhecimentos mais próximos às vidas. (2001, p. 26)    

 

 Encerrando o texto Fazenda posiciona que o movimento da Interdisciplinaridade 

corrobora para uma nova ordem na construção e definição de currículos “Olhar o que se mostra 

e alcançar o que ainda não se consegue. Isso envolve uma nova atitude de aprendiz-pesquisador, 

o que aprende com sua própria experiência pesquisando. (...) é impossível pensá-la como um 

modelo estático ou um paradigma ao qual, por exemplo, um currículo deva conformar-se ” 

(2001, p. 29)  

Na sequência, o dicionário é apresentado pelas camadas: coerência, humildade, espera, 

respeito, desapego, olhar. Cada autor transita e edifica seu texto utilizando diferentes 

norteadores e éticas, tempos e estéticas.  

Também em 2001, um importante marco internacional para a bibliografia de Fazenda, 

o livro “Les fondements de L’interdisciplinarité dans la formation à l’ensseignement” 

“Fundamentos da Interdisciplinaridade na Formação de Professores” 62  parceria com Yves 

Lenoir e Bernarda Rey 63 

Fazenda organiza o livro, e também assina o oitavo capítulo intitulado “Avances 

theórico-methodologiques de la Recherche sur l’interdsciplinarité au Brésil”; “Avanços 

                                                             
62 Importante destacar que esta obra, assim como o capítulo de Fazenda está originalmente no idioma francês. A 

tradução é de nossa responsabilidade. 
63 Bernard Rey é Professor da Universidade Livre de Bruxelas. 
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Teórico- metodológicos de Pesquisa sobre Interdisciplinaridade no Brasil” O objetivo do 

capítulo é levantar e discutir em que ponto de desenvolvimento se encontram as pesquisas em 

Interdisciplinaridade no Brasil. Parte de pressupostos relevantes na formação do 

professor/pesquisador, a compreensão de aspectos ocultos de prática cotidiana em detrimento 

dos aspectos explícitos. Passa pelas questões do olhar, da metáfora, envereda para os princípios 

do pesquisador em Interdicisplinaridade: humildade, coerência, respeito e desapego. Na 

sequência, posiciona a Interdisciplinaridade como uma ação em movimento, afirmando ser um 

pressuposto essencial nas pesquisas que desenvolve e orienta. Define a necessidade da 

contextualização, recuperação da memória e do tempo e espaços de aprendizagem. Resgata 

diversos escritos de sua autoria de 1979 a 1999, aponta a importância dos centros de referência 

de estudos da Interdisciplinaridade. Apresenta o Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Interdisciplinaridade – GEPI, do qual é fundadora e mentora, discorre sobre as produções do 

coletivo de pesquisa. Encerra o texto discutindo pontos essenciais da Interdisciplinaridade no 

Brasil: o reencontro do velho e do novo, as questões sociais e pessoais, a ambiguidade e 

promove um destaque para a competência emocional e posiciona a necessidade e relevância de 

uma nova forma de pesquisa para a Interdisciplinaridade. 

Em parceria com Joaquim Severino, Fazenda organiza em 2002, o livro “Formação 

Docente: rupturas e possibilidades” a participação da autora nesta obra, além de organizá-la, 

consiste na escrituração conjunta apresentação com Joaquim Severino. Em linhas gerais 

delimitam a importância do Fórum Paulista de Pós-Graduação em Educação, contextualizando 

um breve histórico e suas contribuições que se referem a estruturação dos programas novos e 

antigos, sugestões de políticas públicas, discussão e incentivo a temáticas emergentes de 

pesquisa, mecanismos de socialização e construção de novos aportes ao conhecimento 

educacional. Com textos densos e desenvolvidos por alguns dos grandes expoentes da Educação 

no país, a participação de Fazenda nesta obra concentra-se no exercício da parceira com os 

autores, desenvolvimento e monitoramento do projeto. 

Em 2001, Fazenda organiza em parceria com Antônio Joaquim Severino, outro livro da 

Série Educativa – Fórum Paulista de Pós-graduação em Educação “Conhecimento, Pesquisa e 

Educação” A autora assina a apresentação e o terceiro capítulo intitulado: A Construção do 

Conhecimento nos cursos de Pós-graduação em Educação: Integração Mestrado-Doutorado. No 

referido texto, há um resgate da década de 1990 e os importantes avanços na produção 

acadêmica da pós-graduação, enaltece a existência de fóruns permanentes de discussão e 

fomento, enveredando a exposição para as raízes da integração do mestrado e doutorado 
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partindo de uma tríplice abordagem, que considera a investigação das raízes da integração, 

pautando-se em documentos legais, descrevendo e discutindo o contexto da problemática desta 

integração e analisando ações que vêm sendo praticadas.  

Com aporte de textos de sua autoria e de outros teóricos, Fazenda aponta direcionadores 

importantes sobre a pratica da pesquisa, as relações intrinsecamente prática, reflexão, 

metodologia e construção de teoria, onde posiciona críticas construtivas sobre o problema de 

pesquisas com apenas uma direção, a necessidade de rupturas do pesquisador com o universo 

pessoal.    

O ano de 2003 é coroado por uma obra de autoria plena “Interdisciplinaridade: qual o 

sentido? O livro, parte integrante de uma coleção intitulada de Questões Fundamentais da 

Educação e com o formato de um livro de bolso, apresenta uma densidade e um teor 

epistemológico essencial para a compreensão da Interdisciplinaridade de Fazenda. 

No texto introdutório, a autora apresenta um posicionamento claro sobre o pensar a 

Interdisciplinaridade para a Educação, e parte de aportes teóricos denso para embasar suas 

considerações: 

Pensar a Interdisciplinaridade como proposição à Educação incita-me a 

caminhar entre duas epistemes, a racional de Descartes e a compreensiva de 

Spinoza. Na primeira, sou movida a consultar os teóricos que subsidiaram os 

estudos da maioria dos educadores (...) na segunda, sou movida a ousar, 

dialogar não apenas com eles mas minha própria produção na área da 

Educação, principalmente com as primeiras produções, muitas não 

publicadas, permanecendo como ensaios ou anotações de época. Uma 

episteme não funciona sem a outra. (2003, p. 5)   

 

Inicia um resgate sobre as décadas de 1960 e 1970, pautadas por estudos filosóficos, 

pela busca do sentido do ser. Enfatiza a década de 1960 como o limiar dos estudos da 

Interdisciplinaridade, e o surgimento entre os teólogos e fenomenológicos a busca de um 

sentido mais humano para a Educação, a questão da palavra, sua articulação, sua pronuncia, o 

cuidado de dizer e de ouvir. Continua seu resgate, e pontua sobre a década de 1980, a passagem 

de uma Antropologia filosófica a uma Antropologia cultural e com a mudança, a eclosão de 

estudos de identidade pessoal, social e cultural. Em 1990, aponta para a exploração da 

subjetividade e assim a reificação da Fenomenologia.  
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Importante destacar que esta introdução é em essência ambígua. Densa e simples, pois 

a narrativa de Fazenda sobre os pontos teóricos de diversos autores numa linha do tempo 

contínua qualifica a compreensão sobre sua construção epistemológica da Interdisciplinaridade. 

Na sequência, três capítulos são edificados pela autora. No primeiro Antropologia 

Filosófica – o sentido do ser, expande-se o resgate feito na introdução. Discute-se as relações 

entre Interdisciplinaridade e Linguagem, Interdisciplinaridade e Filosofia, Lógica e Linguagem. 

Envereda-se para o princípio da verificação e questões elementares da tautologia 64 das 

proposições e da significação. Encerra o capítulo com as relações entre filósofos da análise e 

neopositivistas 65e sobre o processo da lógica como algo de essência analítica. 

Nos limites e anseios desta pesquisa este capítulo demonstra todo ao arcabouço de 

relações e correlações da Filosofia e Antropologia, elementos constitutivos da epistemologia da 

Interdisciplinaridade construída por Fazenda.  

No segundo capítulo Antropologia Cultural – o sentido do pertencer, o foco de Fazenda 

está em desvelar o sentido da palavra, assim narra a importância da palavra na 

Interdisciplinaridade, tratando de questões densas de subjetividade e intersubjetividade e da 

atitude filosófica e sua penetrabilidade na Interdisciplinaridade. Nele, também, habitam pontos 

críticos importantes e que precisam ser destacados. Fazenda ao incitar a necessidade de uma 

Filosofia particular, aponta que “Interdisciplinaridade é uma exigência natural e interna das 

ciências, no sentido de uma melhor compreensão da realidade que elas nos fazem conhecer, 

impõem-se tanto à formação do homem quanto às necessidades de ação ” (2003, p. 43). Encerra 

o capítulo posicionado a forma como pronunciou a Interdisciplinaridade na década de 70 e 

como ela foi calada. 

No terceiro e último capítulo Antropologia Existencial – o sentido do fazer, Fazenda 

relata a importância do cotidiano e da realidade nas pesquisas em Interdisciplinaridade. Partindo 

da analogia com o cotidiano escolar, faz uma revisão do ensino fundamental, ressalta a 

importância do compromisso do educador interdisciplinar, enaltece a questão da parceria, na 

                                                             
64 Tautologia – uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia, proposição analítica que permanece 

sempre verdadeira (atributo repetição do sujeito).  
65 Neopositivistas – movimento desenvolvido por membros do Círculo de Viena na base do pensamento empírico 

tradicional e no desenvolvimento da lógica moderna. Para os neopositivistas, os únicos enunciados que podem ser 

considerados científicos são os submetidos a verificação logica e os que não podem ser submetidos a verificação 

logica empírica são considerados sem sentido e absurdos.  
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qual encerra seu capítulo analisando questões metodológicas e procedimentais da pesquisa em 

Interdisciplinaridade.     

Esta obra é importante, pois declara de forma direta e concisa alguns dos principais 

pontos que embasaram Fazenda na construção epistemológica da Interdisciplinaridade. 

Consolida-se como marco em sua produção, pois apresenta de forma única todas as relações 

entre sua produção bibliográfica realizada até 2003 e os fundantes teóricos que a acompanham 

até a contemporaneidade.   
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TEMPO III – A Terceira Década de Produção Bibliográfica (2005 – 2015) 

 

 

Em 2006, Fazenda organiza a obra “Interdisciplinaridade na Formação de Professores: 

da teoria a Pratica”, um compêndio de textos e experiências desenvolvidas nas oficinas do X 

Seminário Internacional de Educação (SIEduca) realizado na ULBRA 66 Cachoeira do Sul. 

A autora assina o texto de abertura da obra Interdisciplinaridade na Formação de 

Professores: da teoria à prática. A construção textual parte de um paradoxo sobre a prática da 

Interdisciplinaridade, fecunda e difícil. Assim a partir da provocação, e com a essência de texto-

inventário, as ideias se desenvolvem partindo do sentido da fecundidade, onde Fazenda se 

aporta nas ideias de Hilton Japiassú: 

 

Hilton Japiassú, quando decidiu investigar Interdisciplinaridade, frequentou 

durante dois anos o espaço onde tal teoria estava sendo gerada, o laboratório 

de Jean Piaget. Nessa convivência, a difícil arte de compreender a discussão 

que pairava entre os acadêmicos que estudavam com Piaget, ao final dos anos 

60, sobre o valor do conhecimento específico das ciências e a possibilidade de 

extrapolar os limites destas. Piaget, após longa investigação sobre a 

complexidade dos limites das ciências, numa atitude de liberação das amarras 

que impediam o afrouxamento das fronteiras, cria o conceito de 

Transdisciplinaridade, imaginado, com ele, a possibilidade de transgressão 

dos principais paradigmas fechados das ciências convencionais da época. 

(2006, p. 8) 

 

Dessa forma, Fazenda aponta que a ciência convencional passa a ser questionada na 

escola, nas disciplinas que não se organizavam, e, com elas o currículo. No decorrer se se texto, 

apresenta um interessante resgate histórico sobre a marginalização de precursores da 

Interdisciplinaridade, como Georges Gusdorf, citado por ela como seus mestres. 

O texto se desenvolve trazendo a relevância da compreensão da essencialidade do ser e 

da subjetividade, a autora traz um importante testemunho acerca da Interdisciplinaridade no 

Brasil naquele momento: 

 

                                                             
66 ULBRA – Universidade Luterana do Brasil. 
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Hoje, 2006, 30 anos passados, e a teoria da Interdisciplinaridade invade a 

academia. (...) No Canadá e Estados Unidos, essas pesquisas têm sido 

fundamento de reformas educacionais, e os resultados já se fazem sentir no 

acompanhamento de seus resultados e nas formas diferenciadas de 

intervenção. No Brasil, infelizmente elas não são muito conhecidas, o que 

reduz o produto a algumas experiências esparsas em alguns sistemas públicos 

municipais e certas instituições particulares que somente agora atentam para 

seu valor. Embora as políticas públicas, em suas diretrizes, continuem 

apontando para a problemática da Interdisciplinaridade, ignoram toda a 

produção na área – cem pesquisas concluídas – que coloca o Brasil como 

centro de referência mundial nas questões da Interdisciplinaridade, 

reconhecido pela UNESCO. (2006, p. 10) 

  

Após este importante dado, surge-nos um questionamento essencial, natureza desta 

pesquisa e muitos pesquisadores da Interdisciplinaridade no Brasil na contemporaneidade: 

Após 12 anos, qual o cenário da Interdisciplinaridade no Brasil? Qual seu desenvolvimento 

teórico e prático, como anda o mapeamento de sua produção? 

Em continuidade ao desenrolar de suas ideias, Fazenda enaltece a necessidade da 

memória e do registro, estratégias que considera fundamental para o bom exercício da 

comunicação: 

 

Recursos ou formas de memória, ambos permitirão a ampliação do sentido 

maior do homem: a comunicação. Esta, quando trabalhada, permitirá uma 

releitura crítica e multiperspectival dos fatos ocorridos nas práticas docentes, 

que poderão ajudar a compor histórias de vida de professores, vidas, que, 

cuidadosamente analisadas, poderão contribuir para a revisão conceitual e 

teórica da Didática e da Educação. (2006, p. 13) 

  

Sobre a importância da pergunta e a necessidade de observação pormenorizada acerca 

da ambiguidade na Educação, o texto apresenta direcionadores importantes: 

 

Uma Educação ou uma Didática interdisciplinar fundada na pesquisa 

compreende que o importante não é a forma imediata ou remota de conduzir 

o processo de inquirição, mas a verificação do sentido que a pergunta 

contempla. É necessário aprendermos nesse processo interdisciplinar a separar 

as perguntas intelectuais das existenciais. As primeiras conduzem o homem a 

respostas previsíveis, disciplinares, as segundas transcendem o homem e seus 

limites conceituais, exigem respostas interdisciplinares. O saber perguntar, 

próprio de uma atitude interdisciplinar envolve uma arte cuja qualidade 

extrapola o nível racional do conhecimento. (2006, p. 14) 
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Encerrando seu texto, Fazenda discorre sobre a importância do educador-pesquisador 

da Interdisciplinaridade olhar para o fenômeno da Educação sob múltiplo enfoques, alerta sobre 

a questão do cuidado, pois a todo o momento este cenário apresenta imobilidade e caos, razão 

e emoção. 

Como marco comemorativo da Interdisciplinaridade no Brasil, em 2006,  Fazenda 

organiza a obra “Interdisciplinaridade na Educação Brasileira: 20 anos” O livro tem como 

parceiros Arlete Zanetti Soares 67, Leomar Kiechhoefel 68, Luiza Percevallis Pereira 69, e 

Manolo Perez Vilches 70 que fazem (re) leituras dos 22 livros editados até o presente momento, 

transformando-os em artigos autorais com essência de resenhas. 

A autora assina a apresentação do livro, onde narra o contexto de desenvolvimento do 

livro, e a analogia com um recente estudo feito por ela e seus orientados sobre o Percurso do 

Reconhecimento de Paul Ricoeur. 

Em 2008, um movimento de compreensão e aprofundamento de conceitos da 

Interdisciplinaridade, no mundo, Brasil e na PUC – SP, culminaram na publicação da obra “O 

que é Interdisciplinaridade?” Organizado em parceria com Yves Lenoir. A essência condutora 

dos artigos, parte da crise instaurada sobre a Interdisciplinaridade no mundo, apresentando 

conceitos e pesquisas em diferentes contextos nacionais e internacionais. 

A autora assina a apresentação da obra, intitulada A Interdisciplinaridade e os saberes a 

ensinar: que compatibilidade existe entre esses dois atributos? E, também, o primeiro capítulo 

intitulado Interdisciplinaridade – Transdisciplinaridade: visões culturais e epistemológicas.   

No texto de abertura, parte de uma provocação sobre a essência do livro “Todas as 

palavras aqui sugeridas tocam num ponto em comum: como a interdisciplinaridade coloca-se 

ao enfrentar os problemas mais globais a que a sociedade nos impele e os saberes disciplinados, 

fragmentados, parcelados que são construídos. ” (2008, p. 17)   

Na sequência, parte das contribuições de Morin sobre o desafio em exercermos o 

desapego, em abrirmos mão de falsas seguranças e termina suas reflexões apontando para a 

                                                             
67 Arlete Zanetti Soares – Professora da Faculdade de Educação da Universidade Cidade de são Paulo UNICID  
68 Leomar Kiechhoefel – professor do Instituo de Ensino Superior à Distância – ISEAD. 
69 Luiza Percevallis Pereira – pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade – GEPI. 
70 Manolo Perez Vilches - pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade – GEPI. 
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essência da obra que engloba do ponto de vista dos autores como as diferentes culturas 

enfrentam o dilema pontuado por Lenoir: saber-saber, saber-fazer e saber-ser. Tece uma crítica 

ao papel formativo das universidades, ao engessamento a cristalização das parcerias, 

enfatizando a obrigatoriedade da Academia em partilhar e não apenas replicar. Encerra este 

preambulo, com alguns posicionamentos importantes sobre a essência da Interdisciplinaridade: 

 

A Interdisciplinaridade (...) pretende um diálogo entre pares, capazes de 

compreender a mensagem de diferentes línguas nas suas entrelinhas (...) busca 

a troca de ideias locais e sua universalização, nesse sentido pretende não 

confundir as coisas da lógica com a lógica das coisas. Acreditamos na 

potencialidade da circulação de conceitos e esquemas cognitivos, na 

emergência de novos esquemas e hipóteses, na constituição de novas 

concepções de Educação (...) acreditamos na parceria, onde poderemos criar 

novos perfis de cientistas, desenvolver novas inteligências, abrir a Razão. 

(2008, p. 19)  

 

Na sequência, Fazenda assina o primeiro capítulo do livro, onde parte das ideias 

encadeadas para um colóquio, com o objetivo de discutir do ponto de vista sócio-histórico os 

termos Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade partindo de sua multiplicidade de sentidos.  

O texto apresenta alguns posicionamentos e reflexões importantes acerca das diversas 

variantes temáticas da Interdisciplinaridade: 

 

Se definirmos Interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe pensar o 

currículo apenas na formatação de sua grade. Porém, se definirmos 

Interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, 

cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se formam 

professores. (2008, p. 21)    

 

 

Fazenda aponta para a necessidade de análise constante do campo conceitual da 

Interdisciplinaridade em seus aspectos epistemológicos e praxeológicos, para que seja possível 

a partir de tais delimitações de pensar no educador e sua formação. Aportada nas ideias e 

concepções de Fourez 71, pondera sobre ordens distintas e complementares de formação de 

professores com base na Interdisciplinaridade: ordenação científica e ordenação social: 

                                                             
71 Gérard Fourez – Teólogo belga. Professor e pesquisador da Universidade de Namur.  
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A cientifica nos conduziria à construção do que denominaríamos saberes 

interdisciplinares. A organização de tais saberes teria como alicerce o cerne 

do conhecimento cientifico do ato de formar professores, tais que a 

estruturação hierárquica das disciplinas, sua organização e dinâmica, a 

interação dos artefatos eu a compões, sua mobilidade conceitual, a 

comunicação dos saberes nas sequências a serem organizadas. Essa 

proposição conduziria à busca da cientificidade disciplinar e com ela o 

surgimento de novas motivações epistemológicas, de novas fronteiras 

existenciais. Por isso, entendemos o seguinte: cada disciplina precisa ser 

analisada não apenas no lugar que ocupa ou ocuparia na grade, mas nos 

saberes que contemplam, nos conceitos enunciados e no movimento que esses 

saberes engendram, próprios de seu lócus de cientificidade. Essa 

cientificidade, então originada das disciplinas, ganha status de interdisciplinar. 

(2008, p. 22-23) 

 

 

 

Em relação a ordenação social, Fazenda afirma que a mesma busca o desdobramento 

dos saberes científicos interdisciplinares às exigências sociais, políticas e econômicas e 

complementa: 

 

Tal concepção coloca em questão toda a separação entre a construção das 

ciências e a solicitação das sociedades. (...) esta ordenação tenta captar toda 

complexidade que constitui o real e a necessidade de levar em conta as 

interações que dele são constitutivas. Estuda métodos de análise do mundo, 

em função das finalidades sociais, enfatiza os impasses vividos pelas 

disciplinas científicas em suas impossibilidades de sozinhas enfrentarem 

problemáticas complexas (2008, p. 23)   

 

 

Sobre as duas culturas diferentes apresentadas e suas formas diferenciadas de conceber 

conhecimento e organizar seus currículos de formação de professores, Fazenda aponta para o 

surgimento de uma terceira cultura legitimada por Lenoir a partir de suas pesquisas sobre os 

estudos produzidos no Brasil, o saber ser. Com caráter agregador e complexo, o saber ser, não 

renuncia as duas anteriores , mas inclui veementemente a inclusão da experiência docente em 

seu sentido, intencionalidade e funcionalidade, criando uma terceira categoria de análise, 

diferenciando o contexto cientifico do profissional e do prático. 

A autora continua a trama de suas ideias alertando para a necessidade de que os 

pesquisadores em Interdisciplinaridade não confundam a Interdisciplinaridade cientifica com 
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Interdisciplinaridade escolar “Na Interdisciplinaridade escolar a perspectiva é educativa (...) as 

noções, finalidades, habilidades e técnicas visam favorecer sobretudo o processo de 

aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua integração” (2008, p. 28)  

Encerrando seu texto, envereda para as questões da Transdisciplinaridade. Nesse 

sentido, versa sobre o surgimento de estudos e pesquisas desse campo do conhecimento, 

antecessores aos da Interdisciplinaridade, assim, em um rápido resgate histórico, resgata 

Basarab Nicolescu 72 e seu empenho desde 1995 na construção de uma matriz epistemológica 

em favor da unidade de conhecimento denominado por ele de transdisciplinar, a necessidade de 

instituição do diálogo como forma de enfrentamento à complexidade, autoformação, 

ecoformação e heteroformação.  

Em 2013, uma nova obra é lançada “O Cuidado em uma Perspectiva Interdisciplinar” 

Fazenda organiza este livro em parceria com Valda Inês Fontenele Pessoa 73 

No texto de apresentação, que não apresenta uma assinatura formal de Fazenda, existe 

uma clara delimitação do objetivo do desenvolvimento da obra, que parte de um breve resgate 

histórico do GEPI e o direcionamento de sua essência constitutiva “(...) esse grupo tem como 

propósito estudar e pesquisar questões educacionais, interligadas ao arcabouço da abordagem 

interdisciplinar, numa visão orgânica, proporcionado a construção de conhecimentos na díade 

Educação-Interdisciplinaridade e possibilitando novas alternativas de atuação.” (2013, p. 5) 

Em continuidade ao desvelar da essência de trabalho do coletivo, aponta e posiciona 

para a abordagem que a Interdisciplinaridade propicia ao fenômeno educativo, uma vez que os 

pesquisadores e estudantes participantes produzem suas pesquisas sobre diferentes aspectos da 

Educação, referendadas em diversas ciências, e complementa: 

 

Uma das ideias que embasam as práticas investigativas do grupo é a de que as 

saídas para a compreensão dos fenômenos educativos não estão dispostas e 

prontas em algum recanto e mentes privilegiadas. As saídas vêm sendo 

produzidas concretamente pelo conjunto de pessoas que ensaiam práticas 

educativas significativas, em todos os lugares e situações do mundo atual. 

Práticas são pensadas, ensaiadas e repensadas, construídas e reconstruídas, 

sem perder de vista as dimensões da totalidade, mesmo sabendo-se, de 

antemão, da impossibilidade de encontrá-las na sua plenitude. (2013, p. 5) 

                                                             
72 Basarab Nicolescu – Físico teórico do Centro Nacional de Pesquisa Científica – CNRS. Presidente fundador do 

Centro Internacional de Pesquisa e Estudos Transdisciplinares – CIRET. 
73 Valda Inês Fontenele Pessoa – professora da Universidade Federal do Acre – UFAC. 
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Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida pelo grupo é sólida e revela princípios, 

estratégias e procedimentos, além de êxito na proposição e implementação de intervenções 

educacionais. Nesse sentido revela que a diversidade de práticas e histórias de vida descritas 

analisadas e divulgadas no Brasil e exterior, interferem de forma contundente na Educação e 

no desenvolvimento de políticas públicas, exatamente por abordar questões complexas, vividas 

e exercidas em ambientes educacionais, do ponto de vista prático, da epistemológico, 

metodológico e formativo.  

Fazenda assina em parceria com Valda Inês o primeiro dos onze textos da obra, 

intitulado O Sentido do Cuidado: um modo de ser essencial, inerente e próprio de um caminho 

interdisciplinar. O texto busca explicitar o sentido do cuidado traçando analogias entre os 

pressupostos de Leonardo Boff e Fazenda, trazendo como balizadores, o modo de ser do 

trabalho, o modo de ser do cuidado.  

Na sequência, há um posicionamento sobre a Interdisciplinaridade e o modo de ser 

essencial do cuidado, e o texto se encerra narrando como o cuidado se cristaliza no cotidiano 

do GEPI.  

Em 2013, “Formação de Docentes Interdisciplinares, também é lançado. Fazenda 

organiza a obra em parceria com Nali Rosa Silva Ferreira 74 Em consonância com o título, o 

objetivo de composição reside nos diferentes enfoques trazidos em diferentes abordagens 

teóricas e metodológicas essenciais na formação de educadores interdisciplinares. A partir de 

relatos de experiência, resultados de pesquisas e outras propostas de escrituração, o livro se 

estrutura em quatro eixos: 1) Papel do professor na produção do conhecimento sobre sua própria 

prática; 2) autoconhecimento e a busca da inteireza ao fazer-se “ser” professor; 3) práticas 

curriculares enquanto formação docente; 4) Gestão e organização curricular nas instituições de 

ensino superior.    

Fazenda assina dois textos no livro. O primeiro deles,  intitulado A Pesquisa como Eixo 

de Formação de Docentes Interdisciplinares, afirma que desenvolver pesquisas sob a ótica da  

Interdisciplinaridade abarca desafios de diferentes vertentes: teórica, pessoal e metodológica, 

dessa forma o objetivo do texto é delimitar a partir de uma revisão histórico-crítica, os 

                                                             
74 Nali Rosa Silva Ferreira – professora do Centro Universitário de Belo Horizonte.  
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procedimentos metodológicos inerentes à pesquisa interdisciplinar, onde o ponto de virada 75 

consiste na consolidação das Histórias de Vida. 

Na sequência, posiciona os quatro direcionadores da linha de pesquisa 

Interdisciplinaridade 76: Interdisciplinaridade Profissional, Interdisciplinaridade Científica, 

Interdisciplinaridade Prática e Interdisciplinaridade Metodológica, e nesse aspecto, traz 

importantes contribuições para a compreensão desses norteadores. 

A Interdisciplinaridade Profissional revela a necessidade de analisar o tipo de 

profissional que somos e como nos edificamos, pois sem este exercício fica incongruente a 

realização de qualquer pesquisa. A Científica, preza pela revisão conceitual, visitas a livros e 

escritos, com um olhar crítico capaz de revelar sua provisoriedade e limitação. A prática relva 

a importância da pesquisa do cotidiano, seus entraves e problemas, e por fim a Metodológica, 

que nos conduz para a necessidade de conhecer novos métodos e fontes de pesquisa, quebrando 

o tradicionalismo acadêmico, na busca de inovação constante.  

O texto transcorre com resgates de diferentes obras, buscando sensibilizar o leitor para 

a importância da História de Vida e da metáfora no processo de construção da identidade do 

pesquisador, além de discorrer sobre a necessidade de pesquisas com clara e descrita existência 

do pesquisador, a relevância da escuta sensível na leitura de cenários de pesquisa. 

