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A

- s humanas e cria importantes 

-
menos, fundamental para grande parte das tecnologias e desenvolvimento 

e transformador desse meio.

ingrediente primordial da saga 
da humanidade.

Torna-

os nesse 
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sobre o mundo. No mun

interdisciplinar e suas origens, que desencadearam uma nova ordem de pensar 
sobre o homem, o mundo e as coisas do mundo, que se encontra em franca 

-se no mundo todo. Mais importante que 

interdisciplinares.

aram e sobre suas origens. Isto 

ordem de se pensar o ser humano, o mundo e as coisas do mundo; velhos 

conceitos e certezas cristalizados na mente humana e viajar no tempo.

subjetivas, contrariavam o racionalismo e a objetividade, dogmas adotados pela 
1

ivas.2

1. Trindade (2004, p. 36).

2. Japiassu (2001, p. 53).
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decorrer do

nossos saberes e nossos poderes parecem estar desvinculados. Mais do que isso, 
o saber atual fragmentado dispersou-se pelo planeta, e o centro dessa 

-

3

trevas para a luz, o conhecimento desenvolveu-
ser considerado mais rigoroso quanto mais restrito seu objeto de estudo; mais 
preciso, quanto mais impessoal. Eliminando o sujeito de seu discurso, deixou de 

Especializado, restrito e fragmentado, o conhecimento passou a ser 
disciplinado e segregador. Estabeleceu e delimitou as fronteiras entre as 

-

ignorante especializado".4 ro, deu-
trancou-o em uma gaiola. 

3. Gusdorf, in Japiassu (1976).

4. Santos (2002, p. 46).
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mundos distantes, do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, mas 

origem e nosso destino.

Agora, novas realidades apresentam-

o homem adquiriu o poder de Zeus. Com os conhecimentos da 

processo da vida.

fundamentais, revela-

comprometeu-se em revelar ao homem sua verdadeira origem, sua verdadeira natureza e 

humanidade.5

Esse saber especializado, distante da vida, sem 

5. Japiassu (2005, p. 63).
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proveito, interessa-

homem em um vazio de valores.

Vivemos num mundo conquistado, desenraizado e transfo

prosseguir ad infinitum.
6

-
questionamentos. Um tempo no qual somos convidados a pensar em outras 
possibilidad

A tecnologia diminuiu de tal forma as 

pequena aldeia. Utilizada e desenvolvida inicialmente para atender a atividade 
-se sentir em todas as atividades humanas. 

a maneira, da sua maneira.

fascinante. Dolorosa, pois toda crise resulta de um descontentamento, efeito dos 
, 

nos resta apenas a possibilidade de reverter tal quadro, procurando novos 

6. Hobsbawm (1997, p. 14).
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Entretanto, formado no antigo sistema, o professor depara-se com 

tempo formar o sujeito, o ser individual capaz de refletir sobre sua realidade 

O olhar atento de Ivani Fazenda nos traz a uma possibilidade de 
posicionamento frente a essa crise:

Fala-
- a origem dessas 

7

estava ordenadamente colocado, em uma regularidade absoluta 
confortava a humanidade, ao mesmo tempo abrigou o paradigma da 
simplicidade e da perfeita ordem universal. "Esta imagem de ordem era, na 

de dar conta do novo e da c 8

no mundo fo
-

7. Fazenda (1997: Idem).

8. Morin (2006: Idem).
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teoria das estruturas dissipativas de Prigogine demonstraram que o universo 
determ

-se 
semelhante ao antigo universo animista, no qual deuses e deusas dispunham dos 

reside a semente de 
toda a criatividade.

para o mundo como um todo indiviso, no qual todas as partes do Universo, incluindo o 
observador e seus instrumentos, fundem-se 

de qualquer paradigma que surge dessas ideias.9

nova fo
pensamento linear e simplificador acomodado em nossas mentes. Este 

(...) tem nos levado a tratar o meio ambiente natural a teia da vida como se ele se 

humana, dividindo-
segundo a qual todos esses fragmentos 
nossa sociedade -nos da Natureza e de nossos 
companheiros humanos, e, dessa maneira, diminuiu-nos. Para recuperar nossa plena 

10

9. Moraes (2002, p. 70).

10. Capra (2001, p. 230).
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-
se c

eia

cosmos e o mun
tecido, tal qual nos ensinou Palas Athena, em uma impressionante teia de 

inda cabe o homem.