Importante destacar que as questões simbólicas ficam latentes no texto, não que tenham 

surgido agora, mas emanam uma assertividade na proposição, tais elementos ficam notórios no 

encerramento do texto quando Fazenda relaciona escuta sensível e amor: 

A todo esse processo de aquisição dessa escuta sensível na pesquisa 

denominamos, como Barbier, amor. Esse sentimento – o amor – é o que 

possibilita apoiar-se e ao mesmo tempo libertar-se da emoção. A explicitação 

desse amor na pesquisa interdisciplinar melhor adquire contornos de um rigor 

epistemológico quanto mais oceanicamente contemplar ou expressar a 

plenitude da emoção vivida na ação praticada. Muitas vezes a maneira de 

expressar essa forma própria de pesquisa adquiriu contornos na mítica e na 

poética, não no aspecto racional dos mitos e dos símbolos, mas no aspecto de 

sua sensibilidade. (2013, p. 27)  

 

                                                             
75 Compreendemos como ponto de virada, a maneira que os seres humanos agem e são, que não dependem apenas 

dos genes, e sim, há uma influência do meio que vivem e da personalidade das outras pessoas ao redor.  
76 Esta categorização foi publicada na Revue Française de Pédagogie do Institut National de Recherche Pédagogie 

(INRP), pesquisa que contou com a participação de Ivani Fazenda. 
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 Importante ressaltar que o amor tratado neste texto se remete aos pressupostos de amor 

oceânico de Rene Barbier, inspirado pelas ideias de Sigmund Freud 77, registradas em sua obra 

O Mal-Estar da Civilização; em linhas gerais o conceito se refere a um sentimento peculiar de 

sensação de eternidade, sem fronteiras, portanto oceânico. 

O segundo texto assinado pela autora, Formação de Professores: dimensão 

interdisciplinar, aborda a necessidade de revisita aos princípios epistemológicos e 

praxeológicos da formação de professores, trazendo alguns referenciais de sua autoria para 

adensar a análise. Na sequência, envereda para a necessidade de revistar as disciplinas tendo 

em vista a interdisciplina, ressalta o cuidado na organização dos saberes e conhecimentos 

científicos, na análise pormenorizada e sensível dos cenários e seus atores, cristalizando assim, 

um método de análise diferenciado capaz de enfrentar a investigação das fronteiras das 

disciplinas, num lógica “brasileira” de formação de educadores-pesquisadores que declara a 

necessidade de  contemplar sua pessoa (história de vida e formação do pesquisador) e de seu 

agir (práticas vivenciadas).  

O livro “Interdisciplinaridade: pensar, pesquisar e intervir” organizado por Fazenda e 

Hermínia Prado Godoy 78 é publicado em 2014 com o intuito de aprofundar e complementar 

uma obra lançada anteriormente “Interdisciplinaridade – Dicionário em Construção” O objetivo 

da obra é apresentar súmulas que representam o pensar, planejar e as diferentes formas possíveis 

de intervenção trazidas pelos 36 autores. 

Fazenda assina o prefácio e apresentação da obra, onde posiciona alguns pontos 

importantes acerca do desenvolvimento da Interdisciplinaridade no Brasil e a referida 

publicação, nesse sentido aponta que “enfrentar as necessidades de uma Interdisciplinaridade 

científica, profissional, metodológica e prática, como demonstra os estudos que realizei desde 

1979 até a presente data com meus parceiros, parece adquirir finalmente legitimidade. ” (2013, 

p. 13) 

Em relação ás súmulas apresentadas no livro, Fazenda as descreve como “estratégias 

próprias de como identificar os saberes profissionais, de como compreender a essência dos 

processos de construção e de elaboração destes saberes, de analisar a compreensão dos sentidos 

dentro de um agir profissional. ” (2013, p. 15) 

                                                             
77 Sigmund Freud - Médico Neurologista criador da psicanálise. 
78 Hermínia Prado Godoy - Pós-doutorado em Interdisciplinaridade pelo GEPI/PUC-SP (2011). Doutora em 

Educação: currículo pela PUC - SP 
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A autora apresenta um ponto relevante para os limites de nossa pesquisa que se refere a 

função subversiva e polêmica da pesquisa em Interdisciplinaridade: 

 

A função subversiva e polêmica da pesquisa interdisciplinar em educação 

pressuporá o sentido de uma formação profissional dos docentes, em 

Educação deliberadamente subversiva e polêmica. Porque esta é a única 

direção que pode oferecer a garantia de evitar as interpretações subentendidas, 

a hegemonia de uma doxa pedagógica, o discurso complacente. (2013, p. 15) 

 

 

Na sequência no texto da introdução, Fazenda pontua que a Interdisciplinaridade e 

formação docente “está intimamente ligada à problemática da intervenção educativa” (2013, p. 

17) nos levando a questionar a prática profissional numa perspectiva de diversos referenciais. 

Assim, afirma que a formação e desenvolvimento docente é acompanhado por um recurso de 

análise de suas práticas e de práticas de outros profissionais, o que não permite a identificação 

do eixo fundador da prática. Dessa forma, as pesquisas em Interdisciplinaridade apontam para 

uma essência: 

 

O que nossas pesquisas constatam é a existência de um quadro teórico e 

conceitual frequentemente pouco estabilizado, e até mesmo separada 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 rigidamente prescritiva. (2013, p. 17) 

   

 

Nesse movimento a produção teórica consistente da própria prática emerge, e para tal, 

torna-se necessária a superação de pelo, segundo Fazenda, de ao menos duas condições: 

 

 (...) a primeira é a de incentivar a identificação, a leitura e a compreensão 

daquilo que se funda numa prática (...) a segunda condição é a permissão da 

formação universitária em garantir uma formação realmente 

profissionalizante, que toque na questão de mediação entre presente e futuro.  

(2013, p. 18) 
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Encerra seu texto posicionando alguns pontos nevrálgicos do exercício da pesquisa em 

Interdisciplinaridade, necessidade de reflexão crítica que emerge de uma observação 

introspectiva e retroativa (histórias de vida, analise de práticas vivenciadas e exercidas, consulta 

e imersão nas teorias clássicas), porém interativa, pois demanda uma análise de contexto dos 

envolvidos em quesitos históricos, sociológicos, filosóficos e psicológicos. 

Em 2015, o livro “Interdisciplinaridade na Pesquisa Científica é lançado, a organização 

é realizada por Dirce Encarnacion Tavares 79 em parceria com Hermínia Prado Godoy e 

mentoria de Fazenda. O livro é um compêndio dinâmico, atual e essencial para pesquisadores 

que pretendem desenvolver suas pesquisas em Interdisciplinaridade.  

Estruturado a partir dos elementos básicos de uma pesquisa: projeto, ética, escrituração, 

abordagens, instrumento de coleta e abordagens, o livro abarca em cada um dos tópicos os 

desafios de uma pesquisa interdisciplinar, além, de condensar de forma clara o desenvolvimento 

da Interdisciplinaridade nos últimos anos por Fazenda.    

Até o momento, outros dois títulos foram lançados. Em 2016, “ Projetos e Práticas 

Interdisciplinares: movimento e transformação, organizado por Ana Maria Ramos Sanches 

Varella 80 com mentoria de Fazenda, com o objetivo de tratar do tema gentilezas. A inciativa 

partiu do convite do dos pesquisadores do Grupo Interdisciplinaridade: movimento e 

transformação 81 ao GEPI, que desenvolveram e implementaram projetos imbuídos do espírito 

de participação e colaboração. Em 2017, “Gestão Educacional e Interdisciplinaridade: desafios 

e possibilidades é lançado, também com a organização de Ana Varella e mentoria de Fazenda. 

O livro emana de uma formação organizada pelas autoras para cargos e funções de gestão 

visando inovação e Interdisciplinaridade. 

Ressaltamos que os títulos acima extrapolam os limites cronológicos delimitados para 

esta pesquisa Estado da Arte, que engloba os 40 anos de produção intelectual de Fazenda (1985- 

2015) e por este movimento não serão referenciados nesta pesquisa.    

 

                                                             
79 Dirce Encarnacion Tavares - Pós-doutorado em Interdisciplinaridade pelo GEPI, PUC/SP, Diretora Acadêmica 

na Cruz Vermelha Brasileira e membro da Associação Brasileira de Gerontologia, professora universitária e 

pesquisadora. 
80 Ana Maria Varella - Pós-doutorado em Interdisciplinaridade pelo GEPI, PUC/SP. Professora da Universidade 

Paulista – UNIP.   
81 Grupo Interdisciplinaridade: movimento e transformação – Grupo liderado por Ana Maria Varella, alocado na 

Universidade Paulista - UNIP 
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Marco 3 – Conexão: A Serendipidade - Os Trabalhos Orientados por 

Fazenda e sua relevância no Construto Epistemológico da 

Interdisciplinaridade. 

 

“Conectar-se com a inspiração e com a vontade” 

 

 

A Serendipidade ou serendipismo é um neologismo que se refere às descobretas 

bem-sucedidas feitas aparentemente ao acaso. A história da ciência está repleta de casos que 

podem ser classificados como serendipismo, porém para o objeto desta pesquisa, utilizaremos 

não o conceito original, que passou por alterações de escopo no desenvolvimento das ciências, 

mas sim, sua essência na contemporaneidade, que o considera como uma forma especial de 

criatividade, ou ainda uma das muitas técnicas de desenvolvimento do potencial criativo de uma 

pessoa que alia perseverança, senso crítico, inteligência emocional e senso de observação.  

A origem do registro do termo pode ser datada com precisão, em 1754, Sir Horace 

Walpole 82, escritor inglês, propôs em um de seus textos esta palavra, narrando sobre um 

romance que havia lido chamado “Os três Príncipes de Serendip”, onde os personagens faziam 

diversas descobertas por acidente e sagacidade durante suas viagens. A gênese do conceito das 

descobertas feitas ao acaso nas ciência é direcionada para Arquimedes 83, porém, o sentido 

moderno do termo tem seu apogeu em diversas obras sobre serendipidade científica, entre elas 

destacamos “The Star and Serendipity” de Robert S. Richardson 84 e “Serendipity Accidental 

Discoveries in Science de Royston M. Roberts 85  

Umberto Eco, aponta em artigo publicado em uma coleção de ensaios intitulado 

“Serendipities: Language and Lunacy” 86 a existência de serendipidade científicas famosas, tais 

                                                             
82 Horace Walpole (1717 – 1797) - romancista inglês. Inaugurou um gênero literário denominado romance gótico. 
83 Arquimedes – Matemático e inventor grego (287 – 212 a.C.) 
84 Robert Shirley Richardson (1902 – 1981) Astrônomo americano. The Star and Serendipity. Nova Iorque: 

Pantheon, 1971. 
85 Royston M. Roberts – Cientista americano. Serendipity Accidental Discoveries. Nova Iorque: Pantheon, 1971. 
86  ECO, Umberto. Serendipities: Language and Lunacy. Nova Iorque: Harvest, 1998.  
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como o banho de Arquimedes 87, a maça de Newton 88 e o bolor de Fleming 89, assim como, há 

serendipidade históricas conhecidas como a viagem de Cristóvão Colombo. Assim, muitos 

cientistas foram conduzidos a descobertas fundamentais por acontecimentos fortuitos, o acaso 

desempenha nesses casos papel fundamental, porém, é necessário observação, sagacidade e 

perspicácia para que os achados se tornem descobertas científicas. 

No caso das dissertações 90 teses orientadas por Fazenda no período de 1985 a 2015, 

é essa relação que percebemos na construção teórica e metodológica dos pesquisadores:  da 

prática e da serendipidade para a Interdisciplinaridade. Do acaso, do achado cotidiano, para um 

processo minucioso de observação, reação e reflexão. 91  

A Interdisciplinaridade como preconizada por Fazenda, permite aos pesquisadores, 

transformar o acaso de suas práticas cotidianas em reflexões concatenadas e científicas, pois 

parte da premissa de preparar a mente para a pesquisa, num sentido amplo, poderíamos dizer 

que as vivências e o exercício de nosso cotidiano propiciam substratos elementares, porém, 

apenas mentes preparadas podem detectá-los e transformá-los em descobertas. 

Assim, para os limites da pesquisa o aprofundamento na produção de dissertações 

e teses orientadas para o Fazenda, nos remete a busca de dados importantes para a validação do 

construto epistemológico. Dessa forma, não é nossa intenção descrever ou apresentar 

pesquisadores, trechos dos trabalhos, ou ainda apresentar críticas sobre as produções. Pensando 

nesse posicionamento ético e estético para nosso trabalho, optamos por não divulgar ou 

apresentar dados sobre autores/pesquisadores e suas obras, mas sim, tangibilizar e transformar 

                                                             
87 Segundo os relatos, Arquimedes tinha sido encarregue pelo Rei de Siracusa de investigar a composição de uma 

coroa ou tiara de ouro que este tinha mandado construir, a fim de verificar se a coroa era de ouro puro ou se tinha 

misturado algum outro metal que a tornasse menos pesada. Pesar a coroa era simples, o problema era medir o seu 

volume, de forma a conseguir verificar se o peso correspondia ao de uma coroa de ouro puro. Arquimedes, que 

tinha desenvolvido formas de calcular o volume de alguns sólidos, não sabia como medir o volume de um sólido 

tão irregular. Quando entrava no banho, reparou que a água da banheira transbordou e percebeu que o volume de 

líquido deslocado correspondia ao volume do seu próprio corpo imerso na água. A partir daí, era fácil medir o 

volume da coroa: bastava imergi-la em água e medir o volume de líquido deslocado. Ao que se diz, a descoberta 

tê-lo-á surpreendido tanto que saltou da banheira e correu pelas ruas da cidade gritando Eureka! Eureka!  - 

Descobri!  
88 Newton foi levado a descobrir a Lei da Gravidade Universal por uma queda fortuita de uma maçã, caída à sua 

frente, numa tarde em que tomava chá no jardim. Refletindo sobre o motivo que levaria a maçã a ser atraída para 

a Terra, o físico inglês pensou que essa força de atração poderia ser a mesma que mantinha os planetas em órbitas 

estáveis.  
89 Alexander Fleming foi levado a descobrir a penicilina ao verificar que algumas culturas de bactérias que 

estudava morriam quando um certo tipo de bolor se desenvolvia nessas culturas. Estudando os constituintes desse 

bolor, veio a isolar o primeiro antibiótico. Foi assim que o médico escocês fez uma das descobertas mais 

importantes dos tempos modernos. Talvez mesmo a descoberta que mais influenciou a vida moderna.   
90 Importante ressaltar que em 2018 o número total é de 74 dissertações. 
91 Constam nos anexos desta pesquisa um quadro com os autores das dissertações e teses que embasaram este 

capítulo. 
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a leitura realizada em cada trabalho, em dados constituintes necessários para validação de nossa 

hipótese. 

Em relação às dissertações orientadas por Fazenda na PUC – SP, contamos com 72 

produções no intervalo cronológico proposto para esta pesquisa, que vai de 1985 a 2015, sendo 

a primeira defesa em 1986. Com base nos dados fornecidos nos trabalhos publicados em 

cruzamento com dados apresentados no currículo Lattes 92 dos pesquisadores, obtivemos os 

respectivos indicadores: 

 
Figura 20- Relação Percentual de Gênero dos Pesquisadores 

  

 

                                                             
92 Currículo Lattes – currículo elaborado nos padrões da Plataforma Lattes, gerida pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ. 
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Figura 21 - Concentração da Produção de Dissertações entre 1985-2015 

           

 

 

 
Figura 22 - Atuação Profissional dos Pesquisadores/autores na atualidade 
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Figura 23 - Essência da Dissertações 

 

 
Figura 24 - Natureza dos Nichos de Pesquisa de Essência Prática 

 
 

 

 

75%

25%

Essência das Dissertações

Prática Teórica/Epsitemológica

50%

20%

12%

20%

Natureza dos nichos de pesquisa de essência 
Prática

Educação Básica (pública/privada) Ensino Superior

Projetos Outros Espaços



108 
 

 
Figura 25 - Relações entre Uso de Terminologias e Categorização de Objetos Interdisciplinares 

 

 
Figura 26 - Uso de Citações Diretas e Indiretas de Fazenda nas 72 Dissertações. 
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Figura 27 - Obras mais Utilizadas de Fazenda nas 72 Dissertações 

 

Em relação as teses de Doutorado 93 orientadas por Fazenda, a primeira delas, foi 

defendida em 1993, e para os limites cronológicos desta pesquisa, 52 documentos são 

considerados. Dessa forma, buscando manter a coesão com o levantamento de dados em relação 

às dissertações, passamos na sequência, a apresentar o levantamento dos dados: 

 

 
Figura 28 - Relação Percentual de Gênero dos Pesquisadores Doutores 

 

                                                             
93 Importante ressaltar que até o presente momento, em 2018, existem 56 teses de Doutorado concluídas. 
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Figura 29 - Concentração da Produção de Teses entre 1985-2015 

 

 

 

 
Figura 30 - Atuação profissional dos pesquisadores/autores/doutores na atualidade 
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Figura 31 - Essência das Teses 

 

 

 

 
Figura 32 - Natureza dos Nichos de Pesquisa de Essência Prática 
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Figura 33 - Relações entre Uso de Terminologias e Categorização de Objetos Interdisciplinares 

 

 
Figura 34 - Uso de Citações Diretas e Indiretas de Fazenda nas 52 Teses 
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Figura 35 - Obras mais utilizadas de Fazenda nas 52 Teses 

 

 
Figura 36- Natureza de Formação dos Pesquisadores sob Orientação de Fazenda 
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Indubitável que no espectro utilizado para os limites dessa pesquisa, ou seja, 72 

dissertações e 52 teses, totalizando 124 documentos, existem padrões e tendências importantes.  

Em relação ao gênero nota-se um padrão na existência de pesquisadoras mulheres, 

tanto no mestrado como no doutorado, não há nenhum registro de pesquisadores pertencentes 

a outro gênero de nossa diversidade até 2015.  

A concentração de produção de dissertações é um também um padrão crescente e 

aponta para a existência de um grande volume de produção acadêmica. Com as teses, ocorre 

uma rápida evolução, que é consequência de pesquisadores que terminam seus mestrados e 

passam a integrar o quadro de doutorandos. Nesse sentido é importante apontar que dos 

mestrandos ingressantes no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo desde 1986, 

17 pesquisadores realizaram mestrado e doutorado sob a orientação de Fazenda. 

Para que fosse possível categorizar a atuação profissional dos pesquisadores, 

criamos três categorias principais: I) Educação Básica (todos os níveis de trabalho, da docência 

à gestão), II) Ensino Superior (todos os níveis de trabalho, da docência à gestão) e III) Outras 

atuações (profissionais de outras frentes públicas ou privadas). Acreditamos ser essa uma 

categorização elementar devido à observação da natureza do fazer profissional dos 

atores/pesquisadores que em sua grande maioria são oriundos da Educação. Nesse sentido 

encontramos a grande concentração no Ensino Superior, quando observamos as dissertações de 

mestrado, padrão que se mantém nas teses de doutoramento. Importante ressaltar, que a grande 

maioria dos 124 autores/pesquisadores, atores desta pesquisa concentram suas atividades 

profissionais e de pesquisa em Universidades e Institutos de Pesquisa espalhados pelo Brasil, e 

em quase a totalidade de Estados, sendo que a grande concentração se situa no Estado de São 

Paulo.   

Em relação a natureza das pesquisas, optamos por uma categorização elementar 

quando se observa a Interdisciplinaridade, chegando a duas categorias: I) Pesquisas de essência 

prática (aquelas que partem de problemas, objetos e hipóteses oriundos de questões do fazer e 

exercer); II) Pesquisas de Essência Teórica Epistemológica (aquelas que partem de problemas, 

objetos e hipóteses oriundos de questões e relações entre teorias ou ainda de documentos 

legais). Nas dissertações o padrão encontrado é a de realização de pesquisas de essência prática, 

porém, nota-se uma retração discreta nas teses, o que remete a necessidade dos pesquisadores 

em relação à compreensão dos fenômenos epistemológicos e teóricos ligados à 

Interdisciplinaridade.    
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Para a categorização dos nichos de pesquisa, optamos em partir do padrão 

encontrado – pesquisas de essência prática – e estruturá-los em quatro tipologias: I) Educação 

básica; II) Ensino Superior; II) Projetos; II) Outros espaços.  Nas dissertações encontramos a 

forte presença dos lócus de pesquisa aportado na Educação Básica e suas especificidades, 

principalmente em questões do cotidiano docente e da sala de aula. Nas teses de doutorado 

encontramos uma mudança significativa, pois existe um equilíbrio de padrões entre lócus de 

pesquisa aportados na Educação Básica e na Educação Superior, isso acontece pelo movimento 

do próprio Programa de Educação: Currículo, e também, por mudanças na carreira dos 

pesquisadores que passam a ter uma atuação mais contundente no Ensino Superior e na 

formação de professores. 

Partimos então para observações mais específicas nos documentos, e analisamos 

tendências e padrões do uso de terminologias e categorização de objetos com alcunha de 

Interdisciplinaridades. Utilizamos como fonte dos dados, títulos, resumos, ementas, palavras-

chave e introdução das dissertações e teses. Para a compreensão criamos três categorias. I) 

Interdisciplinaridade como campo do conhecimento (onde o autor atrela a Interdisciplinaridade 

à sua pesquisa como subsídio teórico); II) Categorização de objetos Interdisciplinares (onde o 

autor cria objetos diversificados com a alcunha “interdisciplinar/interdisciplinares”); III) Sem 

alusão (onde o autor não utiliza terminologia e nem categorização de objetos). Nas dissertações 

se apresenta um padrão de categorização de objetos, que aumenta significativamente quando 

observamos as teses de doutorado. Encontramos, uma regressão também no padrão de 

Interdisciplinaridade como subsídio teórico nas teses, e o desaparecimento total de pesquisas 

sem alusão a Interdisciplinaridade como campo de conhecimento ou a categorização de objetos. 

Passamos a uma análise das citações diretas e indiretas de Fazenda nos documentos. 

Esses dados são oriundos da leitura na integra das dissertações e teses, sendo considerado como 

dados para esta pesquisa, as citações que são referenciadas e registradas na bibliografia das 

pesquisas. Nas 72 dissertações, encontramos 312 citações diretas e 117 indiretas, uma média de 

4,33 citações diretas para cada trabalho, e de 1,65 citações indiretas. Nas 52 teses de doutorado, 

o padrão continua equilibrado, sendo 383 citações diretas e 221 indiretas, que na média 

apresentam um discreto aumento para 7,36 de citações diretas e de 4,25 indiretas. 

A análise das obras mais utilizadas de Fazenda pelos pesquisadores na construção 

de suas dissertações e teses, apresentação um padrão importante. Para o levantamento dos 

dados, utilizamos os referenciais bibliográficos, notas de rodapé e outros tipos de registros 
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evidenciados pelos autores/pesquisadores. Os dados encontrados nas dissertações apontaram 

para a utilização das seguintes obras de Fazenda: 1º) Interdisciplinaridade: História, Teoria e 

Pesquisa (1994); 2º) Um Desafio para a Didática (1988) e 3º) Didática e Interdisciplinaridade 

(1998) como as obras mais utilizadas. Nas teses, os dados apontaram para a utilização das obras: 

1º) Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa (1994); 2º) Interdisciplinaridade: Qual o 

Sentido? (2003) e 3º) Os Lugares do Sujeitos na Pesquisa Educacional (1998). Estes dados 

revelam que a das obras mais consideradas pelos pesquisadores como referencial teórico da 

Interdisciplinaridade foi o livro de autoria plena Interdisciplinaridade: História, teoria e 

Pesquisa de 1994.      

Nota-se na grande maioria dos trabalhos, uma tendência para o objetivo macro de 

compreender a realidade e conhecer a verdade dos objetos de pesquisa. Nada diferente do que 

ocorre em outras Academias ou nichos de pesquisa, nesse movimento os pesquisadores aqui 

representados, buscam atrelar à pesquisa científica outros tipos de conhecimento. Nesse 

sentido, percebe-se nos textos uma heterogeneidade de olhares que abarcam o conhecimento 

cientifico, em cruzamento com outras variantes distintas, tais como, o conhecimento popular 

com suas características potenciais valorativas e reflexivas, mas que dificultam a sistematização 

e a verificação dos dados tornando alguns pontos falíveis ou inexatos. Em linhas gerais entre 

movimento científico – amplamente proposto nas dissertações e teses pelas teorias – e o que 

aqui denominamos popular – aquele proposto por diversas práticas e cotidianos vivenciados – 

geram resultados com uma potencialidade que não pode ser alcançada por nenhuma pesquisa 

puramente científica e verificável, o conhecimento filosófico, antropológico e psicológico dos 

objetos, geram uma gama valorativa precisa, recortes sistemáticos, porém, se mantém o caráter 

não verificável, pois a realidade por mais descrita que seja, é carregada de observações 

particulares e inspiracionais, que não podem obter uma tomada de consciência científica 

coletiva de outros indivíduos, que não aqueles envolvidos ou conhecedores do universo do 

pesquisador.  

Outro ponto relevante e distintivo das pesquisas observadas se refere às relações e 

correlações entre teoria e prática, assim, os pesquisadores tem êxito em apresentar um processo 

desencadeado progressivo e pormenorizado da prática que gera e verifica a coexistência e 

complementariedade entre teoria e prática, onde fica claro e notório que esta última é o 

fundamento e elemento constitutivo e modificador da teoria.  
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Ao analisarmos a construção elementar das pesquisas em Interdisciplinaridade 

orientadas por Fazenda, e a compararmos com estruturas tradicionais de pesquisas científicas, 

notamos a necessidade dos pesquisadores em apresentar o problema e realizar a sua colocação 

precisa, o levantamento de evidências, conhecimentos e instrumentos que causam tal problema, 

a colocação do processo de conhecimento do próprio pesquisador no movimento da pesquisa, 

o que gera uma outro importante distintivo potencial e dificultador, que culmina muitas vezes, 

numa condução da pesquisa a partir do ponto de vista dessa macro essência pessoal.  

Como categorias, encontramos diversas pesquisas, dissertações e teses constituídas 

a partir de um método indutivo, onde o pesquisador parte de dados particulares – de sua 

realidade, ou da realidade dos autores envolvidos – inferindo uma hipótese não contida nas 

partes examinadas, assim, sua busca por verificação acaba se evidenciando a partir de 

informações ou conteúdos factuais, que já estavam implícitos nas premissas, esse caráter que 

reflete a parte e o todo num movimento complexo e caótico é o que denominamos de 

hologramático, uma dos principais distintivos da pesquisa em Interdisciplinaridade aportada em 

Fazenda. 

O holograma além de sua complexidade, aponta para uma vertente precisa da 

pesquisa cientifica; na afirmação que toda pesquisa parte de um problema para o qual se busca 

solução, pois a ciência começa e termina em problemas, numa espiral contínua.  

A dialética encontrada nas pesquisas, também é peculiar e distintivo, pois as 

narrativas dos autores/pesquisadores se apoiam no processo contínuo de mudança e de 

alterações, assim, não consideram os cenários, nichos e lócus de pesquisa como um complexo 

de coisas acabadas, mas sim, como um complexo de processos em constante transformação. 

Para ser possível a explicitação desse fenômeno em perene mutação, muitos pesquisadores 

fazem uso do método histórico, partindo de sua História de Vida e das atuais formas da vida 

social, tecendo analogias e questionamentos sobre a relações entre passado e presente, 

alicerçando suas buscas numa necessidade de observar as raízes para compreender a natureza 

da formação e função do fenômeno pesquisado. Indubitavelmente e quase que de forma 

instintiva, se inicia um método comparativo, abordando semelhanças e diferenças entre os 

envolvidos na pesquisa com a finalidade de verificar similaridades e explicitar divergências. 

Nesse movimento parte para um estudo de profundidade do fenômeno, e assim, emergem 

evidências que podem ser consideradas como representativas para diversos outros casos, 

cristalizando generalizações.  
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Os pesquisadores da Interdisciplinaridade, orientados por Fazenda partem da 

investigação de um fenômeno concreto, direcionando-o para o abstrato, utilizando um método 

que possibilite comparar os fenômenos sociais complexos, criando modelos ideais construídos 

a partir da análise de aspectos essências desses fenômenos. Em seguida, utilizam a 

categorização desses fenômenos, com o que alcunhamos nesta pesquisa, de objetos da 

interdisciplinaridade ou interdisciplinares. Tais objetos com esta alcunha, de forma geral, 

aparecem nas pesquisas como uma categorização do fenômeno pesquisado acrescentado, 

geralmente, de um verbo no infinitivo, como exemplo: prática interdisciplinar, sala de aula 

interdisciplinar, pesquisador interdisciplinar. Para a interpretação dos dados encontrados, os 

pesquisadores partem, então, para uma observação do sistema organizado (disciplinar) dos 

fenômenos, explicitando aspectos essenciais, descrevendo e analisando as relações entre o 

objetivo proposto e os resultados adquiridos, que por sua natureza, não podem ser interpretados 

de forma descritiva, mas sim, analisados de forma indutiva, especificamente por ser a pesquisa 

em Educação e Interdisciplinaridade de natureza complexa, histórica, antropológica, social, 

cultural e psicológica.  

Concluindo, as evidências levantadas nas observações das dissertações e teses 

orientadas por Fazenda, apontam para uma natureza específica das pesquisas em 

Interdisciplinaridade, a consciência crítica de que todo problema social complexo não é passível 

de tratamento científico puro e estático, e, que uma das potencialidades da pesquisa em 

Interdisciplinaridade é a proposição de métodos híbridos  para identificar o que do complexo é 

científico e o que não é, possibilitando testes para as variáveis científicas e elucidações para as 

não científicas. 

Buscaremos a seguir, apresentar um primeiro protótipo de modelagem da 

concepção da pesquisa em Interdisciplinaridade proposta por Fazenda e exercida por seus 

orientandos. A partir desta apresentação, compreendemos a necessidade de validá-lo, refiná-lo 

e ajustá-lo em parceria com a autora e com a comunidade científica. 
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Figura 37 - Protótipo da Modelagem da Pesquisa em interdisciplinaridade 

 

Neste protótipo metodológico/estrutural ideal, evidenciamos o seguinte processo de 

desenvolvimento. O pesquisador parte de objetos/problema alcunhados de interdisciplinares – 

devido a sua natureza complexa que envolve fatores filosóficos, antropológicos e psicológicos 

– e simula, a partir de diversas inferências provindas do cenário observado, hipóteses e 

questionamentos. A partir destes, passa a levantar dados, analisar sua prática e outras práticas 

num movimento de resgate da História de Vida (que pode ser total ou parcial, inspiracional, 

valorativo, racional ou sistemático), nesse movimento inicia o cruzamento com teorias, 

identificando e mensurando os conhecimentos adquiridos e o que estão em construção, assim 

aos conhecimentos que define como adquiridos, encontra o suporte da ciência tradicional e 

passa a explicitar os fenômenos, testá-los e verifica-los, e para os conhecimentos que estão em 

construção direciona o filtro teórico da Interdisciplinaridade de Fazenda e passa a observá-los 

pro diversas matizes, analisando as relações das partes desses novos conhecimentos com o todo, 

com as ciências puras e tradicionais e com o que ainda não pode ser comprovado, mas sim 

analisado e estudado, um complexo de evidencias em perene evolução. Este é o diferencial da 

pesquisa em Interdisciplinaridade de Fazenda, considerado por nós, um movimento complexo 
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e híbrido de pesquisa que pode ter saídas intermediárias, como observamos em diversas 

dissertações teses analisadas em nosso escopo de pesquisa.   

Resgatando nossos questionamentos iniciais, como podemos referendar a construção do 

Conhecimento quando evidenciamos a Interdisciplinaridade concebida e preconizada por 

FAZENDA? Quais similaridades e debates podem existir entre o conhecimento adquirido pelo 

senso comum e pelo conhecimento científico deste campo do conhecimento? Quais limites e 

possibilidades de maneiras diferentes de se observar e perceber as questões à nossa volta? É 

possível que pesquisadores de diversos campos do conhecimento que optam pela 

Interdisciplinaridade consigam, na contemporaneidade, se posicionarem de forma purista em 

suas escolhas acerca da observação em suas pesquisas? Como evidenciar a complexidade deste 

universo de pesquisa que apresenta notoriamente grandes traços de diversas áreas do 

conhecimento como: Antropologia, Filosofia e Sociologia entre outras?  

Partimos deste cenário na contemporaneidade que sugere para muitos fins, que a 

Interdisciplinaridade seja uma reposta adequada aos profissionais que notam em seus 

respectivos campos de trabalho a necessidade de novos referenciais analíticos e interpretativos 

frente aos desafios complexos. Sabedores que somos das especificidades deste campo do 

conhecimento e a dificuldade de acesso para as bibliografias. No próximo capítulo 

apresentamos o construto epistemológico de Fazenda, encontrado nos dados levantados e 

analisados até o momento, buscando aproximá-los ou afastá-los de Teorias que caracterizam se 

o referido construto pode ou não ser caracterizado como Ciência.      

O caminhar destas reflexões buscam uma tomada de posição acerca da 

Interdisciplinaridade com foco nos pressupostos de FAZENDA, que impacta na identidade do 

pesquisador, na singularidade da pesquisa, na necessidade e no perigo do absenteísmo filosófico 

94, de nossas dificuldades de compartilhamento, da dicotomia quase que eternizada das 

pesquisas acadêmicas que vivem entre o engessamento teórico e a abertura para o mundo, e, 

também do ego nosso de cada dia, onde, sempre estamos oscilando entre o compromisso com 

a ciência e a necessidade de reconhecimento de nossos trabalhos, e ainda, de uma opção 

arriscada para um liberdade de produção acadêmica, que em síntese coloca em risco todo um 

campo do conhecimento. 

                                                             
94 Compreendemos como absenteísmo filosófico como a necessidade ou capacidade de afastar-se de pensamentos 

filosóficos. 
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Marco IV – Criar – O Construto Epistemológico de Fazenda: aproximações 

e digressões da Ciência. 

“Evidenciar o novo em exemplos reais” 

 

A partir das evidências encontradas na produção bibliográfica de Fazenda e nas 

dissertações e teses sob sua orientação, e, em consonância com os objetivos desta pesquisa 

apresentar o Construto epistemológico da Interdisciplinaridade edificada na Pontifícia Católica 

de São Paulo.  

O referido construto parte de um posicionamento acerca do paradigma de ruptura 

das disciplinas, marco crítico-científico-estético, posicionado por Fazenda desde 1970. Assim, 

se observa três fases constitutivas e complementares da construção epistemológica. A primeira 

fase denominamos de “Atitude Frente ao Problema”, que está centrado na ruptura com ensino 

tradicionalista e bancário que denuncia e repudia o “Pacto do Silêncio” imposto aos educadores 

nas décadas de 60 e 70, o principal aporte teórico desta fase consiste em autores da Filosofia 

clássica, da História. A segunda fase denominamos “Cultura e Sociedade” onde emerge a 

necessidade de aprofundamento das questões sociológicas e antropológicas das questões 

educacionais que são compreendidas como fenômenos complexos com atores participantes 

únicos, integrais e catalisadores de uma heterogeneidade de culturas e saberes, o principal 

aporte teórico desta fase consiste em autores da Antropologia e da Psicologia. A terceira e 

última fase da construção epistemológica denominamos “Sentido e Simbólico” pois para a 

compreensão dos fenômenos torna-se necessário o enfrentamento a desafios científicos, 

profissionais e cognitivos, parte-se da reflexão da prática como forma de conhecimento integral, 

da utilização da História de Vida para a compreensão do sentido da Educação na 

contemporaneidade. Assim, tal construção epistemológica, está aportada numa triangulação 

conceitual: Histórico/Filosófico – Sociológico/Antropológico – Psicológico-Cognitivo, e 

assim, busca-se uma unicidade lógica do conhecimento do ponto de vista ontológico, ou seja, 

o estudo do ser quanto ser, suas categorias, princípios e essência, onde dois aspectos são 

fundantes: 1) o existencial, sobre aquilo que é fundamental e irredutível; 2) Ciência cristalizada 

por um ente primeiro em que todos os demais se sintetizam.   

Assim, a epistemologia de Fazenda gera um círculo contínuo de Ação – Reação – 

Reflexão, uma vez que a Interdisciplinaridade possibilita integrar correntes teóricas distintas, 
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entre elas, destacamos a Teoria da Complexidade ou Pensamento Complexo (Morin, 1991), 

Transdisciplinaridade (Nicolescu, 1999) e diversas teorias pedagógicas exatamente por se 

deparar constantemente com fenômenos complexos, porém, o distintivo da 

Interdisciplinaridade consiste em não cair ou se submeter  a uma visão dualista e 

descontextualizada 95, busca de forma intensa romper com o princípio da fragmentação, 

estabelecendo relações entre os conhecimentos aportados no Princípio Holográfico (Bohm, 

1992). Este princípio afirma que a parte não somente está dentro do todo, senão que o próprio 

todo está dentro das partes, assim, ressalta-se o paradoxo do uno e do múltiplo, ou seja da íntima 

relação e interdependência entre aqueles dois termos, indubitavelmente a disjunção gera perda 

de significação e assim abala o modelo mental da estruturação disciplinar e da ordenação da 

modernidade na qual vivemos, sem a ruptura desse modelo, em nós arraigado, tornamo-nos 

cada vez mais incapazes de estabelecer relações entre os conhecimentos adquiridos., mantendo-

os estanques em nosso processo cognitivo.  

Paritariamente ao holograma, a Transdisciplinaridade 96 é eixo fundante da 

construção epistemológica de Fazenda, uma visão que buscam romper com a lógica clássica, e 

transgredir à dualidade que opõe pares binários: sujeito/objeto, subjetividade/objetividade, 

matéria/consciência, natureza/divino, simplicidade/complexidade, diversidade/unidade.  

A Interdisciplinaridade como ciência e subsídio teórico, remete a uma percepção 

multirreferencial dos diferentes níveis de realidades conforme a natureza e essência do tipo de 

observador/pesquisador, cujas percepções, realidades e necessidades, quando aprofundadas, 

permitem uma visão cada vez mais ampla e significativa. Este movimento, apresenta uma 

dinâmica apoiada no conhecimento disciplinar, tornando os conhecimentos disciplinares, 

transdisciplinares e interdisciplinares, não antagônicos, mas sim complementares.  

A essência desta epistemologia, possibilita emergir uma multiplicidade de 

conhecimentos e para que isso ocorra há uma necessidade de conexão, que necessita de um 

resgate do sentido do conhecimento para o pesquisador, gerado pela fragmentação do 

conhecimento ao qual foi exposto em seu processo de formação, gerando um modelo mental 

enraizado, que precisa ser quebrado modificando o conceito dicotômico e transformando-o em 

                                                             
95 Nossa visão sobre o dualismo na pesquisa científica se remete a preceitos sob a ótica da disjunção apenas 

observando duas vertentes antagônicas e distintas, tais como: simples/complexo, parte/todo, local/global, 

unidade/diversidade, particular/geral.  
96 A Transdisciplinaridade tem sua origem no Teorema de Gödel (1993), que propôs vários níveis de realidade e 

não somente um como entende o dogma da lógica clássica.  



123 
 

conceito articulado. Dessa forma, passa a se considerar o conhecimento como algo dinâmico e 

provisório, nunca definitivo, conectado à realidade por meio de suas especificidades históricas, 

filosóficas, antropológicas e psicológicas. Nesse sentido, outros três aspectos precisam ser 

considerados, a incerteza, pois a complexidade considera a natureza instável do homem e da 

vida moderna, e a autopoiese 97, pois todos os sistemas se auto organizam devido a suas 

necessidade e características, sejam elas de qualquer natureza, e a complementariedade, onde a 

observação de dualismo ganha uma noção de articulação, se afastando de percepções 

reducionistas.  

Nossa compreensão sobre o paradigma de epistemologia apresentado para a 

Interdisciplinaridade de FAZENDA, e, para os limites desta pesquisa, precisamos reconhecer, 

discutir e distinguir alguns pontos importantes. O primeiro deles, nos remete a uma condição 

universal de que todo ser humano atua de forma contínua e que tem capacidade de aprender, 

assim sendo, reconhecemos a importância do método e do exemplo prático como influência 

positiva nas questões da Interdisciplinaridade, e partir deste pressuposto, inferimos a 

necessidade de um exemplo concreto e um padrão determinado, que pode servir de referência 

para realizar ações que envolvam em seus escopos pressupostos do campo citado. Nossa crença 

neste trabalho é que a análise dos exemplos se torna um modelo a seguir, que serve de inspiração 

para concretizar outros casos, sendo também, uma forma de classificar a realidade a partir do 

ponto de vista do conhecimento dessa realidade. 

Do ponto de vista do comportamento humano, destacamos que a utilização da história 

de vida e das metáforas é um paradigma que acreditamos, pois, a partir dessa construção torna-

se possível conclusões específicas para a reflexão sobre determinada ação.  

Para alicerçarmos nosso posicionamento acerca da questão do paradigma nesta pesquisa 

nos remetemos as ideias de Thomas Kuhn (1999) que se refere às práticas utilizadas em uma 

disciplina específica, ou seja, o paradigma tem a ver com o exemplar, com o correto. Deste 

prisma de observação, leva-se em conta aquilo que tem que ser observado, registrado e 

analisado para que se chegue como resultado a um modelo concreto. 

Acreditamos, nesse sentido e colaborando com nossa hipótese, que podemos nos deparar 

durante o levantamento e análise dos dados desta pesquisa como mudanças de paradigma, que 

apontam para uma ou diversas mudanças significativas de inflexão no campo do conhecimento, 

                                                             
97 Fazenda compreende a autopoiese de forma similar às ideias de Humberto Maturana em seus estudos sobre auto-

organização e autoconstrução. 
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e assim, essa mudança mostra o princípio de uma nova etapa no campo que está em processo 

perene de evolução, sem claro negligenciar o conhecimento prévio. 

Para Kuhn entender as ciências significa conhecer sua prática, seu funcionamento e seus 

mecanismos. Compreende reconhecer o comportamento dos pesquisadores que atuam e suas 

decisões. Para o autor, as ciências evoluem através de paradigmas, que se cristalizam como 

modelos, representações e interpretações de mundo universalmente reconhecidas que fornecem 

problemas e soluções modelares 98 para uma comunidade científica, e, é por meio deles que os 

pesquisadores buscam respostas para os problemas colocados pelas ciências. A prática 

científica ao fomentar leis, teorias, explicações e aplicações criam modelos que embasam a 

produção científica. Para Kuhn (1999), os “paradigmas são realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções 

modelares para uma comunidade de praticantes da ciência. ” (KUHN, 1999, p. 13) 

O autor afirma que o paradigma se constitui como uma rede de compromissos ou 

adesões, conceituações teóricas, metodológicas e instrumentais compartilhadas, e assim, o 

paradigma é o que faz com que um pesquisador seja membro de uma determinada comunidade 

científica, e com o paradigma apreendido, o mesmo replica-o em sua prática cotidiana. 

Para tratarmos do paradigma da Interdisciplinaridade como preconizado por 

FAZENDA, consolidando uma trama de observações que não abram mão do cuidado e razão 

científica, torna-se pertinente clarificarmos as diferenças e semelhanças entre epistemologia, 

gnosiologia e metodologia nesta pesquisa. Compreendemos que tais vertentes estão presentes 

em nossos escopos de investigação, de forma complexa, uma vez que se apresentam a partir de 

conhecimentos distintos e análogos, que precisam de um olhar atento e minucioso.  

A opção por buscar tal delimitação consiste em nossa necessidade de apresentarmos 

para a discussão, paradigmas possíveis para a Interdisciplinaridade, consolidada por 

FAZENDA, onde notamos uma diversidade de aplicações e significados atribuídos as referidas 

terminologias, tanto pela comunidade científica interna, como na externa. 

                                                             
98 Compreendemos como soluções modelares, formas diversas de solução que podem ser aplicadas à diferentes 

situações problema. 
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 Para falarmos sobre os paradigmas da Interdisciplinaridade, nos recortes desta pesquisa, 

partimos do pressuposto que, a Interdisciplinaridade, é um campo do conhecimento científico, 

e assim sendo, apresenta sua construção modelar - seu paradigma - e seus fundamentos teóricos.  

Ressaltamos e nos posicionamos, também, que, além de aportes teóricos da filosofia da 

ciência, todo o substrato necessário para esta pesquisa provém da obra de autoria de 

FAZENDA, apresentada em seus livros de autoria plena e nos organizados pela autora. Para 

consolidarmos alguns metadados importantes, optamos pela consulta às dissertações e teses 

visando aprofundar nossa investigação para as formas de desenvolvimento e disseminação de 

paradigmas da Interdisciplinaridade nesta academia. 

A partir de uma consideração de Fazenda, acerca do uso da terminologia 

Interdisciplinaridade já acontecer desde os primórdios da ciência, passamos a um pequeno 

resgate capaz de nos nortear nessa seara.   

A concepção de que o homem conhece por meio de seus sentidos era muito comum na 

época de Platão 99. Além dele, muitos outros sábios da época apregoavam e defendiam a ideia 

que o conhecimento não só começava, como também não poderia ir além da sensibilidade. 

Notável e interessante resgatarmos a máxima protagoriana: “O homem é a medida de todas as 

coisas.” 100Isso nos remete a uma ideia que cada ser está tão somente encerrado em suas 

                                                             
99 Platão nasceu em Atenas, por volta de 427 a. C. Filho de pais aristocráticos, se interessou pela filosofia e pela 

política logo cedo. Tornou-se discípulo de Sócrates aos 18 anos e o acompanhou durante aproximadamente 10 

anos, até que o mesmo fosse condenado a morte. Platão acompanhou o julgamento de seu mestre, acusado de 

corromper a juventude e de não acreditar nos Deuses. Sócrates foi obrigado a beber veneno, em 399 a. C. Platão, 

então, decepcionado com a democracia ateniense, buscou conhecer novos lugares e novos aprendizados retornando 

para Atenas por volta de 387 a. C. época em que fundou sua Academia que tinha como objetivo a educação de 

jovens para o mundo do trabalho, principalmente aquele que poderiam ter chances de desempenhar algum cargo 

no governo. Escreveu mais de 30 obras, entre elas podemos citar: Menexeno; Ménon; Eutidemo; Crátilo; O 

Banquete; Fédon; A República; Fedro; Teeteto; Parmênides; O sofista; O Político; Timeu; Crítias; Filebo e As 

leis. De forma geral suas obras eram escritas em forma de diálogos, onde, curiosamente, Platão não era personagem 

principal, mas sim, Sócrates. Faleceu por volta de 347 a. C. 
100 Protágoras nasceu por volta de 492 a.C. em Abdera, foi o fundador do movimento sofistico inaugurando as 

lições públicas com o intento de seu ensino formar futuros cidadão. Acredita-se que tenha sido discípulo de 

Demócrito. Existe uma passagem acerca de Protágoras que narra que seu pai Meândrios, sendo muito rico, recebeu 

em sua casa o Rei Xerxes, o qual, para lhe agradecer, ordenou aos magos que ministrassem ao jovem Protágoras 

o ensino, que de um modo geral, era reservado aos Persas. Outros escritos revelam que a família de Protágoras 

seria de condição bastante modesta e, ele próprio, teria começado a exercer um trabalho manual, sobre o qual 

existe uma referência na obra de juventude de Aristóteles – Sobre a Educação. Neste trabalho, Protágoras teria 

inventado a tulé (colchão ou esteira sobre o qual se transportavam os fardos) e a embalagem de cargas (método de 

encaixar ramos de tal modo que um molho se segurava sozinho sem laço exterior), um achado de natureza mais 

geométrica do que mecânica. Esta origem social de Protágoras explica as suas opiniões democráticas. Foi acusado 

de professar o agnocitismo sendo convidado a deixar Atenas e tendo suas obras queimadas em praça pública. Suas 

duas grandes obras são: “As Antilogias” e “A Verdade”, sendo que esta última veio a ser conhecida mais tarde por 

“Grande Tratado”. Morreu por volta de 422 a. C, deixando uma influência profunda em toda a cultura grega 

posterior. A sua influência manifesta-se também na filosofia moderna. 
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representações subjetivas, que, ou era impossível uma verdade absoluta, ou, que era impossível 

qualquer conhecimento. 

Esse modo de pensar representa para Platão uma ideia de movimento, que o próprio 

filósofo questionava refletindo, que se tudo está em movimento, no momento mesmo em que 

se determina algo, este já mudou, já se transformou e, com isso, o conhecimento torna-se 

impossível. Dessa forma, se só existem verdades subjetivas, particulares ou relativas, a própria 

ideia de verdade não existe absolutamente, o que também impossibilita, portanto, o 

conhecimento. 

Visando superar uma noção de realidade transitória, Platão precisa mostrar como nossos 

sentidos são capazes de nos enganar, e, com isso, torna-se necessário buscar o fundamento do 

conhecer. 

A partir das ideias trazidas pelo autor, onde enfatiza que é a inteligência que garante a 

estabilidade dos seres sensíveis, ou seja, que a transitoriedade nas coisas e eventos, não podem 

dar razão de si e por si mesmas, sugere a ideia de que é preciso buscar compreender que todo 

conhecimento provém do raciocínio acerca das coisas e eventos, que se alcança por meio desta 

fruição a forma de objetos, e que esta forma, guarda consigo uma identidade forte e indissolúvel. 

Refletindo, se nós pesquisadores em Interdisciplinaridade precisamos buscar ascender 

do mundo sensível ao inteligível, para conseguirmos um conhecimento real dos envolvidos em 

nossos objetos de pesquisa, devemos, pois, abandonar nossas pré-concepções, nossos pré-

julgamentos, além de termos cuidado com pontos de vista distorcidos por opiniões diversas e 

irrefletidas, para assim, conseguirmos caminhar rumo à clarificação das ideias. 

Se para Platão, Ideia é um princípio inteligível, que não sofre corrupção, e, dessa forma, 

se torna o fundamento das coisas, não podemos deixar de lado que o homem só consegue 

alcançar suas ideias pela razão, por meio de seu pensamento reflexivo que abstrai as 

particularidades físicas dos objetos, inferindo de forma determinante às peculiaridades de cada 

ser, conferindo-lhe estabilidade e permitindo ser conhecido. Porém, as ideias não possuem 

materialidade alguma, nem contato com o mundo sensível. 

Então, somos levados a intuir que nascemos com princípios inteligíveis que nos 

permitiriam conhecer o mundo sensível, caberia, então, ao homem, ser investigativo e 

pesquisador por natureza, não se deixar fascinar pelas sensações e sim subordiná-las à 

inteligência a fim de realmente conhecer a verdade dos seres e de si. 
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Este conflito entre razão e emoção, traduzimos como o paradigma da 

Interdisciplinaridade, que precisamos enfrentar cotidianamente em nosso universo de pesquisa, 

esse conflito nos remete como pesquisadores a pensar que as teorias filosóficas do 

conhecimento, apesar da sua enorme diversidade, polarizam-se com grandes questões: Qual a 

natureza do conhecimento? Quais suas origens? O que é que verdadeiramente conhecemos? 

O termo epistemologia foi utilizado pela primeira vez em 1854, por James Frederick 

Ferrier 101 (1808-1864), no livro intitulado Institutes of Metaphysics: the Theory of Knowing 

and Being (1854), sendo, por conseguinte, a última divisão da filosofia a receber tratamento 

mais sistematizado. O verbete epistemologia tem sido usado em dois sentidos: 1) para 

investigações psicológicas sobre a gênese do conhecimento particular e individual, o ato 

cognitivo, isto é, a consciência cognoscitiva, a autoconsciência, enfim, o poder e capacidade 

para conhecer; e 2) para verificação e validação do conhecimento coletivo e universal, isto é, a 

filosofia da ciência, as teorias do conhecimento científico.  

Claude Lévi-Strauss 102 em seu livro Antropologia diante dos Problemas do Mundo 

Moderno traz uma importante contribuição para nossa reflexão acerca da Epistemologia. 

Sugere o autor que mesmo se datarmos do século XIX o início dos rumos da pesquisa tal como 

é praticada hoje, ela teve em suas raízes, como primeira motivação, o que ele chama de 

curiosidade de antiquário: 

 

Observa-se que as grandes disciplinas clássicas – história, arqueologia, 

filologia, ciências que gozavam plenamente do direito de existir nos currículos 

universitários – esqueciam atrás de si toda a espécie de resíduos, de detritos. 

Um pouco como trapeiros, curiosos empreendiam recolher esses fiapos de 

conhecimentos, esses fragmentos de problemas, esses detalhes pitorescos que 

as outras ciências rejeitavam desdenhosamente em suas latas de lixo 

intelectuais. (2009, p. 15) 

 

 

                                                             
101 James Frederick Ferrier - Metafísico escocês referendado por sua Teoria da Ignorância. Foi professor da 

Universidade de Edimburgo e da Universidade de St. Andrews. Introduziu o conceito da unidade do ato do 

conhecimento, que combina o sujeito cognoscente e o objeto conhecido. Em sua teoria, a mente não pode apreender 

qualquer coisa, exceto em conjunto com uma apreensão de si mesmo, e a distinção entre sujeito e objeto é uma 

fonte de erro.   
102 Claude Lévi-Strauss nasceu em Bruxelas, em 1908. Estudou Direito e Filosofia em Paris. Residiu no Brasil 

entre 1933 e 1939, período em que colaborou para a criação da Universidade de São Paulo – USP e realizou 

pesquisas etnográficas. Foi professor da École dês Hautes Études em Sciences Sociales e membro do Collége de 

France e da Académie Française. Morreu em 2009, em Paris. 



128 
 

 

A Epistemologia compreendida por nós como um estudo aprofundado e pormenorizado 

da origem, estrutura, métodos e validade do conhecimento, ou ainda, a Teoria do 

Conhecimento, estaria muito além de nossa percepção acerca de nossas semelhanças e 

diferenças, estaria mais além ainda, de nosso ideário como pesquisadores na coleta pura e 

simples de fatos singulares e estranhos, mas sim, em observar e refletir sobre o que ninguém 

mais vê e percebe como nos diz o autor acima.  

Nesse sentido Lévi-Strauss afirma que “Todos negligenciavam, e até mesmo se 

recusavam a ver, as diferenças que, porém, são essenciais desde que se trata de estudar o 

homem”. Pois, como devia dizer mais tarde Jean-Jacques Rousseau, “é preciso primeiro 

observar as diferenças para descobrir as propriedades. ” (2009, p. 15) 

Porém, é notório que a epistemologia passou e passa por mudanças sistêmicas e 

estruturais. Mário Bunge 103, em seu livro Epistemologia. Curso de Atualização; mostra um 

enredo de como o conceito Epistemologia tem passado por transformações. Segundo o autor, 

podem-se destacar três momentos nessa evolução. Originalmente, a Epistemologia – que era 

considerada como um capítulo da Teoria do Conhecimento – se ocupava da natureza e do 

alcance do conhecimento científico, em oposição ao conhecimento vulgar.  O segundo período 

da evolução, segundo o autor, é associado ao Círculo de Viena, reunião de importantes filósofos 

e estudiosos do início do século XX, dentre os quais se destacou Ludwig Wittgenstein 104. 

Num terceiro momento da evolução do conceito, houve em renascimento da Epistemologia 

como Filosofia da Ciência – deixando de ser apenas filosofia da linguagem da ciência – 

propondo-se a abordar vários dos problemas ou aspectos da ciência e tendo, assim, diversos 

ramos: lógica da ciência, ontologia 105 da ciência, axiologia 106das ciências, ética da ciência. 

                                                             
103 Mário Augusto Bunge - Físico, Filósofo da ciência e humanista argentino, defensor do realismo científico e da 

filosofia exata. É conhecido por expressar publicamente sua posição contra as pseudociências entre as quais inclui 

a psicanálise, a homeopatia, e a microeconomia, além de manifestar críticas contra correntes filosóficas como o 

existencialismo, a fenomenologia, o pós-modernismo, a hermenêutica e o feminismo filosófico.  
104 Ludwig Wittgenstein - Filósofo austríaco naturalizado britânico. Em 1921 publicou o Tratactus lógico-

philosophicus. Nesse livro, considerava que as proposições científicas – ou seja, o que é dito na linguagem, sobre 

o mundo – refletem de maneira especular o mundo. A filosofia analítica ou análise das proposições científicas 

deveria indicar então, como reconhecer as proposições verdadeiras, aquelas que descrevem adequadamente o 

mundo natural. 
105 Ontologia - o estudo do ser, parte da filosofia que estuda a natureza do ser, a existência e a realidade procurando 

determinar as categorias fundamentais e as relações do ser enquanto ser. 
106 Axiologia - o estudo dos valores da ciência. 
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Poderíamos, então, inferir que toda disciplina, de modo implícito ou explícito tenta a responder 

a algumas questões básicas que nós pesquisadores/seres humanos sempre colocamos: Que é o 

mundo? Que é o homem? Que é e como é o conhecimento que o homem pode ter do mundo? 