Para lidar com essa complexidade, a interdisciplinaridade se apresenta 

pessoas com

.11

Interdisciplinaridade 
delas nascida. Para alguns, surgiu da necessidade de reunificar o conhecimento; 



O QUE INTERDISCIPLINARIDADE? 73

problemas 

Mais importante do que defini-

interdisciplinares: atitude de hum

deslumbramento ante a possibilidade de superar outros desafios; a atitude de 
-lo, 

reconhecendo-
aos encontros, mais das pessoas que das disciplinas, que propiciam as 

12 imagina a interdisciplinaridade assim:

              
                     

Sabedoria nascente...

natureza e expressou-se no mito. Nasceu, portanto, com o humano, como 

culturas, verifi

"Conhece-
maior de um conhecer em totalidade: o conhecimento de si, imagem dos deuses 
e do Universo.
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Em uma releitura do passado, Ivani Fazenda, com os olhos de presente e 
de futuro,

Conhecer a si me

nos conduz

a a possibilidade de conhecimento [...] Do conhecimento de mim mesmo 
ao conhecimento da totalidade.13

expressava- ,

-se 

s, centros produtores do saber.14

O mesmo conceito persistiu no trivium 
no quadrivium orbis doctrinae,
as sete artes liberais, uma forma de preservar e transmitir o conhecimento no 

-

com o mesmo objetivo: o do conhecimento integral baseado nos valores 
o, acreditava-se que as estruturas humanas, divinamente 

13. Fazenda (1999, p. 16).

14. Japiassu (1976, p. 69).
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-agostiniana, e, depois, tomista, que 

15

o e espiritual, 

Roma locuta, causa finita16 deixou de ser 
a norma, e um novo caminho precisava ser encontrado.

Desde a Antiguidade, os objetivos 

fluir na corrente do Tao.17

-se e acabam 

humanidade, observamos o surgimento de uma nova mentalidade que deslocou 
o conhecimento das verdades divinas para as verdades do conhecimento 

de c
-

Universo revelou-se muito diferente do ideal

15. Moraes (2002, p. 33).
16. Roma falou, caso encerrado!
17. Capra (2001, p. 230).
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ocupava o centro do Universo, foi 

-1650) desenvolveu 
o 

, sugeriu que apenas na mente residia o "eu", sendo 

exterioridade e nela constr
- -se de 

alimento adequado, porque adormecida, porque entorpecida.18

desenvolv

disciplinar compartimentado.

18. Fazenda (1999, p. 16).
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19

academias, para Japiassu,20

publicada a Encyclopedie. Segundo Chassot,21

D'Alembert fora a de reunir o conhecimento disperso, sob a autoridade da 

tentativas mostraram-

apareceram outras mais. Para Japiassu,22

Iniciou-
humanidad -
verdadeiro, de se conhecer a realidade desvelada, e que algum dia possibilitaria 
ao homem adquirir o conhecimento dos arcanos divinos. Mas veio a Primeira 
Guerra Mundial; logo depois, a Segunda, e com ela Hiroshima e Nagasaki, a 

-se como reflexo de um saber/existir 
fragmentado.

19. Moraes (2002, p. 121).
20. Japiassu (1976, p. 89).
21. Chassot (1995, p. 168).
22. Japiassu (1976, p. 168).
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Diante desse quadro, a necessidade de uma retomada da unidade perdida 

cotidiana".23

No Brasil, a interdisciplinaridade chegou no final dos anos 1960 e, de 

1970, a 

A necessidade de conceituar, de explicitar, fazia-

decifrada. Ce
chegava a um acordo sobre a forma correta de escrita, menor acordo havia sobre o 

24

Em 1976, Hilton Japiassu, o primeiro pesquisador brasileiro a escrever 
sobre o assunto, publicou o livro Interdisciplinaridade e patologia do saber, no 
qual apresenta os principais problemas que envolvem a interdisciplinaridade, as 

23. Fourez (1995, p. 136).

24. Fazenda (1999, p. 16).
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Fazenda, 
ou ideologia, m conceito para 
interdisciplinaridade, colocando-a como uma atitude, um novo olhar, que 
permite compreender e transformar o mundo, uma busca por restituir a unidade 
perdida do saber.

-

de fato, poucos professores a conheciam. Assim, nos anos 1990, um grande 

Por outro lado, conforme Fazenda,25 apareceu nesse mesmo tempo um 
process
comprometimento do professor com seu trabalho e alimentada pelas 

ites impostos pelo 

considerar as diferentes perspectivas de abordagem propostas por Yves 
Lenoir:26

25. Fazenda (2001, p. 112).

26. Lenoir (2005-06, p. 5).
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-se 

discipl

-se no desenvolvimento do saber fazer. 
Para os norte-

conhecimentos, mas com a capacidade de agir dentro e sobre o mundo. A 

e a nova ordem 

protest

Para os norte-
central 

propiciam os meios mais pertinentes para atender a essas finalidades, de modo 
que o sujeito possa integrar-s

27

para o
-se para o ser 

o trabalho interdisciplinar fundamentado na 

27. Refletir e fazer.
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pro
os.

-
cont
da interdisciplinaridade.28

centrando-se no saber entendido como a descoberta do apoio para o estudo dos 

saber, fazer e sentir aproximam a 

- io apreender cada 
uma delas dentro de sua singularidade e perceber a complementaridade entre 
elas.

mas que assu

a 

28. Fazenda (2003, p. 41).
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isa em interdisciplinaridade na corrente de FAZENDA obriga a 
-pensador e 

ar dados, como de fazer parte destes dados. O objeto de pesquisa torna-
29

o tradicional e com o cotidiano tarefeiro escolar. O professor interdisciplinar 
per

movimento da interdisciplinaridade caracterizada por atitudes ante o 
conhecimento.
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