Que é conhecer? 

Uma das principais confusões conceituais que podemos inferir ao falar de Epistemologia 

está acerca de clarear sua nuance deixando atingível sua postura perante a Gnosiologia. 

Sabemos e concordamos que uma pesquisa precisa diagnosticar coisas, e que fugir 

totalmente e inicialmente da descrição do objeto pode ser perigoso, e, indubitavelmente a 

clareza do caráter antropológico dos envolvidos no processo. 

A Gnosiologia é entendida por nós, como o estudo das fontes, formas e valor do 

conhecimento humano. Dessa forma seria uma teoria geral do conhecimento humano, voltada 

para uma reflexão da origem, natureza e limites do ato cognitivo 107, apontando assim, suas 

distorções e condicionamentos subjetivos 108.  

Então, estaríamos imbuídos de nos ocuparmos agora de dois parâmetros relevantes. O 

primeiro seria a capacidade humana do conhecimento e o segundo, a natureza do conhecimento 

científico. Percebemos que as duas questões podem ser reconhecidas como epistemológicas, 

mas cabe construirmos singularmente uma distinção entre gnosiológicas e epistemológicas.  

A epistemologia, juntamente com a metafísica, a lógica e a axiologia constituem as 

quatro grandes divisões da filosofia. FAZENDA, apresenta em seu construto epistemológico, 

referência a três campos de investigação filosófica. O primeiro refere-se ao conhecimento da 

realidade dos seres ou essência de toda a realidade, denominada ontologia. O segundo tem haver 

como o conhecimento das ações humanas ou dos valores e finalidades de tais ações, a axiologia 

e o terceiro designa a capacidade humana de conhecer, ou seja, o conhecimento do próprio 

pensamento em exercício. 

                                                             
107 Cognitivo se refere a funções que permitem ao organismo recolher, armazenar, analisar e avaliar as informações 

provenientes do ambiente para transformá-las e usá-las a fim de se adaptar ao mundo ao redor, modificando o 

próprio organismo e o ambiente onde age, em função das próprias necessidades. Esta categoria compreende, em 

geral, as atividades perceptivas, representativas e a inteligência. Para aprofundamento do conceito indica-se a 

leitura do mesmo no Dicionário das Ciências da Mente de Mauro Maldonado.  
108 Subjetivo se refere ao indivíduo ou dele faz parte, particularidades ou relevâncias acerca de um indivíduo ou 

atos e conhecimentos que são apropriados somente por um indivíduo e que só a ele pertença ou interesse. Para 

aprofundamento no conceito sugerimos a leitura do mesmo na obra acima citada. 
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A autora ressalta que é possível certificar-se se um dado conhecimento é verdadeiro 

através da análise lógica, ou seja, das relações mútuas entre o conteúdo do pensamento e/ou 

entre os sentidos e a realidade a qual se refere. Ressalta que a relação entre pensamento e 

realidade ocorre tanto no senso comum quanto na ciência. 

A gnosiologia refere-se às propriedades fundamentais necessárias à construção do 

sujeito e suficientes para que os objetos produzam efeitos na construção do sentido consciente 

e no desenvolvimento do intelecto. 

Por isso, quando pensamos em Interdisciplinaridade como Ciência, temos a necessidade 

de distinguir gnosiologia e epistemologia. A primeira, a gnosiologia, seria referendada pela 

parte da Filosofia que estuda o fato do conhecimento nas suas condições e nos seus resultados.  

Já epistemologia refere-se à Filosofia da Ciência, ou seja, quais os tipos de inquéritos e 

comprovações são utilizados para definir uma crença como verdadeira ou falsa. 

Então, se uma pesquisa em Interdisciplinaridade que tem como fundante os pressupostos 

de FAZENDA, busca observar e validar a relevância dos fatos em termos históricos, filosóficos, 

psicológicos, sociológicos, antropológicos, políticos e efêmeros dos atores envolvidos, torna-

se claro (re) significar nossas questões de validade como pesquisadores, enaltecendo a 

importância do grupo social envolvido, e, também, de sua representatividade ao campo do 

conhecimento.  

Então, o domínio a ser desenvolvido estaria focado em ter clareza sobre a aplicabilidade 

do que validamos como verdade, sua efetividade para os envolvidos, refutando a mediocridade 

do conhecimento, elevando e facilitando aos atores envolvidos o conhecimento da própria 

cultura.  

Uma possível desordem conceitual que precisamos refletir e clarificar, quando 

referendamos a pesquisa em Interdisciplinaridade com pressupostos de FAZENDA, está no 

equívoco que pesquisadores desta linha, acabam caindo. O mesmo se apresenta de forma 

acolhedora; que basta escolher uma metodologia de investigação, e assim, a validade dos 

achados será de fácil filtragem, e, por conseguinte a validação e arguição dos resultados também 

serão aceitas no meio científico. Esta distorção, causa um árduo desprendimento de tempo e 

trabalho, e, o que se vê costumeiramente são pesquisas travadas e sem possibilidade de 

validação.   
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Georges Gusdorf 109 em seu livro Ciência e Poder (1983) nos traz de forma clara o perigo 

de reduzirmos o saber científico a uma simples escolha metodológica: 

 

Num primeiro momento, saber científico e poder político parecem feitos um 

para o outro, devendo seu perfeito acordo assegurar o domínio conjunto da 

verdade e da justiça na comunidade humana. O saber acompanha o remate da 

teoria; ele desenha a verdadeira imagem do mundo real (...) O poder concerne 

a prática, a gestão da ordem social conforme as mais satisfatórias normas para 

o pensamento. Teoria e prática não podem viver uma sem a outra; de sua 

harmoniosa coordenação depende o bom andamento do universo humano. 

(1983, p. 2) 

 

 

Esta analogia, nos alerta para o problema que reside em pensarmos que pesquisa é 

apenas uma escolha metodológica, que ao utilizarmos essa ou aquela forma de absorver dados 

e sistematizá-los, chegaremos assim, ao conhecimento científico. 

Então, se Metodologia se refere a um conjunto de abordagens e técnicas e a processos 

utilizados pela Ciência para formular e resolver problemas de aquisição do conhecimento de 

forma sistemática. Quais suas limitações?  

Em verdade, um problema de Metodologia é em essência uma questão de 

Epistemologia. A primeira – Metodologia – caracteriza-se como a instrumentalização da 

produção científica. Já a Epistemologia concebe a crítica do conhecimento produzido. Podemos 

então inferir que ambas são diferentes e indissociáveis na produção científica. 

Dessa forma, não podemos construir um conhecimento científico em 

Interdisciplinaridade, sem uma base epistemológica e uma escolha consonante e coerente a esta 

primeira de uma metodologia capaz de dar a sustentação necessária ao levantamento dos dados 

e à construção sistemática dos elementos que levarão à comprovação das hipóteses, ou, das 

questões norteadoras da pesquisa. 

Tal consonância deve ser sensata, para que assim, prevaleça a construções de resultados 

passíveis de validação científica, onde seria descartada qualquer possibilidade reducionista de 

simples elaboração de síntese de conhecimentos já produzidos pelas ciências, ou, a simples 

                                                             
109 Georges Gusdorf foi um filósofo e epistemólogo francês que entre seus tratados pensou sobre a importância 

dos educadores em uma nova sociedade. Para aprofundamento indica-se a leitura do livro Professores Para quê? 
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descrição dos objetos, o que de forma alguma pode ser aceito ou considerado como uma 

pesquisa científica. 

No livro organizado por Norman Denzin e Yonna S. Lincoln: O Planejamento da 

Pesquisa Qualitativa – Teoria e Abordagens, mais precisamente em seu capítulo 4 - Para 

quem? Pesquisa Qualitativa, Representações e Responsabilidades Sociais, os autores 110 

apresentam uma valiosa reflexão acerca da escolha ao método e o embasamento 

epistemológico: 

Os métodos não são estratégias passivas. Eles produzem, revelam e permitem 

a exibição de diferentes tipos de identidades de maneiras diversas. Para ser 

mais específico, se as entrevistas individuais produzem as histórias mais 

desesperadoras, demonstram a mínima noção de possibilidade, apresentam 

identidade de vitimização e exprimem posturas de desespero, nos grupos 

focais que reúnem as mesmas pessoas o desespero começa a evaporar, aos 

poucos perde-se a noção de possibilidade, e as identidades multiplicam-se à 

medida que os informantes abandonam a imagem do trabalhador para 

voltarem-se às imagens de mãe, do amigo, do amante, da irmã, do curandeiro 

espiritual, do filho, do bombeiro, daquele que já foi empregado, daquele que 

recebe os benefícios da previdência. (2010, p. 127) 

 

 

A partir desta reflexão fica claro que a relevância do método está intrinsecamente ligada 

a profundidade epistemológica evidenciada, e dessa ligação, se torna possível descrever o 

problema e analisá-lo para atingir sua essência, buscar dados relevantes de naturezas distintas 

para trazer clareza das bases teóricas pretendidas, bem como, o rigor nos métodos e 

instrumentais as serem aplicados. Uma relevância sistêmica e interligada que possibilita, a nós 

pesquisadores, a aproximação com o problema e com o campo das soluções de forma crítica, 

consciente e coerente. 

As evidências que coletamos na integração teórica/epistemológica de Fazenda, apontam 

argumentos sólidos para elucidar as analogias e querelas acerca das dúvidas de muitos 

pesquisadores a respeito da Epistemologia, Gnosiologia e Metodologia da Interdisciplinaridade, 

e nos instiga ao aprofundamento em outras teorias específicas, pois nossa intenção em elucidar 

um paradigma epistemológico de pesquisa Interdisciplinar com fundante em Fazenda, significa 

a abertura para o entendimento de questões mais profundas de essência teórico/metodológica, 

possibilitando abordagens, de forma a personificar e construir uma identidade sólida de 

                                                             
110 São autores deste capítulo: Michelle Fine, Lois Weis, Susan Weseen e Loonmun Wong. O artigo se encontra 

no referido livro. P. 117-139. 
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pesquisadores e investigadores em Interdisciplinaridade, que desejam intervir e construir 

pesquisas capazes de repercutir em diversos campos do conhecimento. 

Neste sentido, Eduardo Alencar 111 (2007), aborda a necessidade de interpretarmos a 

realidade a partir de três paradigmas centrais das ciências sociais: 1) paradigma estrutural do 

consenso, 2) paradigma estrutural do conflito e 3) paradigma interpretativo, onde o autor 

embasa em três sociólogos principais: Durkheim112, Marx113 e Weber114, para cada um desses 

três paradigmas tem-se sua ontologia, epistemologia e método, assim nos aponto o autor: 

 

Ontologia refere-se à forma e à natureza da realidade e, por conseguinte, o que 

pode ser conhecido sobre ela. Epistemologia diz respeito à natureza da relação 

entre o pesquisador e o que pode ser pesquisado. Essa relação é determinada 

pela concepção ontológica da realidade que o pesquisador adota. Metodologia 

refere-se ao modo de o pesquisador proceder para encontrar o que ele acredita 

que pode ser conhecido. É a estratégia montada pelo cientista para obter 

evidências necessárias a sua pesquisa. Método (técnica) é a ferramenta 

específica para a coleta dessas evidências. (2007, p. 22)  

 

 

Então, teríamos três paradigmas, cada uma com suas caraterísticas próprias, 

representando ou tentando representar uma realidade. Segundo Alencar (2007, p. 40) o 

pesquisador deve ter liberdade para usar o referencial que julgar mais adequado e qualquer 

atitude que se afaste deste sentido é anticientífica. Ao mesmo tempo “(...) a comunidade 

científica é rigorosa e muito cautelosa para aceitar inovações. ” (2007, p. 29) 

A abordagem estrutural do consenso parte da premissa que a cultura existe antes do 

indivíduo e que a socialização é o processo fundamental dessa abordagem, ou seja, o 

comportamento é resultado da cultura, “(...) o comportamento humano é um comportamento 

aprendido” (2007, p. 36), o método ideal para a pesquisa é o hipotético-dedutivo, onde o 

pesquisador parte de uma teoria, formula uma hipótese, testa sua validade e tira conclusões 

baseado nos resultados, e assim, o pesquisador tenta ser isento, evitando que suas crenças 

influenciem no momento em que estabelece o objeto de suas pesquisas  e no decurso de suas 

demonstrações. (2007, p. 41) 

                                                             
111 Eduardo Alencar – Psicólogo e analista clínico comportamental da sociedade. 
112 Émile Durkheim - Sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. 
113 Karl Marx - Filósofo, sociólogo, jornalista e revolucionário socialista. 
114 Max Weber - Economista alemão considerado um dos fundadores da Sociologia. 
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Na abordagem estrutural do conflito, sua base considera que a origem e persistência da 

estrutura de desigualdade estão assentadas na dominação dos privilegiados sobre os não 

privilegiados e “(...) a sociedade determina nosso comportamento pela estrutura e pelo 

constrangimento, neste contexto, o conflito de interesses é inerente a uma sociedade desigual, 

e, a manifestação do conflito pode ser inibida pela coerção do processo ou pelo processo de 

socialização. Enquanto o paradigma do consenso acredita que a cultura seja a causa externa, o 

paradigma do conflito acredita que as relações entre grupos desigualmente privilegiados da 

sociedade sejam a causa e que a cultura é um meio para reforçar e perpetuar essas diferenças. 

(2007, p. 41). Em outras palavras, deve-se concentrar no nível micro de análise da vida social, 

nos modos como os indivíduos interagem e não no nível macro, como a estrutura da sociedade 

influencia os indivíduos, assim, a sociedade não pode ser pensada como existindo antes dos 

sujeitos, pois ela é o resultado final da interação entre os homens e não sua causa, as interações 

criam a sociedade e não a sociedade cria as interações. Mesmo que existam ações impulsivas, 

a maioria das ações humanas é intencional, têm sentido e significado. (2007, p. 41)   

Para o paradigma interpretativo os indivíduos são diferentes e têm percepções diferentes 

da realidade, pois têm histórias de vida e habilitações que os fazem ser parte de determinados 

grupos e os distanciam de outros, estão inseridos, estão inseridos em uma estrutura social, são 

partes integrantes de uma cultura e têm interesses que podem ou não ser conflitantes com outros 

interesses (2007, p. 41). Neste cenário “(...) a influência mais importante sobre o 

comportamento de um indivíduo é o comportamento de outros indivíduos em relação a ele ou 

ela (2007, p. 42) 

O pesquisador alinhado com este paradigma busca compreender o processo de 

orientação dos atores sociais e só consegue este objetivo adotando a perspectiva destes atores 

sociais. O método hipotético-dedutivo dá lugar ao método interpretativo ou compreensivo, 

como esclarece o autor: 

 

(...) método indutivo, no qual as categorias e modelos originam-se das 

explicações e ações que os atores proporcionam ao pesquisador que, por seu 

turno, tentará reconstruir a realidade social. A identificação de fatores 

relevantes para a explicação de interpretações e ações (possíveis variáveis) 

que permitem o desenvolvimento de modelos e teorias é produto do processo 

de pesquisa. Em vez de serem seus meios e instrumentos.  (2007, p. 44) 
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Figura 38 - Quadro sinóptico do Construto Epistemológico de Fazenda 

Apresentamos, abaixo, um quadro sinóptico do construto epistemológico de Fazenda, 

para que a partir dele, possamos desencadear aproximações e digressões em relação a sua 

essência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às questões que apresentamos até o momento seria possível realizarmos 

algumas categorizações essenciais. Em relação a ontologia, a construção epistemológica de 

Fazenda apresenta uma estrutura de consenso paritária às ideias apresentadas pelos autores, 

uma vez que aponta para a pesquisa em Interdisciplinaridade como aquela que parte da natureza 

de uma realidade objetiva e passa a observar e caracterizar os fenômenos a partir de suas 

relações de causa e efeito, aponta também para um clara estrutura de conflito, pois posiciona os 

lócus de pesquisa como sistemas sociais complexos que apresentam funcionamentos 

independentes, e assim, apresenta um forte caráter interpretativo, pois tias lócus de pesquisa, 

inseridos na sociedade refletem a construção e identidade de seus membros. Em relação à 

Epistemologia, a Interdisciplinaridade de Fazenda se posiciona a partir da necessidade de 

compreensão de como os sistemas sociais e seus atores funcionam historicamente, e isso se dá 

por meio da análise das relações causais, que permitem ao pesquisador adquiri conhecimentos 

sobre estes significados que embasam a prática e ação. Em relação à metodologia, encontramos 

uma aproximação, pois a Interdisciplinaridade permite a utilização da História de Vida e do 

caráter criativo do pesquisador na interpretação de outros atores, assim, a pesquisa em 
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Interdisciplinaridade é uma interação social consciente, que ocorre em cenários diversos e sua 

análise é conduzida a partir da perspectiva do ator da ação. 

Notoriamente a ciência como conhecemos na contemporaneidade tem sólidas raízes no 

trabalho de Descartes (1596-1650)115, para situarmos este autor elencamos uma de suas 

principais obras, “ O Discurso do Método”, onde o elemento significativo para nós é seu 

apontamento acerca do bom senso como característica presente em todos os seres humanos, 

porém ressalta que “(...) a diversidade de opiniões não se origina do fato de que alguns são mais 

racionais que outros , mas somente pelo fato de dirigirmos nossos pensamentos por caminhos 

diferentes e não considerarmos as mesmas coisas”2006, p.10). 

O autor expõe, que considera como base da ciência moderna, “a dúvida sistemática” 

(2006, p.11). Descartes almejava que seu trabalho fosse categorizado como “(...) útil a alguns, 

sem ser nocivo a ninguém” (2006, p.11). Em seu método denominado racionalismo, obteve seu 

apogeu nas ciências entre os séculos XVIII e XIX. Do racionalismo clássico evidenciamos 

pontos nevrálgicos para nosso trabalho, exposto por Chalmers: 

 

Segundo o racionalista clássico, os verdadeiros fundamentos do conhecimento 

são acessíveis à mente pensante. As proposições que constituem aquele 

fundamento são reveladas como claras, distintas e indiscutivelmente 

verdadeiras pela contemplação e raciocínio cuidadosos.  (CHALMERS, 1993, 

p.152)  

 

Em contraponto, contrariando os racionalistas, a vertente dos relativistas aponta para a 

inexistência de uma categoria única: a ciência, que seria intrinsicamente superior às demais 

formas de conhecimento.  

“O relativismo nega que haja um padrão de racionalidade universal não 

histórico, em relação ao qual possa se julgar que uma teoria é melhor que 

outra. Aquilo que é considerado melhor ou pio em relação às teorias científicas 

variará de indivíduo para indivíduo e de comunidade para comunidade. O 

objetivo da busca do conhecimento dependerá do que é importante ou daquilo 

que é valorizado pelo indivíduo ou comunidade em questão.” (CHALMERS, 

1993, p.137-138) 

 

 

                                                             
115 René Descartes - Filósofo, físico e matemático francês. 
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 Auguste Comte (1798-1857)116 pode ser analisado como uma continuação das ideias 

de Descartes, nesta vertente e segundo este autor “cabe ao homem estabelecer leis e relações 

entre os diversos fenômenos observados” (COMTE, p.10). Importante ressaltar que Comte é 

idealizador da estruturação denominada escola positiva de pensamento, que em amplo aspecto 

significa “(...) aplicar às ciências sociais os métodos da matemática para deduzir leis que devem 

reger o desenvolvimento e o destino da humanidade” (COMTE, p.11). 

O positivismo, segundo Comte (s/d, p.16) seria “(...) o regime definitivo da razão. Para 

o autor tal vertente seria o estágio teórico final das especulações do homem, precedido pelos 

estágios teológico e metafísico. O estágio teórico teológico é dividido em três fases distintas. 

Na primeira, fetichismo, o homem atribui vida semelhante à sua a todas as coisas, como por 

exemplo a adoração dos astros; a segunda é constituída pelo politeísmo117; e a terceira pelo 

monoteísmo, além da essência eminentemente provisória, uma outra forte característica das três 

fases do estado teológico é a busca pelo conhecimento absoluto. Já o estado teórico metafísico 

busca “(...) explicar sobretudo a natureza íntima dos seres, a origem e o destino de todas as 

coisas, o modo essencial de produção de todos os fenômenos (...)”, a diferença entre os estágios 

é que a metafísica “(...) em vez de empregar para isso agentes sobrenaturais propriamente ditos, 

ela os substitui cada vez mais por entidades ou abstrações personificadas (...)” (p. 21). Para 

Comte os estágios teológico e metafísico eram necessários, porém, apenas o sistema positivo 

emancipa a mente humana, pois a lógica especulativa segue princípios confusos que não traziam 

provas suficientes e “(...) suscitavam debates sem resultado” (p.24). 

Alencar (1999), aponta que desde os anos 1930 o positivismo tem dominado as Ciências 

Sociais, porém a partir dos anos 1960 as abordagens interpretativas começam a se emergir no 

meio acadêmico. Para o autor, o positivismo estaria baseado em três ideias: o objetivo geral é 

a identificação de leis universais, a geração do conhecimento se restringe à experimentação e 

toda pesquisa científica tem os mesmos princípios metodológicos. Para Demo (2007), este pode 

ser observado como um dos problemas centrais das ciências sociais, a opção por ciências sociais 

imitativas das ciências naturais, ou ciências sociais com horizonte próprio, para o autor a 

abordagem imitativa ou o positivismo ainda é predominante. 

                                                             
116 Auguste Comte – Filósofo francês criador do Positivismo. 
117 Segundo Comte, o politeísmo significava a vontade dos deuses que possuía controle absoluto sobre todas as 

coisas e, o monoteísmo onde apenas um deus controlava todos os fenômenos. 
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Importante elucidarmos que até o período da Renascença118 não havia distinções 

marcantes entre arte e ciência, Leonardo da Vinci119, dentre outros, é um exemplo claro disso 

(KHUN, 1978). A partir da revolução científica no século XVII, a concepção popular de ciência 

a considera como um conhecimento provado, derivado de rigorosas observações e 

experimentos, ou seja, neste sentido não nos cabe suposições especulativas, pois ela é objetiva, 

e assim sendo, é um conhecimento confiável. Este posicionamento é classificado como 

indutivismo ingênuo e ainda é uma posição que tem grande apelo popular (CHALMERS, 1993). 

Para Chalmers, o indutivismo ingênuo, com a premissa de formalizar a concepção 

popular de ciência, indica que ela parte da observação e da utilização dos sentidos para 

descrever fielmente as observações. Para os indutivistas “(...) desde que certas condições sejam 

satisfeitas, é legítimo generalizar a partir de uma lista finita de proposições de observações 

singulares para uma lei universal. ” (1993, p.25) 

Segundo Chalmers (1993) o indutivismo traz diversos problemas em sua concepção, o 

que o torna insustentável, pois, para realizar generalizações a partir de observações, sob uma 

ampla variedade de circunstâncias, pode-se perguntar: quantas observações são necessárias e 

sob que circunstâncias? Segundo o autor essas perguntas são suficientes para mostrar a 

deficiência do indutivismo. Uma saída encontrada pelos indutivistas foi a utilização da 

probabilidade, porém, esta alternativa não corrige as deficiências anteriores, pois: 

 

(...) a probabilidade de a generalização universal ser verdadeira é, desta forma, 

um número finito dividido por um número infinito que permanece zero por 

mais que o número finito de proposições de observação que constituem a 

evidência, tenha crescido. 1993, p.28)  

 

 

Os indutivistas, então, buscam dirigir a probabilidade para um evento único, por 

exemplo, qual a probabilidade de o sol nascer amanhã? O autor também critica esta segunda 

alternativa probabilística, pois ao relacionar a ciência: 

                                                             
118 O Renascimento começou na Itália, no século XIV, e difundiu-se por toda a Europa, durante os séculos XV e 

XVI. Foi um período da história europeia marcado por um renovado interesse pelo passado greco-romano clássico, 

especialmente pela sua arte 
119 Leonardo Da Vinci (1452-1519) - pintor italiano, artista e inventor. 
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(...) com a produção de um conjunto de previsões individuais em vez de 

produção de conhecimento na forma de um complexo de afirmações gerais é, 

para dizer o mínimo, antiintuitiva, e ainda mesmo quando a atenção é restrita 

a previsões individuais, pode-se argumentar que as teorias científicas e, 

portanto, as afirmações universais, estão inevitavelmente envolvidas na 

estimativa da probabilidade de uma previsão ser bem-sucedida. (1993, p.41)  

 

 

Lakatos120 (1999) enfatiza que “durante séculos conhecimento significou conhecimento 

certo – comprovado tanto pelo poder do intelecto quanto pela evidência dos sentidos.” (p. 9). 

Porém, “o poder de comprovação do intelecto foi posto em dúvida pelos cépticos há mais de 

dois mil anos” (p. 9). As descobertas de Newton intimidaram os céticos, porém com Einstein 

retoma-se a discussão e “atualmente, poucos filósofos ou cientistas consideram que o 

conhecimento científico é, ou pode ser, conhecimento comprovado” (p. 9). 

O autor evidencia que essa mudança traz implicações para a estrutura clássica de valores 

intelectuais e traz algumas reações como o posicionamento de empiristas com o conceito de 

verdade provável, ou ainda, os sociólogos do conhecimento com a ideia de verdade por 

consenso mutável (Lakatos, 1999). 

O consenso que encontramos, em linhas gerais, evidencia que o conhecimento não pode 

ser comprovado com certeza absoluta, pois nossos sentidos humanos são falhos e o olhar do 

homem está baseado em teorias e modelos mentais121 pré-estabelecidos que podem ser 

superadas por outras descobertas, porém, não estamos fadados ao ceticismo ou ao relativismo 

radical em reação à ciência. A ciência existe e existem provas claras que obteve sucesso, o que 

muda é a percepção da ciência não como verdade absoluta, mas como verdade provisória em 

constante desenvolvimento. Neste sentido, encontramos convergências entre diversos autores: 

CHALMERS, 1993; DEMO 2007: FEYERABEND, 2007; KUHN, 1978; LAKATOS, 1999; 

POPPER, 2007; SANTOS, 2003. 

Notório e indubitável que mesmo com tal limitação, a ciência possui um aporte de 

credibilidade junto à sociedade. Classificar algo como científico, é, ao menos para o senso 

                                                             
120  A edição utilizada é portuguesa e foi escrita antes do acordo ortográfico, ao utilizarmos em citações diretas 

mantivemos o formato original português. 
121 O modelo mental é um mecanismo do pensamento que representa a realidade externa. Trata-se de uma das 

formas mais utilizadas pelas pessoas para representar o mundo e ver e interpretar os acontecimentos em volta. São 

os modelos mentais de cada um que definem como o indivíduo percebe o que acontece a sua volta, como ele irá 

se sentir com cada evento, como ele pensa e como irá agir. Cada pessoa tem seu modelo mental, que é resultado 

de todas as suas experiências, história de vida e situações. 
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comum um elogio para qualquer afirmação ou campo do conhecimento, pois neste contexto 

apresentado significa estar o mais próximo possível da verdade, ou ainda ser a própria verdade 

em si. Mesmo que cientistas e pesquisadores já tenham se dado conta das limitações, nossa 

busca pelo reconhecimento acadêmico e social mantém a aura intocável da ciência, como um 

nicho, onde não são permitidas considerações sem embasamento.  

Chalmers (1993) e Feyerabend (2007) fazem severas críticas a esta condição e acreditam 

que deve haver controle social sobre a ciência, posição também assumida por Santos (2003), 

pois compreendem que a sociedade deve ter o direito de decidir seu destino, principalmente se 

a pesquisa a afeta diretamente. 

Então, o que é ciência? Esta pergunta é encontrada na obra de diversos autores 

anteriormente citados, e parece não se extinguir na evolução dos estudos e dos tempos. Para 

que possamos compreender importantes lastros para nossa busca em relação ao construto 

epistemológico da Interdisciplinaridade, foco central desta pesquisa, apresentamos na 

sequência deste questionamento, as ideias de sete diferentes autores: Popper (2007), Kuhn 

(1978), Lakatos (1999), Feyerabend (2007) e Chalmers (1993) que partem das ciências naturais, 

particularmente da física, para definir a ciência como um todo, na sequência,  Santos (2003) e 

Demo (2007) que partem das ciências sociais para entender a ciência. 

A intenção de apresentar diversos autores que discutem em seus trabalhos os limites do 

que pode ser considerado ciência e suas possibilidades de desenvolvimento parte de nossa 

necessidade, e inquietante busca, por uma ampla e diversa definição sobre ciência para a 

Interdisciplinaridade de Fazenda, além, da incontestável repercussão desta, na teoria do 

conhecimento voltada para pesquisas em Educação na contemporaneidade. 

Para a compreensão das perspectivas apresentadas, optamos por expor um sinóptico 

com três categorias: limites, distintivos e proposições. Os limites norteiam a ciência de outras 

formas de conhecimento, principalmente do senso comum. Os distintivos, apresentam as visões 

peculiares de cada autor em relação ao conhecimento científico e proposições são alterações 

nas teorias no intuito de responder a alguma observação que as contraria. Essa organização em 

três divisões tem como finalidade a possibilidade de realizarmos um comparativo, para 

cruzarmos com a Epistemologia de Fazenda, pois a partir do Estado da Arte da 

Interdisciplinaridade, pretendemos construir respostas ao nosso objetivo geral que evidencia-

nos testar e validar a Interdisciplinaridade como ciência para cada uma destas perspectivas. 
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Karl Popper122 apresenta como raiz de seu pensamento a ideia de falsificação de teorias 

para a evolução da Ciência. Como, então, não há conhecimento certo e comprovado, o autor 

acredita que as teorias precisam ser colocadas à prova, por meio de testes rigorosos. Para isto, 

as teorias devem ser falsificáveis, ou seja, ao enunciar uma teoria devem-se apresentar os meios 

para refutá-la. Caso a suposta teoria resista aos testes, ou seja, os testes não a refutem, eles a 

confirmam, até que outros testes venham a ser feitos. Segundo Lakatos (1999, p. 51) “as ideias 

de Popper representam o mais importante desenvolvimento para a filosofia do século XX.”   

Porém, para haver falsificação, torna-se necessário partir de algum lugar, o autor nomeia 

esta base teórica de enunciados básicos, que também pode ser falseado, sendo assim, não há 

enunciados definitivos: 

 

Dizemos que uma teoria está falseada somente quando dispomos de 

enunciados básicos aceitos que a contradigam (...) Só a diremos falseada se 

descobrirmos um efeito suscetível de reprodução que refute a teoria. Em 

outras palavras, somente aceitaremos o falseamento se uma hipótese empírica 

de baixo nível, que descreva este efeito, for proposta e corroborada. A essa 

espécie de hipótese cabe chamar de hipótese falseadora. (20017, p.91, grifo 

nosso)   
 

 

 

Podemos inferir que Popper seria um crítico do método indutivistas. Para o autor não 

existe indução, nem mesmo probabilística, a hipótese vem sempre primeiro, este é o “(...)  

método dedutivo de prova, ou de concepção segundo a qual uma hipótese só admite prova 

empírica -  e tão somente – após haver sido formulada” (2007, p. 30, grifos do autor) 

Para firmar que seu critério de demarcação de ciência é a falseabilidade, Popper enfatiza: 

(...) só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível 

de comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem que deve ser 

tomado como critério de demarcação não a verificabilidade, mas a 

falseabilidade de um sistema. (2007, p. 42) 

 

O autor apresenta, dessa forma, uma escolha natural arbitrária de teorias que devem ser 

testadas no sentido de serem refutadas e substituídas por novas teorias. Dessa forma, sugere a 

escolha de uma teoria em detrimento de outras, quando a selecionada se torna a melhor em 

confronto com as demais, “ela não será apenas a que já foi submetida a severíssimas provas, 

                                                             
122 Karl Raimund Popper - Filósofo da ciência austríaco naturalizado britânico. É considerado por muitos como o 

filósofo mais influente do século XX a tematizar a ciência. 
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mas a que também é suscetível de ser submetida a provas de maneira mais rigorosa” (2007, 

p.116)  

Assim sendo, conseguimos vislumbrar a visão do autor de evolução da ciência. O 

avanço da ciência não é cumulativo como pensavam os indutivistas e justificacionistas. A 

liberdade dos pesquisadores é a chave do processo, e, a ciência se desenvolve, então, por meio 

de “ideias avançadas, antecipações injustificadas, pensamentos especulativos, e estes são os 

únicos meios de que podemos lançar mão para interpretar a natureza (...)” (2007, p.307).  Dentro 

desta perspectiva, o autor apresenta o conceito de sistemas axiomatizados 123, como o sistema 

de teorias logicamente bem construídos de forma que qualquer nova proposição seja entendida 

como o que realmente é, uma modificação no sistema e não um complemento. Os sistemas 

axiomatizados devem fazer satisfazer a quatro condições respectivamente: 

 

O sistema de axiomas deve estar livre de contradições (seja a autocontradição, 

seja a mútua contradição). Isso equivale a exigir que não seja possível deduzir, 

dos axiomas, todos os enunciados arbitrariamente escolhidos; (b) o sistema 

deve ser independente, isto é, não deve conter nenhum axioma dedutível dos 

demais axiomas. (Em outras palavras, um enunciado só será denominado 

axioma se não for dedutível, junto com o resto do sistema). Essas duas 

contradições dizem respeito ao sistema axiomático como tais; no que concerne 

à relação do sistema axiomático para com o todo da teoria, os axiomas devem 

ser (c) suficientes para a dedução de todos os enunciados pertencentes à teoria 

a ser axiomatizados e (d) necessários, para o mesmo propósito; o que significa 

que eles não devem incluir pressupostos supérfluos. ” (2007, p.175, grifos do 

autor)   

 

 

A tendência da evolução das teorias, segundo o autor significa sair de baixos graus de 

universalidade para altos graus de universalidade, como os sistemas axiomatizados, assim, se o 

início da teoria já estivesse em um alto grau de universalidade, poderia ser considerado, naquele 

momento, como metafísico e não como ciência empírica, pois a comunidade científica poderia 

ainda não estar pronta para tal teoria. A única alternativa apontada por Popper seria a realização 

de um experimento crucial, ou seja, aquele que não deixa dúvidas quanto à refutação ou 

                                                             
123 Axioma – compreendido como um princípio evidente, que não precisa ser demonstrado, uma sentença máxima, 

ou ainda uma norma admitida como princípio. 
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corroboração de uma teoria,124 baseado em uma situação problema, que corroborasse a teoria. 

(2007, p. 176) 

Popper, ainda apresenta outra posição que está relacionada à questão das hipóteses 

auxiliares, ou hipóteses ad hoc. Essas hipóteses são arranjos incrementais na teoria que são 

usadas para reforçar sua consistência e fazer frente a resultados adversos obtidos em testes, 

evitando, no caso das proposições de Popper (2007), a refutação da teoria. Para o autor, o uso 

das hipóteses auxiliares só é admitido se estas aumentarem a falseabilidade da teoria em testes, 

evitando, caso contrário, essas hipóteses são inaceitáveis. 

Em relação às propostas de Popper, poderíamos analisar da seguinte forma o construto 

epistemológico de Fazenda:  

 

 

   

A proposta de Popper teve influência significativa na Teoria do Conhecimento, mas 

também, recebeu algumas críticas. Lakatos (1999), que é considerado como perpetuador de 

suas ideias, apresenta algumas restrições e limitações ao autor. A principal crítica está 

                                                             
124 Neste sentido de experimento cruciais, Lakatos (1999) argumenta que não existem experimentos cruciais, ou 

eles podem ser apenas verificados a posteriori, pois no momento em que são realizados não é possível prever 

completamente os desdobramentos de seus resultados. Para o autor, o título de experimento crucial se aproxima 

mais de um título honorífico posterior dado ao experimento. 

LIMITES

•A Interdisciplinaridade apresenta grande grau de Falseabilidade, pois as

teorias envolvidas no processo de análise das práticas são passíveis de

serem testadas, refutadas ou corroboradas.

DISTINTIVOS

•A Interdisciplinaridade propõem sistemas axiomatizados, pois parte de

enunciados reais que satisfaçam à condições do cenário observado,

refutando enunciados simplistas e supérfulos.

PROPOSIÇÕES

•A Interdisciplinaridade se aproxima das Hipótese ad hoc, os

pesquisadores lançam diversos recursos incrementais para reforçar a

consistência de suas análises.
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relacionada com a substituição de uma teoria (ou sistemas de teorias) por outra melhor. Outra 

crítica de Lakatos em relação à Popper está centrada no próprio critério de demarcação: 

 

O critério de demarcação de Popper pode de facto ser facilmente falsificado 

(...), mostrando que à sua luz, as melhores realizações científicas não formam 

científicas e que os melhores cientistas, em seus melhores momentos, 

quebraram as regras do jogo da ciência de Popper. (Lakatos, 1999, p. 159)   

 

Feyerabend (2007) argumenta que o método de Popper (2007), não se sustenta, pois 

afirma que se as teorias refutadas fossem realmente descartadas, tanto a mecânica newtoniana, 

quanto a relatividade einsteiniana, já teriam sido postas de lado, sem dar os frutos que deram. 

As teorias refutadas devem ser tomadas como teorias “alternativas” que contribuem para 

fortalecer as teorias vitoriosas. ” 

 

Os metodólogos podem ressaltar a importância dos falseamentos – mas 

empregam alegremente teorias falseadas; podem fazer sermões a respeito do 

quão importante é considerar toda a evidência relevante, mas jamais 

mencionam aqueles fatos importantes e drásticos que mostram que as teorias 

que admiram e aceitam talvez estejam em tão má situação quanto as teorias 

mais velhas que rejeitam. (2007, p.85) 

 

 

Chalmers (1993) também se opõe ao descarte de teorias: 

 

 (...) por mais seguramente baseada na observação uma afirmação possa 

parecer estar, a possibilidade de que novos avanços teóricos revelarão 

inadequações nessa afirmação não pode ser descartada. Consequentemente, 

falsificações conclusivas, diretas, de teorias, não são realizáveis. (1993, p.90) 

 

 

Thomas Kuhn 125 (1978) apresenta os  conceitos de paradigma, ciência normal, 

anomalia, crise e revolução científica; bases para entender o desenvolvimento da Ciência. 

                                                             
125  Thomas Samuel Kuhn - Físico e filósofo da ciência estadunidense. Seu trabalho incidiu sobre história da ciência 

e filosofia da ciência, tornando-se um marco no estudo do processo que leva ao desenvolvimento científico. 
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Assim, discutiremos esses conceitos para que seja possível tração aproximações e digressões 

com a epistemologia de Fazenda.  

Para ao autor, os cientistas que compartilham os mesmos paradigmas estão 

comprometidos com as mesmas regras e padrões para a prática científica, assim, “um paradigma 

governa, em primeiro lugar, não um objeto de estudo, mas um grupo de praticantes da ciência 

(1978, p.224). Os paradigmas têm duas características fundamentais: 

 

(...) suas realizações foram suficientemente sem precedentes para atrair um 

grupo duradouro de partidários, afastando-o de outras formas de atividade 

científica dissimilares. Simultaneamente, suas realizações eram 

suficientemente abertas para deixar toda espécie de problemas para serem 

resolvidos pelo grupo redefinido de praticantes da ciência. (1978, p.30)  

 

 

Importante ressaltar que paradigma é usado com dois sentidos distintos no texto de 

Kuhn: 

De um lado indica toda a constelação de crenças, valores e técnicas, 

partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada. De outro denota 

um tipo de elemento nessa constelação: a solução concreta de quebra-cabeças, 

que empregadas como modelos ou exemplos, podem substituir regras 

explícitas como base para a solução dos restantes quebra-cabeças da ciência 

normal. (1978, p.218) 

 

 

Em outros termos, o paradigma pode ser considerado como o corpo de conhecimentos 

aceito e usado por uma comunidade científica. A prática do paradigma dentro desses padrões é 

o que identifica uma ciência normal. 

 

(...) ciência normal, significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais 

realizações passadas. Estas realizações são reconhecidas durante algum tempo 

pela comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos 

para sua prática posterior. (1978, p. 29) 

 

 

A ciência normal é a atualização da promessa do paradigma. Quando a pesquisa evolui 

dentro de um paradigma, as comunicações tendem a ser em forma de artigos breves, acessíveis 
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apenas aos que partilham do paradigma (KUHN, 1978). A ciência normal é onde a ciência 

progride de maneira mais notável, o que é permitido pela própria comunidade científica que 

aceita o paradigma. 

 

É somente por meio da ciência normal que a comunidade profissional de 

cientistas obtém sucesso; primeiro explorando o alcance potencial e a precisão 

do velho paradigma e então isolando a dificuldade cujo estudo permite a 

emergência de um novo paradigma. (1978, p. 192) 

 

 

Kuhn (1978) classifica como anomalia, os problemas não solucionados que a teoria vai 

apresentando na medida em que é usada, “ as anomalias aparecem somente contra o pano de 

fundo proporcionado pelo paradigma” (p.92). Ao contrário de Popper (2007) que prevê o 

descarte de teoria, no caso da ciência normal, as anomalias são vistas como normais e com 

possibilidade de resolução com o avanço da própria ciência normal, assim, quando as anomalias 

se acumulam podem formar novas escolas (ou novas teorias) que passam a competir com a 

ciência normal. Pode haver dois resultados: a ciência normal exulta e continua seu caminho de 

desenvolvimento, ou as teorias alternativas conseguem vencer a teoria original, neste caso se 

tem uma revolução científica em curso (KUHN, 1978). 

Revoluções científicas são “ (...) episódios de desenvolvimento não cumulativo, nos 

quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível 

com a anterior” (KUHN, 1978, p. 125). Estabelecido o novo paradigma, volta-se, então, ao 

produtivo período de ciência natural. Segundo Chalmers (1993), “ o quadro de Kuhn da maneira 

como progride a ciência pode ser resumido do seguinte esquema aberto: pré-ciência, ciência 

normal, crise-revolução, nova ciência normal e nova crise. 

Para Kuhn, o critério de demarcação de ciência é a aquisição de um primeiro paradigma 

para o campo, pois “ a aquisição de um paradigma e do tipo de pesquisa mais esotérico126 que 

ele permite é um sinal de maturidade no desenvolvimento de qualquer campo científico que se 

queira considerar” (KUHN, 1978, p.31). Segundo Chalmers (1993, p.146) “ a característica 

                                                             
126 O adjetivo esotérico é muito utilizado no texto de KUHN (1978), o sentido atribuído aqui está relacionado a 

ser acessível apenas aos iniciados, ou seja, a comunidade científica que compartilha o paradigma. 
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mais importante de um campo de indagação quanto à distinção entre ciência e não ciência, é a 

extensão em que o campo é capaz de sustentar uma tradição científica normal. ”  

 

O período pré-paradigmático, em particular, é regularmente marcado por 

debates frequentes e profundos a respeito dos métodos, problemas e padrões 

de soluções legítimos – embora estes debates sirvam mais para definir escolas 

que para produzir um acordo. (KUHN, 1978, p. 73) 

 

 

Durante este período é difícil encontrar provas de progresso e avanços do conhecimento, 

a não ser dentro das escolas competidoras. Esses debates não se extinguem imediatamente com 

o surgimento do paradigma, porém, com o passar do tempo e estabelecimento da ciência 

normal, são praticamente extintos, voltando apenas pouco antes das revoluções científicas 

(KUHN, 1978). 

Um paradigma em sua primeira aparição pode parecer muito limitado tanto em seu 

âmbito quanto em sua precisão, porém, se foi reconhecido como tal, significa que pareceu ser 

melhor que as outras teorias, apesar de não explicar todos os fatos (e de fato isso nunca 

acontece). Um dos fatos que caracteriza a emergência do primeiro paradigma é a confiança 

crescente nos manuais ou seus equivalentes produzidos pela comunidade científica para treinar 

os próprios cientistas. (KUHN, 1978) 

Outro conceito relevante é o de comunidade científica. Para o autor, comunidade 

científica é um grupo formado por pesquisadores e praticantes de uma mesma especialidade 

científica, como experiência profissional e formação educacional similar, que apresentam uma 

mesma leitura de base e trabalham com o mesmo objeto de estudo. Tais comunidades se formam 

nas escolas de nível superior, onde os aspirantes a cientistas são treinados dentro da ciência 

normal vigente na época, o que, nos leva a compreender que novas ideias sejam consideradas 

como não científicas dentro de um campo de conhecimento já consolidado. 

Neste sentido, a busca pela validação do construto epistemológico da 

Interdisciplinaridade nesta pesquisa, apesenta um cenário que pode ser explicitado por 

Feyerabend (2007) que apresenta em sua obra uma descrição de John Stuart Mill sobre a 

transformação gradual de ideias revolucionárias em obstáculos para o pensamento. Neste 

sentido, o autor descreve que quando uma nova concepção é proposta, defronte a hostilidade de 
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outras comunidades científicas, tornam-se necessárias razões excelentes e fundamentadas para 

se obter uma audiência justa, por vezes, mesmo quando as razões são apresentadas, são 

desconsideradas ou ridicularizadas. Porém, indubitavelmente gerações novas, que se interessam 

por coisas novas, ficam curiosas, consideram as razões e esses grupos de pesquisadores iniciam 

estudo aprofundados. Para Mill (apud Feyerabend, 2007) tais estudos com essa motivação 

tendem a gerar resultados surpreendentes, porém, geram também, uma série de problemas e 

entraves. Sendo assim, a teoria passa a ser um tópico de discussão aceitável, os membros 

sentem-se obrigados a estudar em profundidade textos que fundamentam suas ideias, até, que, 

em determinado momento, a teoria não é mais o assunto chave de discussões, mas entra em 

domínio público, nesta ascese, pontos em maturação se tornam slogans, debates passam a ser 

padronizados, tornando-se irrealistas para a compreensão fora da comunidade científica 

geradora, assim, alusivamente tem-se a sensação de êxito , que é vista e criticada como algo 

vazio, e infelizmente, uma ideia e invenção maravilhosa transforma-se num fóssil. 

Kuhn (1978) utiliza o termo matriz disciplinar ante o termo teoria, apresenta esta opção, 

pois vê na matriz composta de elementos ordinários de várias espécies. A matriz disciplinar 

seria constituída por objetos de compromisso, tais como, paradigmas ou partes dele e os seus 

principais componentes são: a) Generalizações simbólicas: expressões utilizadas sem discussão 

ou dissensão pelos membros do grupo de podem ser expressas de maneira lógica e são pontos 

de apoio para a resolução dos entraves; b) Crenças em determinados modelos: fornece ao grupo 

analogias e metáforas preferidas ou permissíveis, ajudando a determinar o que será aceito como 

resposta a um entrave e ainda quais são os entraves mais importantes; c) Valores: faz com que 

os pesquisadores se sintam parte de uma comunidade, porém, os valores podem ser 

compartilhados por pessoas que divergem quanto à aplicação, o que pode ser saudável para a 

ciência e é uma maneira de uma comunidade científica diminuir os riscos e assegurar o sucesso 

a longo prazo e d) Exemplares: soluções concretas para problemas, indicando por meio de 

exemplos como o cientista deve realizar seu trabalho.  

Dessa forma já se torna possível buscarmos aproximações e digressões entre a proposta 

de Kuhn e a epistemologia de Fazenda. 

 

IMITES 
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Lakatos (1999) 127 critica Kuhn por este acreditar que a continuidade da ciência tem 

bases sócio psicológicas, que tendem ao irracionalismo, para Lakatos (1999) a continuidade da 

ciência se dá nas bases racionais: 

 

A história da ciência tem sido e deveria ser uma história de competição entre 

programas de investigação (ou se preferir, paradigmas), mas não tem sido e 

não se deve transformar numa sucessão de períodos de ciência normal: quanto 

mais cedo se inicia a competição, melhor para o progresso. O pluralismo 

teórico é melhor que monismo teórico: neste ponto Popper e Feyerabend têm 

razão e Kuhn está enganado (1999, p. 79-80) 
 

 

Santos 128 (2003) amplia ainda mais a perspectiva sociológica de Kuhn (1978), 

sugerindo que a mudança de paradigma não estaria restrita a provas científicas e à comunidade 

científica, dependendo também do ambiente social. 

Segundo Lakatos (1999) existe uma importante diferença entre Kuhn e Popper em 

relação ao desenvolvimento da ciência. Para Popper a ciência estaria em permanente revolução 

e a crítica seria a alma do empreendimento científico, enquanto que para Kuhn a revolução é 

                                                             
127 Imre Lakatos – Filósofo, Matemático e cientista húngaro. 
128 Boaventura de Sousa Santos – professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

 

Limites

•A Interdisciplinaridade, apresenta desde sua cosntituição primórdia o primeiro

paradigma, que buscamos sistematizar nesta pesquisa, e assim, pode ser

considerada ciência uma vez que se sustenta na tradição de uma ciência normal.

Distintivos

•A Interdisciplinaridade apresenta uma Matriz disciplinar constituída por objetos

da ciência normal (generalizações simbólicas, crenças em modelos determinados,

valores, exemplos de respostas dentro da ciência normal).

Proposições

•A Interdisciplinaridade parte de casos complexos não resolvidos e busca uma

série de proposições para reinterpretar a teoria.
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excepcional e a crítica em tempos normais (ciência normal) é estranha ao processo. Porém Kuhn 

(1978) prevê a existência de anomalias durante o período da ciência normal, que poderiam ser 

consideradas críticas ao paradigma dominante e, por outro lado, o próprio Lakatos (1999) ao 

propor sua hermenêutica positiva, que blinda seu núcleo firme, estaria defendendo o programa 

de investigação científica (ou o paradigma de Kuhn) das críticas. 

Evidente que as críticas de Lakatos (1999) centram-se na perspectiva de comunidade 

cientifica de Kuhn (1978) que de certa forma é compreendida como uma entidade que muda 

(de paradigma, via revolução científica) apenas por motivos psicológicos (ou até religiosos). 

No entanto, Kuhn (1978) deixa claro que as anomalias, mesmo postas de lado pela ciência 

normal, quando não solucionadas se acumulam e tornam insustentável o paradigma dominante. 

Sendo assim, diverge-se das críticas de Lakatos (1999) em relação a este tema.  

Santos (2003) faz, ainda, duas críticas a Kuhn (1978), a primeira se relaciona à 

classificação na qual as ciências sociais estariam na fase pré-paradigmáticas. O autor argumenta 

que dentro da perspectiva de degenerescência da ciência moderna a relação entre ciências 

sociais e ciências naturais estaria mudando e esta constatação não se aplica em um contexto de 

pluralidade metodológica. A segunda crítica se relaciona à importância do papel da sociedade 

nas comunidades científicas, que segundo Santos (2003) é muito relevante e se reflete nos 

próprios resultados da comunidade científica. Estas críticas implicam em outras, pois a escolha 

de um novo paradigma por uma comunidade científica, além de abrir caminhos para uma nova 

descoberta, sofre, também, influências da sociedade em geral e não apenas internamente à 

comunidade científica. 

Lakatos (1999) apresenta em sua proposta uma evolução das ideias de Popper (2007). 

A diferença básica está relacionada ao não descarte imediato das teorias refutadas. Outra 

diferença se refere ao caráter histórico do processo, para Lakatos (1999) não se refuta uma 

teoria, mas uma série de teorias (ou um programa de investigação científica) que evoluíram no 

tempo. Além disso, um programa só pode ser refutado se houver um substituto melhor. Os 

conceitos centrais, para entender a proposta de Lakatos (1999), são: programa de investigação 

científica, heurística positiva e heurística negativa. 

O autor classifica sua proposta de falsificacionismo sofisticado, em oposição ao 

falsificacionismo ingênuo: 
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Para o falsificacionista ingênuo, qualquer teoria susceptível de ser interpretada 

como experimentalmente falsificável é aceitável ou científica. Para o 

falsificacionista sofisticado, uma teoria só é aceitável ou científica se, 

comparativamente à sua antecessora (ou rival), apresenta um conteúdo 

empírico corroborado adicional, ou seja, apenas se conduzir à descoberta de 

novos factos. (1999, p. 36)  
 

 

 

O falsificacionismo sofisticado, ao substituir o conceito de teoria pelo de série de teorias, 

passa a avaliar como científico ou não científico (critério de demarcação científica) uma série 

de teorias e não uma dada teoria em separado. Essas séries de teorias estão ligadas por uma 

continuidade que as unifica em um programa de investigação científica (que lembram, segundo 

o autor, a ciência normal Kuhniana). 

 

 

 O programa é constituído por regras metodológicas: algumas indicam-nos os 

caminhos da investigação a evitar (heurística negativa), outras os caminhos a 

seguir (heurística positiva). Até a ciência como um todo se pode ver como um 

gigantesco programa de investigação (...)” (1999, p. 54, grifos do autor) 

 

 

 

A heurística negativa define o núcleo firme do programa, que é irrefutável por decisão 

metodológica dos participantes do programa de investigação científica. A heurística negativa 

cria um cinturão de protetor de hipóteses para onde são dirigidas as críticas do programa. O 

cinturão protetor deve ser ajustado e reajustado de forma a suportar o embate com as anomalias 

que surgirem, assim, tem também, a função de serem produtoras de aumento de conteúdo, 

fortalecendo, assim o núcleo firme: 

 

Nesse caso, podemos dizer que devemos exigir que cada passo de um 

programa de investigação seja portador, consistentemente, de um aumento do 

conteúdo: que cada passo constitua uma alteração de problemática teórica 

consistentemente progressiva. Além disso, só necessitamos que, pelo menos 

de vez em quando, o acréscimo de conteúdo seja retrospectivamente 

corroborado; o programa como um todo deveria também revelar uma 

alteração empírica intensamente progressiva. Não exigimos que passo 

produza imediatamente um facto novo observado. O termo intermitente 

oferece um campo de acção racional suficiente para permitir a adesão 

dogmática a um programa, face a refutações prima facie. (LAKATOS, 1999, 

p.56-57, grifos do autor) 
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Por outro lado, a heurística positiva centra-se em desenvolver variantes refutáveis do 

programa e também tornar mais sofisticado o cinturão protetor do programa de investigação. A 

heurística positiva delimita os tipos de problemas a serem escolhidos pelos pesquisadores 

dentro do programa. As anomalias são identificadas e colocadas de lado, na esperança que se 

tornem, no futuro, fonte de corroboração ao próprio programa, assim, as anomalias se tornam 

importantes e alvo de pesquisa quando um programa entra em uma fase degenerativa, quando 

a heurística positiva perdeu o seu vigor e não antes disso (LAKATOS, 1999) 

 Lakatos (1999) defende a competição entre programas rivais, de modo a que se possam 

compará-los para escolher o melhor, neste ponto, ele se distingue de Kuhn (1978) que utiliza o 

conceito de ciência normal no singular. O autor acredita na pluralidade dos programas de 

investigação científica e, defende ainda, que um programa iniciante, mesmo incipiente, não 

deve ser abandonado, e, sim protegido até que consiga apresentar resultados. Evidencia, 

também, que para se abandonar um núcleo firme de um programa de investigação científica, o 

novo programa deve explicar o outro e apresentar um poder heurístico maior (LAKATOS, 

1999). Este processo de substituição não é imediato, a disputa entre os programas envolve 

hipóteses e proposições de cada lado de modo a reforçar sua posição na disputa.  

Dessa forma, realizamos uma análise da Interdisciplinaridade de Fazenda em relação às 

propostas de Lakatos. 

 

Limites

•A Interdisciplinaridade constitui-se de um Programa de Investigação Científica,

pois está pautada numa série de Teorias irrefutáveis aportadas na História,

Filosofia, Antropologia, Sociologia e Psicologia.

Distintivos

•A Interdisciplinaridade desenvolveu formas de manter seu núcleo firme,

utilizando pontos do senso comum "anomalias" em suas proposições

•Não temos clareza em apontar as relações entre Interdisciplianridade e heurística

negativa e positiva.

Proposições
•A Interdisciplinaridade não possui uma estrutura de núcleo firme bem delineado.
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Segundo Chalmers (1993) a proposta de Lakatos (1999) apresenta alguns problemas. O 

primeiro deles está relacionado à competição entre os programas. O critério de Lakatos (1999), 

segundo Chalmers (1993), é que os méritos relativos aos programas devem ser julgados à 

medida que eles estejam progredindo ou degenerando, o programa que está degenerando cede 

espaço ao programa que se desenvolve. A crítica de Chalmers (1993) está centrada no fator 

tempo. Quanto tempo deve-se passar até decidir se um programa se degenerou e seu núcleo 

firme deve ser abandonado. Para Chalmers (1993), Lakatos não traz resposta em seu texto e 

ainda reconhece “(...) que os méritos relativos de dois programas somente podem ser decididos 

olhando-se para trás” (CHALMERS, 1993, p. 120). Assim, qual seria a utilidade de uma 

metodologia se ela não pode fazer previsões? Simplesmente mostrar que as mudanças 

ocorreram conforme a metodologia não é explicar como isso acontece (Chalmers, 19993). 

O segundo problema apresentado por Chalmers (1993) está relacionado ao papel das 

decisões conscientes dos cientistas para a mudança de uma teoria, ou seja, Lakatos (1999) não 

considera o fator psicológico da comunidade científica na hora de refutar um programa de 

investigação científica, o autor apresenta apenas critérios objetivos, baseados no seu 

desenvolvimento ou degenerescência. Feyerabend (2007) apoia esta crítica, afirmando que: 

 

(...) o material que um cientista realmente tem à sua disposição, suas leis, seus 

resultados experimentais, suas técnicas matemáticas, seus preconceitos 

epistemológicos, sua atitude em relação às consequências absurdas das teorias 

que aceita, é, em muitas maneiras, indeterminados, ambíguos, e nunca estão 

inteiramente separados do pano de fundo histórico.  (FEYERABEND, 2007, 

p. 86, grifos do autor) 

 

 

Chalmers (1993) apresenta, também, uma possibilidade de avanço na metodologia dos 

programas de investigação científica, propondo a ideia de grau de fertilidade, que seria o 

conjunto de oportunidades que o programa apresenta em um dos seus estágios de 

desenvolvimento. Para a autor o grau de fertilidade seria inerente ao programa, podendo ou não 

ser percebido e/ou desenvolvido pelos cientistas do programa, além disso, a noção de grau de 

fertilidade poderia ser usada para fazer comparações qualitativas entre programas rivais. 
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A proposta de Feyerabend 129 pode ser caracterizada como a mais aberta de todas as já 

apresentadas. O autor discorda que exista padrão para o desenvolvimento da Ciência, pois “os 

eventos, os procedimentos e os resultados que constituem as ciências não têm uma estrutura 

comum; não há elementos que ocorram em toda investigação científica e não estejam em outros 

lugares. ” (2007, p. 19, grifos do autor)  

Para o autor “(...) o anarquismo, ainda que talvez não seja a mais atraente filosofia 

política, é com certeza um excelente remédio para e epistemologia e para a filosofia da ciência, 

assim, o único princípio que não inibe o progresso é: tudo vale. ” (2007, p. 31, grifos do autor) 

Por não haver padrões no seu desenvolvimento (como os expostos anteriormente por 

Popper, Kuhn e Lakatos), pode-se considerar que “a ciência é um empreendimento 

essencialmente anárquico: o anarquismo teórico é mais humanitário e mais apto a estimular o 

progresso do que suas alternativas que apregoam a lei e a ordem. ” (Feyerabend, 2007, p. 19, 

grifos do autor). Ainda segundo o autor, nenhuma teoria está de acordo com todos os fatos, se 

exige isto, não se tem teoria alguma, assim, o falsificacionismo (de Popper e Lakatos) não faz 

nenhum sentido: 

 

(...) o conhecimento não é uma série de teorias autoconscientes que converge 

para uma concepção ideal; não é uma aproximação gradual à verdade. É, 

antes, um sempre crescente oceano de alternativas mutuamente incompatíveis, 

no qual cada teoria, cada conto de fadas e cada mito que faz parte da coleção 

força os outros a uma articulação maior, todos contribuindo, mediante este 

processo de competição, para o desenvolvimento da nossa consciência. (2007, 

p. 46) 

 

 

No contexto apresentado, o cientista deve ser um oportunista 130 e não estar preso a 

métodos, pois as situações são sempre novas e a ciência é um meio complexo, com 

desdobramentos surpreendentes que não cabem em procedimentos ou regras estabelecidas, 

some-se a isso as condições em constante mudança na história. (FEYERABEND, 2007).  

Para o autor “(...) algumas das mais importantes propriedades formais de uma teoria são 

descobertas por contraste, e não por análise”, pois as teorias devem ser comparadas antes com 

outras teorias “(...) do que com a experiência e tem de tentar aperfeiçoar, em vez de descartar, 

                                                             
129 Paul Feyerabend – Filósofo austríaco. 
130 O autor utiliza-se da expressão “oportunista” para indicar que o cientista deve aproveitar toda e qualquer 

possibilidade que se apresentar, de forma a não perder nenhuma chance. 
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as concepções que fracassaram nesta competição”, pois os “(...) preconceitos são descobertos 

por contraste e não por análise” (FEYERABEND, 2007, p. 220). 

O autor argumenta, ainda, que as ideias que formam a base atual da ciência só existem 

hoje porque no passado houve preconceito, presunção e paixão que se opuseram à razão. 

Feyerabend (2007) tem uma posição firme em relação ao controle social da ciência. Para 

o autor, o público em geral tem o direito de participar da discussão sobre as realizações 

científicas, e isto será feito sem atrapalhá-las, pois não existem caminhos certos ou garantidos 

para seu desenvolvimento. Ainda nos casos em que o trabalho do cientista afete o público, este 

deveria ter o direito de participar, ou seja “(...) uma democratização completa da ciência (o que 

inclui a proteção das minorias, como os cientistas) não está em conflito com a ciência. ” (p. 21). 

Esta postura estaria, então em conflito com o racionalismo, “(...) que usa uma imagem 

congelada da ciência para aterrorizar pessoas não familiarizadas com sua prática. ” (p. 21)  

O autor argumenta que a ciência é apenas uma das formas de lidar com o mundo, e 

acredita que o atual status da ciência, faz com que “sua autoridade social seja tão esmagadora 

que se faz necessária uma interferência política para restaurar um desenvolvimento 

equilibrado. ” (2007, p. 222, grifos do autor) e enfatiza: 

 

Tudo o que digo é que os não-especialistas frequentemente sabem mais que 

especialistas e deveriam, portanto, ser consultados, e que profetas da verdade 

(incluindo os que empregam argumentos) em geral são impelidos por uma 

visão que conflita com os próprios eventos que, supõe-se, esta visão estaria 

extrapolando. Existe uma ampla evidência para ambas as partes desta 

asserção. (2007, p.27, grifos do autor)   

 

 

A partir desta proposição podemos inferir que o distanciamento da ciência em relação à 

população e sua reificação enquanto sinônimo de verdade incontestável traz alguns problemas, 

pois: 

 

Em vez de perguntar às pessoas que estão envolvidas em certa situação 

problemática, os promotores de desenvolvimento, educadores, educadores, 

tecnólogos e sociólogos obtém sua informação sobre o que essas pessoas 

realmente querem e precisam de estudos teóricos executados por seus 

estimados colegas naquilo que eles pensam sobre os campos relevantes. Não 

é a população-alvo que decide, mas os produtores dos modelos. Intelectuais 

pelo mundo afora, assumem como dado que seus modelos serão mais 

inteligentes, farão melhores sugestões, terão melhor apreensão da realidade 

dos seres humanos que os próprios seres humanos. ” (2007, p. 352-352) 
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Na sequência, analisamos a Interdisciplinaridade e sua epistemologia utilizando o 

posicionamento de Feyerabend. 

 

 

 

O posicionamento do autor é bem distinto dos anteriores e a principal crítica a seu 

trabalho é feita por Lakatos (1999) 131que a classifica de relativista. Porém, segundo Chalmers 

(1993, p.173): 

(...) um dos relatos de ciência contemporâneo mais estimulantes e 

provocadores é aquele que foi pitorescamente apresentado por Paul 

Feyerabend; nenhuma avaliação da natureza ou do status da ciência estaria 

completa sem alguma tentativa de entrar em acordo com ele.  

 

 

Segundo Santos, o incompreendido anarquismo metodológico de Feyerabend não pode 

ser desconsiderado levianamente. Porém, a recusa radical de Feyerabend do caráter privilegiado 

do conhecimento científico inviabilizaria a dupla ruptura epistemológica proposta por Santos 

                                                             
131 Importante destacar que no prefácio e sua obra, Feyerabend (2007) relata que foi Lakatos que o estimulou a 

escrever sua obra de maior destaque “Contra método”, pois considerava suas ideias muito diferentes e merecedoras 

de discussão. 

Limites

•A Interdisciplinaridade não apresenta unicidade de critério, assim, a liberdade

irrestrita do pesquisador é o critério de ação da ciência.

Distintivos

•A Interdisciplinaridade parte de cenários complexos que solicitam a geração de

hipóteses contraditórias, princípio de desenvolvimento da Ciência.

Proposições

•Para o exercício da ciência e pesquisa em Interdisciplinaridade são permitidas

quaisquer estratégias.
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(2003)132. Além disso, Santos identifica, no texto de Feyerabend (2007), que se não há regra de 

ouro, há diversas regras que são seguidas em determinados contextos, contrariando a visão 

Feyerabendiana que a regra é não ter regras. Outra crítica de Santos a Feyerabend é em relação 

à duplicidade retórica do conhecimento científico, pois Feyerabend se concentra apenas no 

autoconvencimento do cientista sem considerar o contexto (comunidade científica) ao qual o 

cientista também responde. Sendo assim, Santos (2003) prefere o conceito de metodologia 

transgressiva – transgressão em relação aos argumentos mais convincentes da comunidade 

científica e violação de regras publicamente consagradas - ao de anarquismo metodológico, 

pois o primeiro contempla a duplicidade retórica, ou seja, contempla a comunidade científica 

no contexto. Em síntese, Santos (2003) aponta que o cientista não se vê como um anarquista, 

em uma avaliação concreta nunca vale tudo (como em alguns momentos Feyerabend deixa 

transparecer e em outros afirmar), pois há argumentos mais ou menos válidos e mais ou menos 

convincentes, o que vale também para o método, e existem algumas regras, mesmo que 

contextuais para a investigação. 

A proposta de Chalmers (1993) se aproxima de Feyerabend (2007). O autor propõe os 

conceitos de meta da ciência e de grau de fertilidade como critério de controle para o 

desenvolvimento científico. 

A construção de conhecimento, segundo o autor, não parte do nada. O início acontece 

justamente até onde o conhecimento já evoluiu e isto acontece com o uso e aperfeiçoamento de 

métodos que se tem à disposição. O desenvolvimento da ciência, então, se dá em relação ao que 

já é conhecido ou aceito e a capacidade de prever novos fenômenos é um sinal de avanço 

(Chalmers, 1994)  

A meta da ciência proposta por Chalmers (1993) estaria entre o método universal 

(proposta que acredita que exista um critério único para a ciência) e o relativismo cético 

(proposta onde se acredita que não existem critérios). A meta da ciência pode ser descrita como 

a proposta de desenvolvimento da ciência. Neste sentido, o autor alerta que existem outras 

metas (que não da ciência) que também são buscadas pela sociedade, esta busca acontece de 

maneira entrelaçada de forma que pode haver influência de outros objetivos na meta da ciência 

(distribuição de recursos para a pesquisa, escolha de áreas prioritárias pelo governo, entre 

outras). A ciência não é uma atividade praticada isoladamente em relação a outros interessantes, 

                                                             
132 A dupla ruptura epistemológica proposta por Santos (2003) consiste no rompimento da ciência com o senso 

comum (1º ruptura) e posteriormente a ruptura com a 1º ruptura (2º ruptura), detalharemos esta proposta na 

sequência. 
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porém, “(...) é possível e importante fazer uma distinção entre a meta de produzir o 

conhecimento científico e outras metas, e essa distinção é essencial para uma explicação e 

avaliação satisfatória da ciência (1993, p.127). Porém, “o simples fato de que a atividade 

científica não pode ser separada das outras que atendem a outros interesses não implica em si 

que o objetivo da ciência seja subvertido. ” (1993, p. 129)  

Neste sentido o autor aponta: 

 

Em especial, as mudanças nos métodos, padrões, e se for o caso, paradigmas 

fundamentados podem ser avaliados do ponto de vista da amplitude em que 

estendem a meta da produção do conhecimento aperfeiçoado e mais 

abrangente. Afirmo que isto pode ser feito; a ciência pode e frequentemente 

tem sido praticada de uma forma que atende predominantemente aos 

interesses da produção do conhecimento, mais do que é subserviente a outros 

interesses de classes, ideológicos ou pessoais. (1993, p. 58)  

 

 

As metas, neste sentido, não devem ser utópicas, se querem ser úteis, de forma que se 

possa constatar um avanço em sua realização. Além disso, as metas podem e devem ser 

modificadas de acordo com a realidade encontrada e diante dos próprios resultados. O autor 

enfatiza: 

 

Como a meta da ciência certamente terá de ser avaliada em relação a outros 

objetivos e outros interesses, uma vez adotada esta meta, a extensão alcançada 

pelos diversos métodos e padrões não é uma questão de opinião subjetiva, mas 

de fato objetivo a ser determinado de maneira prática. (1993, p. 19)  

 

 

 

Segundo Chalmers (1993), a meta da ciência defende a ciência do ceticismo radical, 

pois estabelece critérios para o desenvolvimento da ciência. Porém, o autor esclarece que a meta 

da ciência não está e nem deveria estar acima dos demais interesses da sociedade, pois “(...) o 

problema de utilizar equitativamente o conhecimento científico que temos é um problema de 

urgência maior do que a produção de mais conhecimento científico na sociedade 

contemporânea. ” (p. 59) 

Em sua argumentação, o autor usa o conceito de grau de fertilidade. Segundo o autor o 

conceito se refere a amplitude de oportunidades para desenvolvimento que uma teoria oferece 
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a um determinado contexto prático ou teórico e às possibilidades reais que uma teoria apresenta, 

dentro do contexto dos recursos teóricos e experimentais disponíveis.  

Em relação ao critério de demarcação de ciência do autor sua posição é menos arbitrária 

que a de Popper (2007), Lakatos (1999) e Kuhn (2007), se aproximando de Feyerabend (2007). 

O primeiro argumento é que não existe uma categoria única chamada ciência, pois não é 

possível defender esta concepção tão geral de ciência. A utilização de categorias gerias para a 

demarcação da ciência é usada para excluir ou suprimir áreas de estudo. Segundo Chalmers 

(1993, p. 210) “(...) os filósofos não têm recursos que os habilitem a legislar a respeito dos 

critérios que precisam ser satisfeitos para que uma área do conhecimento seja considerada 

aceitável ou científica. ” O autor sugere que cada área do conhecimento deve ser analisada pelos 

seus objetivos, os recursos usados para alcançá-los e o grau de sucesso obtido (meta da ciência). 

Isto não indica que não se possam criticar as áreas das ciências, pois, “(...) cada área do 

conhecimento deve ser julgada pelos próprios méritos, pela investigação dos seus objetivos, e, 

em que extensão é capaz de alcançá-los. Mais ainda, os próprios julgamentos relativos aos 

objetivos serão relativos à situação social. ” (CHALMERS, 1993, p. 211) 

Apresentamos a seguir uma análise da epistemologia de Fazenda em relação aos 

enunciados de Chalmers. 

 

  

 

Limites

•A Interdisciplinaridade não apresenta um aporte único de Ciência.

Distintivos

•A Interdisciplinaridade apresenta um objetivo (meta da ciência), diversos
recursos para alcançá-los (métodos), porém não apresenta possibilidades
palpáveis de auferir os resultados (resultados obtidos).

Proposições

•A Interdisciplinaridade não apresenta restrições metodológicas, o que contribui
para a meta da ciência.
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Para Santos (2003) 133 a ciência encontra-se numa fase de mudança paradigmática entre 

a ciência moderna “(...) e um novo paradigma, de cuja a emergência se vão acumulando os 

sinais, e a que, à falta de melhor designação, chamo de ciência pós-moderna. ” (Santos, 2003, 

p. 11) 

O autor defende que a superação da distinção entre senso comum e ciência, via dupla 

ruptura epistemológica, levaria a transformação de ambos os tipos de conhecimento em uma 

nova forma simultaneamente mais reflexiva e mais prática, mais democrática e mais 

emancipadora que qualquer um deles em separado. (SANTOS, 2003) 

Em sua análise - diferentemente das já apresentadas, que partem das ciências naturais – 

o autor parte das ciências sociais. Neste cenário, dá importância ao contexto e aos fatores sócio-

psicológicos da ciência. Neste sentido, mostra-nos a importância da sociedade como um todo 

para a mudança de paradigma: 

 

Toda a ciência é interpretativa e as ciências são duplamente interpretativas. A 

verificação ou a falsificação das explicações causais ou das regularidades 

nomotéticas134 estão sempre subordinadas à avaliação do sentido de 

interpretação (do contexto da abstração e da generalização) que lhe subjaz. A 

tentativa, bastante em voga no pós-guerra, de eliminar o estorvo do sentido 

pelo recurso aos fatos nus e crus teve o desfecho, já por nós conhecido, de, e, 

finais de década de sessenta e princípios da década de setenta (do século XX), 

termos sido obrigados a redescobrir que, sem o estorvo do sentido, era a 

própria atividade científica que deixava de ter sentido.  (2003, p. 90) 

 

 

Então, para o autor, a produção de conhecimento na sociedade capitalista ocidental 

emerge em quatro contextos: doméstico, do trabalho, da cidadania e da mundialidade. Cada um 

desses contextos tem uma intersubjetividade própria, constituída pelos elementos: unidade da 

prática social, a forma institucional, o mecanismo do poder, a forma de direito e o modo de 

racionalidade, tais contextos, apesar de estruturalmente separados, se interpenetram e se 

influenciam de diversas formas, podendo ser considerados, cada um deles, constituídos por um 

                                                             
133 Ressaltamos que o texto de Santos (2003) está em português de Portugal antes do acordo ortográfico, sendo 

assim, optamos por manter o texto original em citações diretas. 
134 Nomotéticas significa literalmente “proposição de leis” 
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saber comum (SANTOS, 2003). O conhecimento científico seria, então, produzido de em 

contexto específico: 

 

(...) contexto do trabalho, na medida em que a investigação está organizada 

como lugar de trabalho e cada vez mais de trabalho empresarial; do contexto 

da cidadania, na medida em que a ciência pertença mais ou menos 

exclusivamente ao estado e é produzida em muitos países pro um corpo de 

funcionários do Estado; do contexto da mundialidade, na medida em que a 

produção e a aplicação do conhecimento científico é um dos ingredientes 

principais das relações entre nações e das trocas desiguais que realiza. (2003, 

p.155-156)  

 

 

  Santos, afirma que no início da Sociologia, houve uma preponderância dos métodos 

quantitativos, “ a proximidade entre objeto e sujeito (membros de uma mesma sociedade) foi, 

neste caso, considerada excessiva, e a quantidade serviu para criar a distância julgada essencial 

à produção do conhecimento objetivo. ” (2003, p. 110). Naquele período foi impetrado imenso 

valor à linguagem dita científica no intuito “(...) de fugir às armadilhas da linguagem vulgar e 

da linguagem literária, uma preocupação tanto mais premente dado ao objeto de estudo ter ele 

próprio uma linguagem que partilha com o cientista, enquanto cidadão, a linguagem vulgar” 

(2003, p.112) 

A hegemonia positivista trouxe problemas em relação aos métodos na ciência. Enquanto 

anteriormente, sobre a égide positivista, os métodos ditos quantitativos predominaram, neste 

momento, volta-se a uma nova reflexão metodológica que pode ser agrupada em três conjuntos. 

O primeiro diz respeito ao aprofundamento da distinção e das relações entre o campo teórico 

substantivo, campo analítico e campo da observação, pois a relação entre esses campos passa a 

ser mais complexa e demanda a superação das suas diferenças de linguagem. O segundo 

conjunto traz à tona a questão das possibilidades do pluralismo metodológico, levando, 

inclusive, ao uso articulado de várias técnicas de articulação (métodos quantitativos e 

qualitativos, por exemplos). O terceiro conjunto de resultados da reflexão está centrado na 

reflexividade, pois, enquanto prevalecia o consenso positivista a precariedade da verdade podia 

ser atribuída a um atraso das ciências sociais que seria superado a seu tempo, agora, reconhece-

se que o caráter precário da verdade é, de certa forma, inerente ao processo de investigação, 

podendo ser atenuado quando este caráter torna visível e manifesto, sendo assumido 

intersubjetivamente. (SANTOS, 2003) 
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O autor acredita que a mudança de paradigma irá inverter a relação entre ciências 

naturais e ciências sociais em relação ao desenvolvimento de cada uma enquanto ciência, elenca 

dois motivos: 

 

(...) em primeiro lugar o avanço científico nas ciências naturais é o principal 

responsável pela crise do modelo positivista e, em face dela, as características, 

que antes ditaram a precariedade do estatuto epistemológico das ciências 

sociais, são reconceptualizadas e passam a apontar o horizonte epistemológico 

possível para as ciências no seu conjunto. Em segundo lugar, a materialidade 

tecnológica em que o avanço científico das ciências naturais se plasmou não 

fez com que os objetos teóricos das ciências naturais e das ciências sociais 

deixassem de ser distintos, mas fez com que aquilo em que são distintos seja 

progressivamente menos importante do que aquilo em que são iguais. 

(SANTOS, 2003, p.52) 

 

 

A partir deste contexto, o autor propõe a dupla ruptura epistemológica no intuito de fazer 

uma crítica sistemática às correntes dominantes de reflexão epistemológica sobre ciência 

moderna, partindo das ciências sociais e se estendendo à demais ciências. 

O autor defende que, para se chegar a uma ciência pós-moderna, devem ser realizadas 

duas rupturas epistemológicas. A primeira é uma ruptura com o senso comum para o 

desenvolvimento da ciência, a segunda é uma ruptura com a primeira ruptura, recuperando a 

importância do senso comum, assim “(...) caminhamos para uma nova relação entre ciência e 

senso comum, uma relação em que qualquer deles é feito do outro e ambos fazem algo de novo. 

” (2003, p. 40). Nesse sentido, esclarece: 

 

(...) A dupla ruptura procede a um trabalho de transformação tanto do senso 

comum como da ciência. Enquanto a primeira ruptura é imprescindível para 

construir a ciência, mas deixa o senso comum tal como estava antes dela, a 

segunda ruptura transforma o senso comum com base na ciência. Com esta 

dupla transformação pretende-se um senso comum esclarecido e uma ciência 

prudente, ou melhor, uma nova configuração do saber que se aproxima da 

phronesis135 aristotélica, ou seja, um saber prático que dá sentido e orientação 

à existência e cria o hábito de decidir bem. (...) A dupla ruptura epistemológica 

tem por objetivo criar uma forma de conhecimento, ou melhor, uma 

configuração de conhecimentos que, sendo prática, não deixe de ser 

esclarecida e, sendo sábia, não eixe de estar democraticamente distribuída. (...) 

A dupla ruptura epistemológica é o modo operatório da hermenêutica da 

epistemologia. Descontrói a ciência, inserindo-a numa totalidade que a 

                                                             
135 A phronesis aristotélica é em linhas gerais a sabedoria prática. Um esforço de reflexão, uma ciência que não se 

limita ao conhecimento, dado que pretende melhorar a ação do homem. Tem como objetivo descrever claramente 

os fenómenos da ação humana. 
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transcende. Uma desconstrução que não é ingênua e nem indiscriminada 

porque se orienta para garantir a emancipação e a criatividade da existência 

individual e social, valores que só a ciência pode realizar, mas que não pode 

realizar enquanto ciência. ” (2003, p.41-42)     

 

Para Santos (2003), a primeira ruptura está em curso no atual estágio da ciência, porém 

a segunda é apenas um projeto, cuja realização só acontecerá em um contexto de novo 

paradigma científico. No contexto da primeira ruptura epistemológica pode-se constatar: 

 

1. Que todo conhecimento é em si uma prática social, cujo trabalho específico 

consiste em dar sentido a outras práticas sociais e contribuir para a 

transformação destas; 2. Que uma sociedade complexa é uma configuração de 

conhecimentos, constituída por várias formas de conhecimento adequadas às 

várias práticas sociais; 3. Que a verdade de cada uma das formas de 

conhecimento reside na sua adequação concreta à prática que visa constituir; 

4. Que assim, sendo, a crítica de uma dada forma de conhecimento implica 

sempre a crítica da prática social a que se pretende adequar; 5. Que tal crítica 

não se pode confundir com a crítica dessa forma de conhecimento, enquanto 

prática social, pois a prática que se conhece e o conhecimento que se pratica 

estão sujeitos a determinações parcialmente diferentes. ” (2003, p. 47) 

 

 

Segundo Santos (2003), a dupla ruptura epistemológica pretende construir um novo 

senso comum com mais sentido, porém, menos comum. Assim, o consenso seria a medida da 

objetividade, e os valores da justiça e da emancipação social passam a fazer parte, cada vez 

mais, do discurso epistemológico. Neste sentido, a dupla ruptura, também influirá na aplicação 

do conhecimento científico, pois, “(...) deve-se suspeitar de uma epistemologia que recusa a 

reflexão sobre as condições sociais de produção e distribuição (as consequências sociais) do 

conhecimento científico. O autor, então, compara a aplicação do conhecimento baseado apenas 

na primeira ruptura epistemológica (que está em curso hoje), com sua possibilidade de aplicação 

baseada na dupla ruptura epistemológica, que ele classifica como Aplicação Edificante. 

Neste sentido, a aplicação do conhecimento científico, segundo o autor, apresenta 

alguns direcionamentos importantes. Para a 1º ruptura epistemológica: ciência rompendo o 

senso comum, sua aplicação técnica pressupõe que quem aplica o conhecimento está fora da 

situação existencial na qual incide a aplicação e não é afetado por ela, existe então, uma 

separação total entre fins e meios, onde pressupõem-se definidos os fins e a aplicação incide 

sobre os meios. Não existe medição deliberativa entre o universal e o particular, e, a aplicação 

procede por demonstrações necessárias que dispensam argumentação e assume, como única, a 

definição da realidade dada pelo grupo dominante e reforça-a, suprimindo-a.  
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Apresentamos a análise da epistemologia de Fazenda em relação às proposições de 

Santos.   

 

 

 

Para a proposta e Santos (2003) não foram encontradas críticas relevantes e diretas, ela 

é divergente das anteriores, pois traz para as ciências sociais o foco do entendimento da ciência. 

Para Demo 136  é mais fácil definirmos o que não é ciência do que efetivamente e 

objetivamente, o que é ciência. O autor propõe a separação entre ciência, senso comum e 

ideologia, mas, sem limites rígidos, pois existem zonas nebulosas entre esses conceitos: “a 

ciência está cercada de ideologia e senso comum, não apenas como circunstâncias externas, 

mas, como algo que já está intrínseco ao processo científico, que é incapaz de produzir 

conhecimento puro, historicamente não contextualizado. ” (2007, p.18)  

Nessa conjectura, senso comum, seria o conhecimento acrítico, imediatista, crédulo; 

enquanto que a ideologia é justificadora de posições sociais vantajosas. O senso comum, em 

contrapartida, tem um lado positivo, o bom senso, que é, ao mesmo tempo simples e inteligente, 

sensível, óbvio e circunspecto (2007, p. 19). Segundo o autor, Comte e Descartes classificavam 

                                                             
136 Pedro Demo – professor da Universidade de Brasília – UnB. 

Limites

•A Interdisciplinaridade já cumpriu sua 1º Ruptura Epistemológica - rompimento
com o senso comum e exerce hoje a 2º ruptura, pois dialoga com o senso comum
produzindo um conhecimento prático esclarecido, condição fundamental para a
emancipação do homem.

Distintivos

•A Interdisciplinaridade é produzida em sua comunidade científica a partir de um
imbricamento dos contextos (domesticidade, trabalho, cidadania e
mundialidade) e as mudanças significativas podem ser mensuradas no seio de

cada um destes contextos.

Proposições

•A Interdisciplinaridade não propoem limites de observação e intervenção.
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o bom senso como não científico, porém, a ideologia mais inteligente é a que se diz ciência, o 

que faz do intelectual um importante ator na justificação do poder e também da contra ideologia 

(DEMO, 2007), dessa forma, as ciência sociais estão mais a serviço do poder e do controle 

social que da emancipação dos desiguais. Neste sentido, Demo (2007) se aproxima de Santos 

(2003). 

Na aspiração de definir o que é ciência, Demo apresenta critérios internos e externos da 

cientificidade (critérios de demarcação científica). Os critérios internos são: coerência, 

divulgação, reconhecimento generalizado, entre outros. O autor adverte que os critérios internos 

tentam abranger a complexidade do fenômeno científico sem esgotá-lo e assim, esta pode ser 

considerada uma versão possível de demarcação científica e não a única: 

 

a) Coerência: significa sua propriedade lógica, ou seja: falta de contradição; 

argumentação bem estruturada; corpo sistemático e bem deduzido de 

enunciados; desdobramento do tema de modo progressivo e disciplinado com 

começo, meio e fim; dedução lógica de conclusões. Coerente é o discurso que, 

estabelecido seu ponto de partida, evolui sem entrar em contradição, tanto de 

não partir de premissas conflitantes como no de ter um corpo intermédio 

concatenado, e também, no de chegar a conclusões congruentes entre si e com 

as premissas iniciais. b) Consistência: significa capacidade de resistir a 

argumentações contrárias; difere da coerência porque esta é estritamente 

lógica, enquanto a consistência se liga também a atualidade da argumentação. 

Dos livros produzidos num ano, apenas alguns sobrevivem, bem como dos 

autores apenas alguns se tornam clássicos, porque produzem estilos resistentes 

de argumentação, tanto em sentido lógico, quanto em sentido de atualidade. 

c) Originalidade: significa produção não tautológica, ou seja, inventiva, 

baseada na pesquisa criativa, e não apenas repetitiva. d) Objetivação: 

significa a tentativa - nunca completa – de descobrir a realidade social assim 

como ela é, mais do que como gostaríamos que fosse. Como não há 

conhecimento objetivo, não existe o critério de objetividade, que é substituído 

pelo de objetivação. Ainda que ideologia seja intrínseca, é fundamental buscar 

controlá-la, pois meta da ciência é a realidade, não sua deturpação. (DEMO, 

2007, p. 20, grifo nosso)   

 

 

 

Entre os critérios citados a coerência é estritamente formal - apesar dos outros quesitos 

também apresentarem tal tendência – e não trata de conteúdos, o que possibilita a uma ideologia 

ser coerente, mesmo que tenha objetivos contraditórios. A consistência é responsável pela 

conotação histórica da ciência. A originalidade valida o conhecimento na medida em que se 

constrói algo novo, ainda não pensado, a objetivação, por sua vez, pode ser “(...) entendida 

como esforço metodológico de fidelidade à realidade e como proposta de crítica e autocrítica, 
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podendo ser mantida como ideal científico, porém, não se satisfaz apenas com a forma, mas 

alcança a problemática do conteúdo. ” (2007, p. 53)     

A intersubjetividade como critério externo significa “(..) a opinião dominante da 

continuidade científica em determinada época e lugar. É externo porque a opinião é algo 

atribuído de fora, por mais que provenha de um especialista. ” (2007, p. 21). Importante ressaltar 

que a intersubjetividade se aproxima de Kuhn (1978) que a denomina de ciência normal e 

Lakatos (1999) a classifica como um programa de investigação científica. 

Demo aponta que o conhecimento científico deveria ser ligado apenas aos critérios 

internos, ou seja, sem a influência do paradigma dominantes. Dessa forma, não importaria quem 

anunciou, mas sim, o que foi enunciado, porém, a marca social do conhecimento leva a que 

algumas pessoas tenham argumento de autoridade, ou seja, são respeitadas e ouvidas, mais que 

outras, independente do conteúdo. 

Além disso, o autor argumento que o conhecimento científico tem qualidade formal e 

qualidade política. A qualidade formal é “(...) a propriedade lógica, tecnicamente 

instrumentada, dentro de ritos acadêmicos usuais (...)” (p. 21), enquanto que a qualidade política 

“(...) coloca a questão dos fins, dos conteúdos, da prática histórica. Aponta para a dimensão do 

cientista social como cidadão, como ator político, que inevitavelmente influencia e é 

influenciado” (p. 25). A qualidade política não substitui a qualidade formal, mas a completa. 

Em síntese, a cientificidade é definida por critérios internos e externos, os internos são: 

coerência, consistência, originalidade e objetivação; o critério externo seria a 

intersubjetividade, ou o paradigma dominante. Além disso, devem ser consideradas a qualidade 

formal e política do conhecimento produzido. 

Para o autor, desse cenário emerge o critério de discutibilidade, entendido tanto como 

uma característica formal, quanto política, pois no lado formal significa: 

 

Só pode ser científico o que for discutível, o que significa que o discurso da 

comunidade científica deve ser formalmente inteligível, lógico, bem 

sistematizado e competente em termos de instrumentais, não podendo levar 

a confusão, indeterminação, mas à explicação, que permita aumentar o nível 

de compreensão da realidade, sendo criativo e disciplinadamente voltado 

para a realidade.  (2007, p. 25)  
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Já no lado político o autor argumenta: 

 

Não se colhem resultados definitivos, a não ser nas ilusões totalitárias, não 

cabendo o dogma, não param as ciências sociais no discurso, mas devem 

assomar como diálogo, ou seja, comunicação de conteúdos, não há como 

separar teoria e prática, a não ser para escamotear práticas escusas ou 

esconder interesses, o estudo dos problemas tem a ver com as soluções, caso 

contrário tornam-se ciências antissociais.  (2007, p. 27)  

 

 

O autor afirma que um dos grandes problemas da ciência é o quanto ela consegue 

representar a realidade pesquisada, pois “não se pode confundir o plano da lógica (o pensar) 

como o da ontologia (realidade pensada), (...) aceita-se que a ciência trabalha com uma 

realidade construída. ” (2007, p. 30). Esta é uma característica marcante das Ciências Sociais, 

pois “Ciências Sociais são simplesmente o produto lógico e social da atividade científica dos 

cientistas sociais. É um produto impensável sem a marca do produtor. ” (2007, p. 30)  

Para o autor, toda a produção científica em ciências sociais é provisória.  Neste contexto, 

o erro é condição processual e não fatalidade, pois uma das condições de cientificidade da teoria 

é ser superável ou rebatida por críticos, dessa forma ela faz apenas uma aproximação, por um 

dos horizontes de abordagem (2007, p. 31) 

O cientista social apresentaria, então, as duas dimensões: ator político e pesquisador 

disciplinado, o que demanda uma maior complexidade e uma riqueza expressiva no processo 

de pesquisa, transparecendo às Ciências Sociais, não apenas como uma abordagem, mas como 

um espaço de atuação social, prática e teórica com a mesma importância, imbricação ideológica 

intrínseca ao pesquisador e indistinção entre sujeito e objeto. (2007, p. 31-32)  

Dessa forma, não deixa de ser estranho, que as Ciências Sociais se restrinjam a 

horizontes limitados da vida social, abandonando necessidades humanas tão profundas como: 

felicidade, democracia, identidade cultural, prática cotidiana e cidadania, tomando necessidades 

materiais por serem geralmente imediatas como mais importantes. (2007, p. 33)  

Apresentamos as relações entre a epistemologia de Fazenda e as proposições de Demo. 
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Os aproximações e digressões elencadas entre a epistemologia da Interdisciplinaridade 

e as proposições dos respectivos autores sobre o que consideram como movimento científico, 

apontou para a Interdisciplinaridade como Ciência geradora de mudanças na sociedade, 

verificamos que em quase a totalidade, os indicadores presentes nas teorias apresentadas têm 

um grande grau de aproximação com a Interdisciplinaridade de Fazenda. Indubitavelmente, 

longe de fecharmos questões, acreditamos que este ensaio inicial, seja o início de diálogos 

profundos sobre esta ciência, aportada na discutibilidade e na intersubjetividade, que se 

consolida “interdisciplinar” a partir de um rigoroso programa de investigação científica com 

matriz disciplinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites

•A Interdisciplinaridade apresenta grande de grau de discutibilidade, logo aponta

para uma natureza científica.

Distintivos

•A Interdisciplinaridade apresenta critérios internos de coerência, consistência,

originalidade e objetivação, e também, critérios externos referentes à

subjetividade, pois está impregnada de qualidade formal e política.

Proposições

•A Interdisciplinaridade rompe os limites das pesquisas em Ciências Sociais e

propoem argumentos críticos para necessidades humanas, tais como: práticas,

identidade, sentido e felicidade.
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Marco V – Evoluir: O Legado de Fazenda para a Interdisciplinaridade. 

(Conclusão) 

“Incorporar-se a novos sistemas para ver a totalidade”  

 

Estamos em um momento de transição, de interiorização e exteriorização da Teoria da 

Interdisciplinaridade de Fazenda, o movimento emergencial é a compreensão de como podemos 

contribuir para o meio acadêmico sem refutar a nossa essência, autonomia de liberdade e de 

expressão. Não podemos ser omissos em consentir que nosso cerne seja emanado e transmitido 

de forma difusa e displicente, clamamos pela coesão, compreendida por nós como uma 

unicidade lógica do conhecimento, um cuidado para com a coerência de um pensamento, de um 

trabalho importante e essencial para os educadores/pesquisadores. Esse é nosso compromisso 

e nossa responsabilidade. A motivação e desejo na realização foi muito o além de citar Fazenda 

com consistência, mas sim, em comunicar o que cientificamente aprendemos com esta ciência 

e convivência. O resultado que atingimos foi apresentar de forma organizada subsídios 

científicos capazes de orientar e subsidiar os interessados neste campo do conhecimento, que 

convivem com questões e querelas acerca da Educação oriundas de um mundo diverso, 

complexo e sistêmico, compreendendo que somos pesquisadores da Interdisciplinaridade, e 

precisamos contribuir para este campo de conhecimento que hoje é referenciado como base 

essencial para uma visão de Educação, Currículo e Didática. 

O cenário da Educação no Brasil, e as questões inerentes ao currículo, didática, prática 

de ensino e formação de professores, apresentam contemporaneamente, uma ruptura de valores 

e convenções. Presenciamos um certo ceticismo, uma indagação e indignação acerca do legado 

teórico-cientifico que nos foi outorgado. A prática pedagógica e a didática estão expostas a uma 

gama diversa de modelos e moldes que evidenciam a exclusão de um exercício intelectual e 

prezam pela virtuosidade no manejo de técnicas, suscitadas pela necessidade imediatista de 

educadores que não empreendem uma assertiva dialética com os teóricos das Ciências da 

Educação.  

Em contrapartida, não podemos negligenciar que a vivência e descrição de práticas, não 

colaboram para a construção de indicadores eficientes capazes de evidenciar o desenvolvimento 

de caminhos inovadores para a Educação. Como pesquisadores e educadores da 
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Interdisciplinaridade convivemos com essa mesma dubiedade, assim esta pesquisa nos permitiu 

um diálogo sobre o papel da Interdisciplinaridade como campo de conhecimento, e sua 

capilaridade teórica e praxiológica, capaz de nortear, teorizar e promover práticas inovadoras a 

partir dos conhecimentos historicamente construídos, das possibilidades de aberturas para a 

inovação e para os desafios da Educação brasileira.  

Partimos do pressuposto de que o cenário que apresentamos se estrutura como um 

movimento complexo e sistêmico, de caráter científico/histórico, e consideramos, ainda, que a 

Interdisciplinaridade como ciência,  só consegue atingir pontos relevantes de inovação e ruptura 

com o tradicional, quando existe um (re) direcionamento do modelo mental do 

pesquisador/educador, que se abre para a coincidência significativa de eventos, (re) 

direcionando as questões relativas à prática docente e a didática, ou seja, o transbordar do 

currículo para vivência cotidiana da sala de aula por meio da Interdisciplinaridade, parte do 

princípio da congregação das disciplinas, não pautado apenas na intenção de uni-las e integrá-

las, mas sim na premissa de observar a integralidade do educando e suas relações com o mundo 

contemporâneo, buscado compreender as diversas possibilidades de se relacionar e dialogar 

com o mundo a sua volta.  

A Ciência da Interdisciplinaridade, preza por analisar o currículo e a didática por meio 

de uma depuração, que remete a bases teóricas aportadas na Filosofia, Psicologia, 

Antropologia e Sociologia, assim se constitui o construto de Fazenda com distintivos 

sustentados metodologicamente pelo relacionamento, diálogo e identidade, que está em 

constante ressignificação.  

Esta Ciência permite, ainda, uma análise pormenorizada das práticas educacionais e da 

formação de professores, pois busca de maneira constante refletir e perceber o posicionamento 

frente ao problema do conhecimento no campo da Educação que a prática se remete. Assim, 

para esta análise pautada na Interdisciplinaridade, historicamente, estaríamos considerando o 

recorte temporal que vai desde o início da década de 70 no Brasil, quando a 

Interdisciplinaridade posiciona ao mundo acadêmico sua ruptura ao ensino tradicionalista e 

bancário, pautado num currículo imposto, fechado e disciplinar, distante de uma visão integral 

do mundo e do coletivo nele inserido. De forma análoga, a Interdisciplinaridade pressupõe 

para a Didática e Formação de Educadores, elementos fundantes a partir de seu ponto de vista 

filosófico, voltado para a da natureza social dos envolvidos, construindo hipóteses e 

indagações entre a prática e a personificação do indivíduo, o considerando como um ser 

catalisador do universo a sua volta, e assim, Interdisciplinaridade se consolida pela capacidade 



171 
 

de observar, relacionar, relativizar, dialogar, consensuar e propor soluções, visando práticas 

de integração, comprometimento e transformação.  

Neste sentido consideramos que um pesquisador da Interdisciplinaridade requer como 

disposição, uma atitude especial ante o conhecimento, que se evidencia no reconhecimento 

das competências, possibilidades e limites da própria disciplina e de seus agentes, no 

conhecimento e na valorização suficientes das demais disciplinas e dos que as sustentam, 

torna-se fundamental haver indivíduos capacitados para a escolha da melhor forma e sentido 

da participação e, sobretudo no reconhecimento da provisoriedade das posições assumidas, no 

procedimento de questionar. Tal atitude conduzirá, evidentemente, a criação de expectativas 

de prosseguimento e abertura a novos enfoques e aportes.  

Assim, a Ciência da Interdisciplinaridade preza por  uma liberdade científica, alicerça-

se no diálogo e na colaboração, funda-se no desejo de inovar, de criar, de ir além e exercita-se 

na arte de pesquisar – não objetivando uma valorização técnico-produtiva ou material, mas, 

sobretudo, possibilitando uma ascese humana, na qual se desenvolva a capacidade criativa de 

transformar a concreta realidade mundana e histórica numa aquisição maior de Educação em 

sentido amplo, humanizador e libertador do próprio sentido de ser-no-mundo.  

A Ciência da Interdisciplinaridade em seus limites para as questões sociológicas e 

antropológicas dos atores envolvidos, inerentes a sua segunda fase, possibilita aprofundar o 

olhar na questão da experiência como forma potencilaizadora de aprendizagem coletiva assim,  

considera que cada indivíduo participante é catalisador das condições sociais e antropológicas 

daqueles que o rodeiam e que esta experimentação é capaz de gradativamente possibilitar o 

indivíduo a olhar o todo, tratar a complexidade e a integralidade. Neste recorte, seria-nos 

possível perceber se os pesquisadores se lançaram a uma vivência pautada na 

Interdisciplinaridade de suas práticas pedagógicas, colocando o foco da didática no 

desenvolvimento dos educandos, buscando encontrar intrinsecamente por meio das histórias de 

vida, uma postura diferenciada ante a construção do conhecimento.  

Em relação à terceira fase de construção epistemológica, a Ciência da 

Interdisciplinaridade se aporta na observação dos pontos de transcendência para as questões 

sobre o sentido da Educação para os envolvidos em suas especificidades, a análise parte de 

pontos essenciais que buscam acessar e provocar nos atores a necessidade de ir em direção ao 

sentido de seu fazer, pois tal concepção busca as marcas de nossa história de vida, capazes de 

nos despertar a reflexão para a prática. Assim, conseguiríamos presenciar a 

Interdisciplinaridade, refutando a concepção herdada de nossa gramática, que preconiza uma 
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estrutura sujeito/verbo/objeto que aplicamos nos níveis sociais e pessoais, numa tendência de 

enxergar indivíduos e grupos como “outros” que não nós mesmos, romper esta fragmentação 

implica em romper o isolamento e protagonizar o conhecimento de forma integral e horizontal, 

rompendo também a verticalidade entre educador e educando. De certa forma, a 

Interdisciplinaridade acessa o domínio científico do campo teórico quando os envolvidos 

habitam os conceitos, compreendendo-os profundamente, esse habitar significa ir a gênese 

deles, investigando a forma e a circunstância nas quais os mesmos foram gerados. 

Nossa visão de futuro e nossos próximos passos para a consolidação deste 

posicionamento em relação a Ciência da Interdisciplinaridade nos convida para um diálogo 

profundo que subsidie a geração de indicadores de efetividade para comunidades científicas 

que prezam por novos olhares para a Educação.  

Estamos em um momento de transição, interiorização e exteriorização de visões e 

posicionamentos sobre a Educação brasileira, o movimento emergencial é a compreensão de 

como podemos contribuir para a formação de educadores e educandos sem lhes refutar a 

essência, autonomia e liberdade e de expressão. Não podemos ser omissos em consentir que 

haja uma subversão do currículo e da didática, em prol de uma visão emergencial e desenfreada 

por modelos e aportes difusos e displicentes categorizados como inovação, clamamos pela 

coesão, compreendida por nós como uma unidade lógica, um cuidado para com a coerência de 

um pensamento importante e essencial para os educadores, este é nosso compromisso como 

pesquisadores da Interdisciplinaridade, esse é o legado de Ivani Fazenda. 

A Interdisciplinaridade como concebida por Fazenda, nos remete a um conceito em 

franco desenvolvimento e em perene evolução, entre diversos construtos teóricos e práticos, 

esta linha de pesquisa e pensamento, apresenta uma epistemologia complexa, que engloba 

diversidade de possibilidades de observação e uma rica gama de metodologias que podem ser 

aplicadas em sistemas que envolvam questões de ensino-aprendizagem, currículo e inovação 

na Educação. 

Compreendemos, também, neste movimento, a demanda da sociedade para esta 

academia, especificamente para esta linha, que a vê como prestadora de importantes serviços 

ora teóricos, ora metodológicos. Em contrapartida, acreditamos que os resultados dessa 

pesquisa, possam contribuir para a comunidade científica e para a sociedade, com este legado, 

produzido ao longo de anos, que em nosso conceito, não devem ficar restritos às prateleiras da 

biblioteca desta universidade, nem ao menos coligada a um número restrito de pesquisadores e 

estudantes.   
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Concluindo, a busca pela epistemologia da Interdisciplinaridade, e a apresentação de 

suas aproximações e digressões com a Ciência, por meio desta pesquisa Estado da Arte, atendeu 

às expectativas e respondeu às hipóteses e questionamentos de seu escopo, respondeu também, 

com certo nível de êxito algumas demandas relativas à produção científica da 

Interdisciplinaridade. 

Em contrapartida, muitas limitações precisam ser consideradas, nossa principal 

preocupação como pesquisadores, considera que essa busca pela essência, se transforme em 

acúmulo desmedido, ou seja, algo que se cristalize apenas como um documento do que se 

produziu sobre Interdisciplinaridade nesta Academia, e que sugere apenas um deslumbramento 

– não científico – por uma totalidade de informações, e assim,  que não possibilite o diálogo e 

abertura para possibilidades de mudança internas e externas à PUC - SP. Neste sentido, 

acreditamos que a busca desta essência e a sistematização deste documento, cria condições para 

que pesquisadores interessados neste tema, estabeleçam um primeiro contato, possibilitando a 

circulação e intercâmbio entre a produção construída e aquela a construir, embasados pela 

Interdisciplinaridade, no exercício do diálogo e da razão.  

Neste notório limite para esta pesquisa, fica claro que a busca pela homogeneidade não 

obscureceu e encobriu a heterogeneidade e diversidade existentes nas obras de Fazenda e de 

seus discípulos. Tais diferenças e similaridades nos trabalhos produzidos nesta linha, formam 

o corpus da Interdisciplinaridade, e por meio dele se explica a maleabilidade, a estabilidade e a 

instabilidade deste campo do conhecimento. 

Aspiramos por continuidade, diálogo e serenidade, pois o legado de Fazenda nos ensina 

que nenhuma construção de conhecimento é em essência puramente racional, nem puramente 

intuitiva, mas sim, busca, nas brechas entre uma e outra, dialogar com outras formas de 

conhecimento, deixando, nesse movimento, ser interpretado por elas.  

Nem disciplinar, nem interdisciplinar, apenas exercer a Interdisciplinaridade em sua 

essência. 
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Anexo 1 – Tabela 1: Livros Elaborados e Organizados por Fazenda. 

  

ANO TÍTULO 

2017 

Gestão Educacional e Interdisciplinaridade: desafios e possibilidades. 

VARELLA, Ana Maria Ramos Sanches e FAZENDA, Ivani Catarina 

Arantes 

Gestão Educacional e Interdisciplinaridade: desafios e possibilidades. São 

Paulo: Autoras, 2017 

 

2016 

Projetos e práticas interdisciplinares: movimento e transformação?  

VARELLA, Ana Maria Ramos Sanches e FAZENDA, Ivani Catarina 

Arantes  

Projetos e práticas interdisciplinares: movimento e transformação? São 

Paulo: Autoras, 2016 

 

2015 

Interdisciplinaridade na pesquisa científica. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes; TAVARES, Dirce Encarnacion e 

GODOY, Hermínia Prado Godoy.  

Interdisciplinaridade na pesquisa científica. Campinas: Papirus, 2015. 

2014 

Interdisciplinaridade: pensar, pesquisar e intervir.  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (ORG); GODOY, Hermínia Prado 

Godoy (COORD. TÉCN). Interdisciplinaridade: pensar, pesquisar e 

intervir. Editora CORTEZ, 2014. 

2013 

Formação de Docentes Interdisciplinares  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes; FERREIRA, Nali Rosa e Col. 

Formação de Docentes Interdisciplinares. Editora CRV, 2013. 

2013 

O cuidado em uma perspectiva interdisciplinar  

FAZENDA, Ivani Fazenda e PESSOA, Valda Inês Fontenele (Org). O 

cuidado em uma perspectiva interdisciplinar. Editora: CRV, 2013, 140p.  

2013 
Práticas interdisciplinares na escola.  

FAZENDA, I. C. A. (coord.). São Paulo: Cortez, 2013. 

2008 

O que é interdisciplinaridade?  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). O que é interdisciplinaridade. 

São Paulo: Cortez, 2008. V. 01. 199 p.  

2006 

Interdisciplinaridade na Educação Brasileira- 20 anos. 

FAZENDA, I. C. A. (Org.) Manolo Vilches (Org.); Arlete Soares (Org.); 

Leomar Kieckoefel (Org.); Luiza Pereira (Org.). Interdisciplinaridade na 

Educação Brasileira- 20 anos. 1. ed. São Paulo: CRIARP, 2006. v. 1. 224 p  

2006 

Interdisciplinaridade na formação de professores: da teoria à prática  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). Interdisciplinaridade na 

formação de professores: da teoria à prática. Canoas: ULBRA, 2006. V. 

01. 190 p. 

2004 

Novos enfoques da pesquisa educacional  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). Novos enfoques da pesquisa 

educacional. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2004 V. 01. 150 p. 

2003 
Políticas educacionais: o ensino nacional em questão  

SEVERINO, Antonio Joaquim; FAZENDA, Ivani Catarina Arantes 
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(Orgs.). Políticas Educacionais: o ensino nacional em questão. Campinas. 

SP: Papirus, 2003. 192p. 

2003 

Interdisciplinaridade: qual é o sentido?  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: qual o sentido? 

São Paulo: Paulus, 2003. 85 p. 

2002 

Formação docente: rupturas e possibilidades  

SEVERINO, Antônio Joaquim; FAZENDA, Ivani Catarina Arantes 

(Orgs.). Formação docente: rupturas e possibilidades. Campinas, SP: 

Papirus, 2002. 222 p.  

2001 

Les fondements de L´interdisciplinarité dans la formation à 

l´enseignement. 

FAZENDA, I. C. A. (Org.); Lenoir (Org.); Rey (Org.) . Les fondements de 

Interdisciplinarité dans la formation à l’enseignement. Québec: Édictions 

du CRP, 2001. v. 01. 430 p. 

2001 

Dicionário em construção  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). Dicionário em construção: 

interdisciplinaridade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001. V. 01. 272 p. 

2001 

Conhecimento, pesquisa e educação  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes; SEVERINO, Antonio Joaquim. 

(Org.). Conhecimento, Pesquisa e Educação. Campinas, SP: Papirus, 2001. 

(Série Cidade Educativa). v. 01. 175 p. 

1999 

Interdisciplinaridade e Novas Tecnologias. FAZENDA, Ivani (org.); 

ALMEIDA, Fernando; VALENTE, José Armando; MORAES, Maria 

Candia; MASETTO, Marcos Tarcísio; ALONSO, MYRTES. 

Interdisciplinaridade e Novas tecnologias. Campo Grande: Editora UFMS, 

1999. 186 p. 

1999 

A virtude da força nas Práticas Interdisciplinares  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). A virtude da força nas práticas 

interdisciplinares. Campinas, SP: Papirus, 1999. 174 p. 

1998 

Didática e interdisciplinaridade  

FAZENDA, Ivani, Catarina Arantes. (Org.). Didática e 

Interdisciplinaridade. 9ª. ed. Campinas, SP: Papirus,1998. v. 1. 192 p.  

1995 

A Pesquisa em Educação e as Transformações do Conhecimento  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). A pesquisa em educação e as 

transformações do conhecimento. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2004 

(1995). 159 p. 

1994 

Interdisciplinaridade: História, Teoria e Pesquisa  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: História, Teoria 

e Pesquisa. 11. ed. Campinas, SP: Papirus, 1994. 143 p. 

1991 

Interdisciplinaridade: um projeto em parceria  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade - Um Projeto Em 

Parceria. 5. ed. São Paulo, SP: Loyola, 1991. V. 13 Coleção Educar. 119 p. 

1991 

Práticas interdisciplinares na escola  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). Práticas Interdisciplinares na 

Escola. 8. ed. São Paulo: Cortez, 1991. 147 p. 

1990 

A arte-magia das dobraduras  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes; ASCHENBACH, Maria 

Helena(Lena)Costa Valente; ELIAS, Marisa Del Cioppo. A Arte-Magia 

das Dobraduras – Histórias e atividades pedagógicas com origami. São 
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Paulo, SP: Scipione, 1990. V. 19 Série Pensamento e Ação no Magistério. 

208 p. 

1989 

Metodologia da pesquisa educacional  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). Metodologia da pesquisa 

educacional. 10.ed. São Paulo: Cortez, .1989. V. 01. 174 p. 

1988 

Um desafio para a didática  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes et. al. Um desafio para a didática: 

experiências, vivências, pesquisas. São Paulo: Loyola, 1988. 74 p 

1988 

Tá pronto, seu lobo?  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (org.). Tá pronto, seu lobo? 

Didática/Prática na Pré-Escola. São Paulo: EDUC, 1988. 72 p. 

1988 

Encontros e desencontros da didática e da prática de ensino  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org.). Encontros e Desencontros da 

Didática e da Prática de Ensino. São Paulo: Cortez, 1988. Cadernos 

CEDES (Centro de Estudos Educação e Sociedade), v. 21. 76 p. 

1985 

Anotações sobre Metodologia e Prática de Ensino na Escola de 1º grau  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes; PETEROSSI, Helena Gemignani. 

Anotações sobre metodologia e prática de ensino na escola de 1º grau. 4. 

ed. São Paulo: Loyola, 1985. v.10. Coleção Educ-ação”. 135 p.  

1985 Educação no Brasil anos 60: O Pacto do Silêncio  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Educação no Brasil anos 60. O pacto 

do silêncio. São Paulo. Loyola: 1988. 126p. 

1979 

Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: Efetividade ou 

Ideologia 

FAZENDA, Ivani Catarina. Integração e Interdisciplinaridade no Ensino 

Brasileiro: Efetividade ou Ideologia. São Paulo: Loyola, 1979. 173 p. 
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Anexo 2 – Tabela 2: Dissertações Orientadas por Fazenda.  

 

Nº DEFESA PESQUISADOR TÍTULO 

73 2016 ANDRÉ REINACH 

ENCONTROS COM GAIA: 

UMA INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR SOBRE 

O ENCONTRO ENTRE 

INFÂNCIA E NATUREZA.  

72 2015 
ROSIRIS MATURO 

DOMINGUES 

O DESENHO DE CURSOS 

POR COMPETÊNCIAS COMO 

POSSIBILIDADE DE 

INTERVENÇÃO 

INTERDISCIPLINAR NAS 

QUALIFICAÇÕES 

PROFISSIONAIS. 

71 2014 
LUCIANA 

PASQUALUCCI 

AS CONTRIBUIÇÕES DO 

ESPAÇO MUSEOLÓGICO 

PARA UMA CONSTRUÇÃO 

INTERDISCIPLINAR DO 

CONHECIMENTO. 

70 2014 

PETERSON JOSÉ 

CRUZ 

FERNANDES 

AS RELAÇÕES HUMANAS 

NA ESCOLA: 

FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS E 

ONTOLÓGICOS PARA UMA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

NA EDUCAÇÃO. 

69 2014 

ANDRÉA CURY 

BORGES DE 

GOUVEA 

TONANNI 

INTERDISCIPLINARIDADE E 

GENEROSIDADE NA 

FORMAÇÃO DE GESTORES 

EDUCACIONAIS: 

INTERVENÇÕES NO SENAC 

SANTANA.  

68 2013 
JERLEY PEREIRA 

DA SILVA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

NA GESTÃO EDUCACIONAL 

UTOPIA OU 

POSSIBILIDADE?  

67 2013 

SARAH FANTIN 

DE OLIVEIRA 

LEITE GALVÃO 

A PARCERIA NA 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

FORMAÇÃO DE UMA NOVA 

CONSCIÊNCIA COLETIVA – 

ESTUDOS A PARTIR DAS 

VIVÊNCIAS EM ENSINO 

SUPERIOR 

66 2013 
THAIS FLORIANO 

RIBEIRO 

O SUJEITO EM FORMAÇÃO 

POR MEIO DAS HISTÓRIAS 

DE VIDA NA CONSTRUÇÃO 
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DAS NARRATIVAS 

INTERDISCIPLINARES 

65 2012 

RODRIGO 

MENDES 

RODRIGUES 

FILOSOFIA E 

INTERDISCIPLINARIDADE:O 

PROCESSO DE 

RECONSTRUÇÃO DO 

JARDIM EXTERIOR E 

INTERIOR DE DISCENTES 

EM ESCOLAS DA REDE 

PÚBLICA 

64 2013 
CHRISTIANE 

SYRGIANNIS 

DA CRIAÇÃO À 

APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS MOVIMENTO 

RÍTMICO 

INTERDISCIPLINAR 

DESVELADO NA 

LINGUAGEM  

63 2012 
ANDYARA DE 

SANTIS OUTEIRO 

O BCANCÁRIO EDUCADOR: 

CONTRIBUIÇÕES DE UMA 

PROPOSTA 

INTERDISCIPLINAR PARA A 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

SUSTENTÁVEL  

62 2012 
CÉLIA SILVA 

ANDRADE PIRES 

PROCESSOS E 

MOVIMENTOS NA 

FORMAÇÃO DOCENTE: A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

COMO FIO CONDUTOR NA 

LEITURA E ESCRITA 

61 2012 

ADALZIRA 

REGINA DE 

ANDRADE E 

SILVA 

NEGOCIAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR: 

POSSIBILIDADES PARA 

CONSTRUÇÃO COLETIVA  

60 2012 

ROBERTA 

VANESSA 

PEREIRA 

ARANHA DE 

SOUZA 

O ESINO FORMAL DA 

FUNDAÇÃO CASA E A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

COMO BUSCA DE SENTIDO 

PARA UM NOVO 

CURRÍCULOS. 

59 2010 

SIMONE MOURA 

ANDRIOLLI DE 

CASTRO 

ANDRADE 

AUTOCONHECIMENTO E 

PEDAGOGIA SIMBÓLICA 

JUNGUIANA: UMA TRILHA 

INTERDISCIPLINAR 

TRANSFORMADORA NA 

EDUCAÇÃO 

58 2010 
SIRLENE SOUZA E 

SILVA 

DISSERTAÇÃO: UMA 

EXPERIÊNCIA DE SUCESSO: 

RELATO DA CONSTRUÇÃO 

DE UM CURRÍCULO 

INTERDISCIPLINAR PARA A 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA) NA ESCOLA 

PÚBLICA  

57 2010 

MARIA HELENA 

ESTEVES DA 

CONCEIÇÃO 

QUÍMICA E 

INTERDISCIPLINARIDADE 

56 2010 GEORGE STEIN 

ECOSUSTENTABILIDADE 

NA EDUCAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

55 2009 

VANESSA 

MARQUES 

D´ALBUQUERQUE 

O SENTIDO DA RELACAO 

ENTRE EDUCADOR E 

EDUCANDO NA 

CONSTITUICAO DE GRUPOS 

INTERDISCIPLINARES  

54 2008 
MARIA CECILIA 

SOARES 

A PRÁTICA DA MÚSICA 

COMO MATRIZ 

CURRICULAR NUMA 

CONCEPÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

53 2007 ADRIANA ALVES 

O SENTIDO DO ATO DE 

PERGUNTAR EM 

MATEMÁTICA: UMA 

INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

52 2006 

MARIANA 

ARANHA DE 

SOUZA 

O SESI-SP EM SUAS 

ENTRELINHAS: UMA 

INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR NO 

CENTRO EDUCACIONAL 

SESI 033 

51 2004 

ROSELI 

APARECIDA DE 

ANDRADE 

MATOS MOREIRA 

O SENTIDO DE FORMAR NA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

50 2004 
HAYDÉE DIVA 

TRALDI MENESES 

O SENTIDO DE EDUCAR EM 

ARTES VISUAIS NO ENSINO 

SUPERIOR: UMA 

INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

49 2004 

CLÁUDIO 

ANTONIO 

TORDINO 

O SENTIDO DO MÉTODO NA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

48 2003 
SUELI FERREIRA 

TURA 

A CONSTRUÇÃO DE UM 

PROJETO 

INTERDISCIPLINAR DE 

ESCOLA- DE CIRANDA À 

ESPERANÇA 

47 2003 

MARIA CECÍLIA 

CASTRO 

GASPARIAM 

O SENTIDO DO SEGREDO 

DA ESCUTA 

EDUCACIONAL: UMA 
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INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

46 2003 

JURANDYR 

GUTIERREZ 

BISPO 

DESAFIOS NA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR: A 

TRAJETÓRIA DE UM 

PROFESSOR DE QUÍMICA 

45 2003 
JOSÉ VICENTE 

BRANCO 

A NECESSIDADE DA 

INFORMAÇÃO NA GESTÃO 

DO ENSINO SUPERIOR SOB 

A ÓTICA 

INTERDISCIPLINAR 

44 2003 
ELZA SOARES 

SANTOS 

DESAFIOS COTIDIANOS DE 

UMA EDUCADORA DOS 

ANOS 60 A 2000 À LUZ DA 

TEORIA DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

43 2003 

BERENICE 

ASSUMPÇÃO 

KIKUCHI 

A CONSTRUÇÃO DE UM 

PROJETO EDUCATIVO 

INTERDISCIPLINAR: 

ANEMIA FALCIFORME 

42 2002 

WALTER 

FERNANDO 

FERNANDES 

CORPO: A LINGUAGEM QUE 

PRECISA SER 

INTERDISCIPLINARMENTE 

APRENDIDA 

41 2002 
VANDERLEI PAES 

MANSO 

A ESCOLA PROFISSIONAL 

NA PERSPECTIVA DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

40 2001 
WAGNER 

TUFANO 

REFLEXÕES DE UM 

PROFESSOR SOBRE O 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

DA INFORMÁTICA NUMA 

PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 

39 2000 
CRISTINA MARIA 

SALVADOR 

O COORDENADOR 

PEDAGÓGICO NA 

AMBIGUIDADE 

INTERDISCIPLINAR 

38 2000 

JANETE 

BERNARDO DA 

SILVA 

ABRINDO JANELAS A 

NOÇÃO DE COMPETÊNCIA 

PARA A CONSTRUÇÃO DE 

UM CUIRRÍCULO 

INTERDISCIPLINAR: 

ESTUDO PRELIMINAR  

37 2000 
BRANCA JULIA 

TRESSOLDI 

A COMPETÊNCIA 

INTERDISCIPLINAR DO 

SUPERVISOR FRENTE A 

UMA PROPOSTA 

RENOVADORA 
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36 1999 
DIVA SPEZIA 

RANGHETTI 

O CONCEITO DE 

AFETIVIDADE NUMA 

EDUCAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

35 1998 

ROSEMARY 

JIMENEZ 

VENTURA DOS 

SANTOS 

ABRINDO OLHARES PARA 

O ATO DE APRENDER UM 

ESTUDO 

INTERDISCIPLINAR 

34 1998 
FÁBIO ALBERTI 

CASCINO 

PRINCÍPIOS 

INTERDISCIPLINARES PARA 

A CONSTRUÇÃO DE UMA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

33 1997 

MAURINA 

PASSOS 

GOULART 

OLIVEIRA DA 

SILVA 

REFLEXOES DE UMA 

EDUCADORA NA EMPRESA: 

O SENTIDO DO HUMANO 

32 1997 
MARIA DO 

SOCORRO HAGE 

CAMINHOS E 

DESCAMINHOS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

DILEMAS DE UMA 

EDUCADORA PARAENSE 

31 1997 

PAULO ROBERTO 

HAIDAMUS DE 

OLIVEIRA 

BASTOS 

CONSTRUINDO UMA 

CONCEPÇÃO BIOÉTICA 

(INTERDISCIPLINAR) DO 

CONHECIMENTO EM 

FARMACOLOGIA 

APLICADA 

30 1996 

VITÓRIA 

KACHAR 

HERNANDES 

O COMPUTADOR COM A 

ESCOLA: DESAFIOS 

INTERDISCIPLINARES 

29 1996 

MARIA 

APARECIDA 

RENNÓ WERDINE 

REFLEXÕES METAFÓRICAS 

DE UMA PROFESSORA 

LECIONANDO FILOSOFIA 

EM CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

28 1995 

ARALDO 

FERNANDES 

GARDENAL 

MOVIMENTOS DE INTER E 

TRANSDICIPLINARIDADE: 

PANORAMA CRÍTICO DAS 

TEORIAS E PRATICAS 

27 1995 
ROSA CECILIA 

ANDRAUS 

OLHANDO PARA O 

SERVICO SOCIAL NUMA 

PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 

26 1994 IVONE YARED 

SONHO – REALIDADE: UMA 

EXPERIENCIA 

INTERDISCIPLINAR, NUMA 

ESCOLA CATOLICA 

25 1994 
IVANI 

TERESINHA 

A CONQUISTA DE ESPAÇOS 

SUSCITANDO UMA 



187 
 

TABOADA 

KOLLING 

PRÁTICA 

INTERDISCIPLINAR 

24 1994 

JANE DE 

ALMEIDA 

D'ANGELO 

BRINQUEDO- VIVENDO A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

NA EDUCACAO 

23 1993 
MANOLO PEREZ 

VILCHES 

A ARQUITETURA DOS 

SABERES - A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

NA AULA PARTICULAR 

22 1993 

GABRIEL DE 

ANDRADE 

JUNQUEIRA 

FILHO 

INTERDISCIPLINARIDADE 

NA PRE-ESCOLA 

ANOTACOES DE UM 

EDUCADOR "ON THE 

ROAD"  

21 1993 
SUELI ANACLETO 

DE FREITAS 

A HISTÓRIA DE MINHA 

VIDA NA ALFABETIZACAO: 

UMA UTOPIA BUSCADA 

NOS CAMINHOS DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

20 1993 
RICARDO HAGE 

DE MATOS 

UM ESTRANHO NUMA 

TERRA ESTRANHA: A 

LEITURA DA FICCAO 

CIENTIFICA COMO FORMA 

DE CONHECIMENTO 

19 1993 

GERALDA 

TEREZINHA 

RAMOS 

AMAPA : O ESTUDO DE 

UMA TRAJETORIA PARA A 

CONSTRUCAO DE UMA 

POLITICA DE 

ALFABETIZACAO 

18 1992 
SANDRA VIDAL 

NOGUEIRA 

O MOVIMENTO DE (RE) 

APROPRIACAO DAS 

VIVENCIAS DA INFANCIA 

NA FORMACAO DO 

EDUCADOR 

17 1992 

GRAZIELLA 

BERNARDI 

ZOBOLI 

UM PROJETO DE 

INTEGRACAO A LUZ DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

16 1992 
LUCRÉCIA 

MELLO 

CAMINHOS E 

DESCAMINHOS DA 

COORDENACAO DE CURSO 

NA UNIVERSIDADE: UM 

LABIRINTO 

15 1991 
IZABEL CRISTINA 

PETRAGLIA 

O CULTIVO DO PROFESSOR 

: UMA EXPERIENCIA 

INTERDISCIPLINAR 

14 1991 
ROSVITA KOLB 

BERNARDES 

A COMPREENSÃO DO 

GRAFITE NA ESCOLA 

13 1991 
RUY CESAR DO 

ESPIRITO SANTO 

PEDAGOGIA DA 

TRANSGRESÃO 
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12 1991 
JUCIMARA ROJAS 

MAIA 

A REPRESENTACAO EM 

SIMBOLO DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

NUMA ACAO GRUPAL 

11 1991 
LAIS AKEMI 

NISHIYAMA 

O COTIDIANO DE DIRETOR 

DE ESCOLA 

10 1991 

MARIA OTÍLIA 

JOSE 

MONTESSANTI 

MATHIAS 

O COTIDIANO DE UMA 

PROFESSORA DE CIENCIAS 

DA QUINTA A SEXTA 

SERIES DO PRIMEIRO GRAU 

9 1991 

DIRCE 

ENCARNACION 

TAVARES 

DA NÃO IDENTIDADE DA 

DIDÁTICA À IDENTIDADE 

PESSOAL 

8 1990 
MARLENE CAR 

ROSA BORGES 

A PRÁTICA PEDAGOGICA 

EM AÇÃO: DESCRICAO E 

ANALISE DE UMA 

EXPERIENCIA NO 

COTIDIANO DA SALA DE 

AULA DO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

7 1990 
NEUZA ABBUD 

PRADO GARCIA 

DA DÚVIDA... À 

CONTRADIÇÃO 

6 1990 

MARIA DE LOS 

DOLORES 

JIMENEZ PEÑA 

DIDATICA CRITICA: 

CAMINHOS PARA UMA 

PRÁTICA, DESCRICAO E 

ANALISE DE UMA 

EXPERIENCIA NUM CURSO 

NOTURNO DE PEDAGOGIA 

5 1990 

MERCEDES 

ACCORSI 

BERARDI 

A LÓGICA QUE PRESIDE O 

TRABALHO DO PROFESSOR 

NAS SERIES INICIAIS DO 1º 

GRAU 

4 1990 HELENICE STAFF 

ORIENTACAO 

EDUCACIONAL: UMA 

EXPERIENCIA COM 

ALUNOS DE ESCOLA 

PUBLICA 

3 1990 
REGINA 

BOCHNIAK 

DESVELAMENTO DO 

PROJETO 

INTERDISCIPLINAR: UM 

EXERCICIO DE 

QUESTIONAMENTO E DE 

PRODUCAO DO 

CONHECIMENTO 

2 1989 
CÉLIA MAIA 

HAAS 

RETIRE-SE O MURO DA 

ESCOLA: UMA 

EXPERIENCIA 

INTERDISCIPLINAR COM 

MENORES CARENTES 
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1 1986 
SUELY GRIMALDI 

MOREIRA 

A RELACAO PEDAGOGICA 

FRENTE A INTROVERTIDOS 

E EXTROVERTIDOS: UMA 

INVESTIGACAO 

ANTROPOLOGICA 
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Anexo 3 – Tabela 3: Teses Orientadas por Fazenda. 

 

Nº DEFESA PESQUSIADOR TÍTULO 

56 2017 Maria Suelí Periotto 

A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

E A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DA REDE 

DE ENSINO DA LBV: UMA 

PROPOSTA DE EDUCAÇÃO 

PARA O SER INTEGRAL. 

55 2017 
FLÁVIA ALBANO 

DE LIMA 

OS CURSOS DE 

LICENCIATURA EM 

MÚSICA: SENTIDO, 

INTENCIONALIDADE E 

FUNCIONALIDADE NA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA o 

54 2016 
ODAIR SILVA 

SOARES 

CURRÍCULO E 

INTERDISCIPLINARIDADE 

PROFISSIONAL:BASE 

PARA UMA NOVA 

GESTÃO 

EMPREENDEDORA  

53 2016 
LODOVICO 

ORTIEB FARIA 

DE ENGENHEIRO A 

EDUCADOR 

INTERDISCIPLINAR: AS 

TIC NO CURSO DE 

LICENCIATURA DO IFES A 

PARTIR DA FORMAÇÃO, 

SABERES E PRÁTICAS DE 

PROFESSORES 

52 2015 CELSO SOLHA 

CARTAS AO EDUCADOR: 

PARCERIAS, DIÁLOGOS E 

EXPERIENCIAS 

INTERDISCIPLINARES 

COM O FAZER TEATRAL 

51 2014 

SILMARA 

RASCALHA 

CASADEI 

A SER INFORMADO 

50 2014 
ODILA AMÉLIA 

VEIGA FRANÇA 

A PESQUISA DA PRÁTICA 

AVALIATIVA 

INTERDISCIPLINAR EM 

UM PROGRAMA DE PÓS 

GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO 

HUMANO: FORMAÇÃO, 

POLÍTICAS E PRÁTICAS 

SOCIAIS DA 
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UNIVERSIDADE DE 

TAUBATÉ.  

49 2014 
ANA MARIA RUIZ 

TOMAZONI 

PRÁTICAS E REFLEXÕES 

SOBRE EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR: UMA 

NARRATIVA 

INTERDISCIPLINAR  

48 2014 

MÁRCIO 

ALEXANDRE 

MASELLA 

A INCLUSÃO DO 

ADOLESCENTE AUTOR DE 

ATO INFRACIONAL E A 

REDE DE PROTEÇÃO: UM 

OLHAR 

INTERDISCIPLINAR.  

47 2013 

TELMA TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA 

ALMEIDA 

PRÁTICAS CORPORAIS 

EDUCATIVAS: 

MOVIMENTO INTERNO E 

EXTERNO DO SER 

INTERDISCIPLINAR  

46 2013 
MARILDA 

YAMAMOTO 

A PRÁTICA 

INTERDISCIPLINAR NO 

MESTRADO ACADÊMICO: 

IMPLICAÇÕES NO 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E PROFISSIONAL 

DOS ESTUDANTES  

45 2013 

ANA LÚCIA 

GOMES DA 

SILVA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

NA TEMÁTICA INDÍGENA: 

ASPECTOS TEÓRICOS E 

PRÁTICOS DA 

EDUCAÇÃO, ARTE E 

CULTURA  

44 2011 
ARLETE ZANETTI 

SOARES 

O PARADOXO DA 

CONTRIBUIÇÃO DAS 

ORIENTAÇÕES 

CURRICULARES DA 

PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO PARA A PRÁTICA 

INTERDISCIPLINAR 

43 2011 
NALI ROSA DA 

SILVA FERREIRA 

ATITUDE 

INTERDISCIPLINAR, 

FORMADOR DO 

PROFESSOR E 

AUTONOMIA 

PROFISSIONAL 

42 2011 

VALDA INES 

FONTENELE 

PESSOA 

O CUIDADO 

INTERDISCIPLINARNA 

CONSTRUÇÃO DE UM 

CURRÍCULO DE 
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FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES 

41 2011 
FRANCISCO 

EVANGELISTA 

A ARGUMENTAÇÃO 

COMO PRINCÍPIO 

INTERDISCIPLINAR, 

RETOMANDO MINHA 

HISTÓRIA DE VIDA 

40 2011 

MARIANA 

ARANHA 

MOREIRA JOSÉ 

DE ATOR A AUTOR DO 

PROCESSO EDUCATIVO: 

UMA INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

39 2011 
HERMINIA 

PRADO GODOY 

A CONSCIÊNCIA 

ESPIRITUAL NA 

EDUCAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR  

38 2010 ADRIANA ALVES 

CONTRIBUIÇÕES DE UMA 

PRÁTICA DOCENTE 

INTERDISCIPLINAR À 

MATEMÁTICA DO ENSINO 

MÉDIO 

37 2010 

MARIA JOSÉ 

ERAS 

GUIMARÃES 

AVALIAR FORMANDO: O 

SENTIDO DO OLHAR 

INTERDISCIPLINAR NA 

EDUCAÇÃO 

36 2010 

CLÁUDIO 

ANTONIO 

TORDINO 

FORMACAO EM 

ADMINISTRAÇÃO: 

INTERDISCIPLINARIDADE 

E INSTITUCIONALISMO 

35 2009 

FERNANDO 

CESAR DE 

SOUZA 

JORNADAS 

INTERDISCIPLINARES: DO 

MITO DE QUIRON A 

CONSTRUÇÃO DA 

METÁFORA DA CURA NA 

ESCOLA 

34 2009 
MANOLO PEREZ 

VILCHES 

O LUDICO NA ATITUDE 

INTERDISCIPLINAR 

33 2009 IVONE YARED 

PRÁTICA EDUCATIVA 

INTERDISCIPLINAR: 

LIMITES E 

POSSIBILIDADES NA 

REVERBERAÇÃO DE UM 

SONHOS 

32 2009 
ANA MARIA DI 

GRADO HESSEL 

FORMAÇÃO ONLINE DE 

GESTORES ESCOLARES: 

ATITUDE 

INTERDISCIPLINAR NAS 

NARRATIVAS DOS 

DIÁRIOS DE BORDO 

31 2008 
ANA MARIA DOS 

REIS TAINO 

RECONHECIMENTO: 

MOVIMENTOS E 
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SENTIDOS DE UMA 

TRAJETÓRIA DE 

INVESTIGAÇÃO E 

FORMAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

30 2008 

DIRCE 

ENCARNACION 

TAVARES 

A PRESENÇA DO ALUNO 

IDOSO NO CURRÍCULO DA 

UNIVERSIDADE 

CONTEMPORÂNEA - UMA 

LEITURA 

INTERDISCIPLINAR 

29 2008 

RAQUEL 

GIANOLLA DE 

MIRANDA 

TECNOLOGIAS, 

EDUCAÇÃO E SEUS 

SENTIDOS: O MOVIMENTO 

DE UM GRUPO DE 

PESQUISA SOBRE 

INTERDISCIPLINARIDADE 

- GEPI 

28 2008 

MAURINA 

PASSOS 

GOULART 

OLIVEIRA DA 

SILVA 

PALAVRA, SILÊNCIO, 

ESCRITURA: A MÍSTICA 

DE UM CURRÍCULO A 

CAMINHO DA 

CONTEMPLAÇÃO  

27 2008 

MARIA CECÍLIA 

CASTRO 

GASPARIAM 

A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

COMO METODOLOGIA 

PARA UMA EDUCAÇÃO 

PARA A PAZ  

26 2007 
EDNA CAMILLE 

BLUMENSCHEIN 

COMO REVERBERA A 

PALAVRA: 

CONTRIBUIÇÃO A UMA 

TEORIA 

INTERDISCIPLINAR DE 

EDUCAÇÃO  

25 2007 

DIAMANTINO 

FERNANDES 

TRINDADE 

O OLHAR DE HÓRUS: UMA 

PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR DO 

ENSINO NA DISCIPLINA 

HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

24 2006 

ANA MARIA 

RAMOS 

SANCHEZ 
VARELLA 

INTERDISCIPLINARIDADE/ 

COMUNICACAO/ 

EDUCACAO: LEITURAS, 

NARRATIVAS E 

METAFORAS 

23 2005 

YVONE MELLO 

D'ALESSIO 

FORONI 

INTER-

INTENCIONALIDADE 

COMPARTILHADAS NO 

PROCESSO INCLUSIVO DA 

SALA DE AULA NO 

ENSINO SUPERIOR: UMA 
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INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

22 2005 
CLÁUDIO 

PICOLLO 

A ARTE DE ENSINAR 

COMO ARTE DA 

DESCOBERTA UMA 

INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

21 2005 

VANIA 

MEDEIROS 

GASPARELLO 

EXPANDINDO A 

CONSCIÊNCIA PELO 

CAMINHO SIMBÓLICO: 

UMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR EM 

EDUCAÇÃO 

20 2005 
DIVA SPEZIA 

RANGHETTI 

UMA LÓGICA 

CURRICULAR 

INTERDISCIPLINAR PARA 

A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES – A 

ESTAMPA DE UM DESIGN 

19 2005 

MARIA DE 

FÁTIMA VIEGAS 

JOSGRILBERT 

O SENTIDO DO PROJETO 

NA EDUCAÇÃO: UMA 

INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

18 2004 
CECILIA DE 

CARVALHO 

PEDAGOGIA EM REVISTA: 

UMA REVISITA 

INTERDISCIPLINAR AO 

PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES 

17 2003 
RICARDO HAGE 

DE MATOS 

O SENTIDO DA PRÁXIS NO 

ENSINO E PESQUISA EM 

ARTES VISUAIS: UMA 

INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

16 2003 

MARIA INÊS 

DINIZ 

GONÇALVES 

O SENTIDO DA MÚSICA 

NA EDUCAÇÃO: UMA 

INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

15 2004 
FÁBIO ALBERTI 

CASCINO 

PRINCÍPIOS 

ANTROPOLÓGICOS E 

FILOSÓFICOS DE UMA 

INTERDISCIPLINARIDADE 
BRASILEIRA  

14 2002 ÉLIO VIEIRA 

O SENTIDO DO 

TRABALHO NA 

EDUCAÇÃO: UMA 

INVESTIGAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 
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13 2000 

GERALDA 

TEREZINHA 

RAMOS 

A QUESTÃO DA 

MUDANÇA NA 

TRAJETÓRIA DE 

EDUCAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR DO 

ESTRANHO DAS 

PESQUISAS AO FAMILIAR 

DAS AÇÕES 

12 2000 JOE GARCIA 
INTERDISCIPLINARIDADE, 

TEMPO E CURRÍCULO 

11 1999 

PAULO ROBERTO 

HAIDAMUS DE 

OLIVEIRA 

BASTOS 

A HERMENÊUTICA DA 

INTER CORPOPOREIDADE 

E ARTE DA TERAPÊUTICA 

INTERDISCIPLINAR 

10 1997 
JUCIMARA 

ROJAS 

A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

NA AÇÃO DIDÁTICA: 

ARTE / MAGIA DO SER 

PROFESSOR 

9 1999 

LUCRECIA 

STRINGHETTA 

MELLO 

PESQUISA 

INTERDISCIPLINAR: UM 

PROCESSO EM 

CONSTRU(A)CAO 

8 1997 DERLY BARBOSA 

O SENTIDO 

INTERDISCIPLINAR DA 

DIALÉTICA NO 

EXERCÍCIO DO VIVIDO 

7 1997 
ECLEIDE CUNICO 

FURLAMENTO 

A FORMAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR DO 

PROFESSOR SOB A ÓTICA 

DA PSICOLOGIA 

SIMBIÓTICA 

6 1997 

MARCOS 

VILLELA 

PEREIRA 

A ESTÁTICA DA 

PROFESSORALIDADE: UM 

ESTUDO 

INTERDISCIPLINAR 

SOBRE A SUBJETIVIDADE 

DO PROFESSOR 

5 1996 
CÉLIA MARIA 

HAAS 

A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

NA CONSTRUÇÃO DE UM 

PROJETO DE 
UNIVERSIDADE: A 

PAIXÃO PELA PRÁTICA 

4 1996 

ANTONIO 

CARLOS DO 

NASCIMENTO 

OSÓRIO 

ÉTICA E EDUCAÇÃO - UM 

CAMINHO PARA A 

INTERDISCIPLINARIDADE 
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3 1996 

MARIA ELISA DE 

M. PIRES 

FERREIRA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

COMO POIESIS 

2 1994 

TERESINHA 

MARIA NELLI 

SILVA 

A TRAJETORIA DA 

INOVACAO EM UMA 

ESCOLA UMA LEITURA 

ATRAVES DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

1 1993 

REGINA 

BOCHIAK 

PEREIRA 

RECONSIDERANDO A 

QUESTAO DO METODO 

EM EDUCACAO NA 

PERSPECTIVA DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 


