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superior: uma análise dos projetos pedagógicos dos cursos de bacharelado 
interdisciplinar da UFBA. 280 f. il. 2016. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo entender que lugar a interdisciplinaridade 
ocupa no novo projeto de universidade brasileira e na formação dos estudantes, 
tendo como foco a maneira como os conceitos de interdisciplinaridade foram sendo 
apropriados e ganharam materialidade nos projetos pedagógicos dos Bacharelados 
Interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Assim, este trabalho 
pretende proporcionar uma análise qualitativa dos aspectos relevantes quanto ao 
tema interdisciplinaridade, num enfoque voltado para as questões inerentes ao papel 
da universidade brasileira na formação de indivíduos preparados para atenderem às 
necessidades e inquietações do mundo do trabalho atual, numa perspectiva de 
economia globalizada. O estudo fundamentou-se em Almeida Filho e Santos (2008); 
Fazenda (2000, 2008 e 2011); Pombo (1992, 2004a, 2004b, 2008 e 2011), Klein 
(1996, 1998, 2010 e 2014), Lima, Azevendo e Catani (2008); Morosini (2006) e 
UFBA, 2008, bem como da análise documental dos Projetos Pedagógicos dos 
Bacharelados Interdisciplinares da UFBA.  Os resultados, embora demonstrem 
alguns avanços no setor educacional brasileiro, tais como inovação curricular e 
flexibilidade, abrindo possibilidades para uma reorganização curricular numa 
perspectiva do modelo da interdisciplinaridade, apontam fragilidades nos 
documentos orientadores para uma formação de natureza interdisciplinar, vez que 
não enfatizam os elementos essenciais da interdisciplinaridade. 
 
Palavras-chaves: Universidade. Formação. Interdisciplinaridade. Bacharelado 
Interdisciplinar. 
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RAMOS, Luiza Olivia Lacerda. The place of interdisciplinarity in college education: 
an analysis of the pedagogical projects of the Interdisciplinary Bachelor’s Degree 
programs at UFBA. 280 f. il. 2016. Thesis (Doctoral Degree) – Education Institute, 
Federal University of Bahia, Salvador, 2016 

 

ABSTRACT 

 
The present paper has, as its objective, to understand which place interdisciplinarity 
does take in the new project of the Brazilian university and also in the formation of 
the students while focusing on how interdisciplinarity concepts have been 
appropriated and how they have won materiality in the pedagogical projects of the 
Interdisciplinary Bachelor degrees of the Federal University of Bahia – UFBA. Thus, 
this paper intends to perform a qualitative analysis of the relevant aspects regarding 
to the theme interdisciplinarity, with emphasis on the questions inherent to the role of 
the Brazilian university in the formation of individuals prepared to be answering to the 
needs and concerns of the current labor world in a perspective of a globalized 
economy. The study was based on Almeida Filho e Santos (2008); Fazenda (2000, 
2008 e 2011); Pombo (1992, 2004a, 2004b, 2008 e 2011), Klein (1996, 1998, 2010 e 
2014), Lima, Azevendo e Catani (2008); Morosini (2006) e UFBA, 2008, as well as, 
through documental analysis of the Pedagogical Projects of the Interdisciplinary 
Bachelor's Degrees of the Federal University of Bahia. Although the results show 
some advances in the Brazilian educational sector, such as curricular innovation and 
flexibility, thus opening new possibilities for curricular reorganization in the 
perspective of the interdisciplinarity model, they also point out to fragilities in the 
orienting documents towards a professional formation of interdisciplinary nature, 
once they do not emphasize the essential elements of interdisciplinarity. 
 

Key-words: University. Formation. Interdisciplinarity. Interdisciplinary Bachelor’s 
Degree. 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 - Escala de evolução dos critérios caracterizadores de uma disciplina ....... 69 

Figura 2 - Interconexão entre as perspectivas da Interdisciplinaridade ..................... 96 

Figura 3 - Movimento de interação entre perspectivas da Interdisciplinaridade ........ 97 

Figura 4 - Arquitetura Curricular do Modelo Universidade Nova ............................. 136 

Figura 5 - Princípios Norteadores dos Currículos dos BIs ....................................... 143 

Figura 6 - Estrutura Curricular dos Bacharelados Interdisciplinares ........................ 145 

Figura 7 - Fontes de Pesquisa ................................................................................ 162 

Figura 8 - Categorias de Análise e respectivas subcategorias ................................ 167 

Figura 9 - Dimensões da Interdisciplinaridade e palavras-sentidos ........................ 168 

Figura 10 - Estrutura conceitual do Bacharelado Interdisciplinar da UFBA ............. 175 

Gráfico 1 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares nas Regiões do Brasil

 ................................................................................................................................ 149 

Gráfico 2 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares na região Nordeste ... 150 

Gráfico 3 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares na região Norte ......... 150 

Gráfico 4 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares na região Sudeste..... 151 

Gráfico 5 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares na região Sul ............ 151 

Gráfico 6 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares por Modalidade no Brasil

 ................................................................................................................................ 152 

Quadro 1 - Correspondências terminológicas sobre Multi, Pluri, Inter e 

Transdisciplinaridade ................................................................................................ 72 

Quadro 2 - Matriz de conceitos clássicos da interdisciplinaridade ............................ 75 

Quadro 3 - Palavras-sentidos presentes nos conceitos clássicos de 

Interdisciplinaridade .................................................................................................. 82 

Quadro 4 - Conjunto de Programas do EL com respectivas finalidades e atividades

 ................................................................................................................................ 146 

Quadro 5 - Distribuição dos componentes curriculares do BI nas Unidades 

Universitárias: .......................................................................................................... 179 

Quadro 6 - Dados identitários dos PPs das grandes Áreas dos BIs da UFBA ........ 193 

 



12 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Dimensões e sentidos da Interdisciplinaridade ........................................ 98 

 



13 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AC  Área de Concentração 

ACI  Atividades Curriculares em Instituição 

Andifes 
Associação Nacional Dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior 

BI  Bacharelado Interdisciplinar 

BIs Bacharelados Interdisciplinares 

CAInter  Comissão de Área Interdisciplinar  

Capes  
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior 

CES  Campus Reitor Edgard Santos 

Ciret 
Centre International de Recherches et Études 

Transdiciplinaires 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CPL  Cursos de Progressão Linear 

DCN Diretrizes Curriculares Nacionais 

EM Ensino Médio 

Enem Exame Nacional do Ensino Médio 

FE Formação Específica 

FG Formação Geral 

ID Interdisciplinaridade 

IES Instituições de Ensino Superior 

Ifes Instituições federais do ensino Superior 

Ihac 
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor 

Milton Santos 

Inep 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira 

LDB Lei de Diretrizes e Bases 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC Ministério da Educação  

MEU Modelo Europeu Unificado 

 



14 

OCDE Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 

PAC Programa de Aceleração do Crescimento 

PDE Plano de Desenvolvimento da Educação 

PNE Plano Nacional de Educação 

PUCRS Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  

Sisu Sistema de Seleção Unificado 

UDF Universidade do Distrito federal 

UERJ Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UFBA  Universidade Federal da Bahia 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro  

UFSC  Universidade Federal de Santa Catarina 

UnB  Universidade de Brasília  

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Unesco  Organização das Nações Unidas 

UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

USAID United States Agency for International Development 

USP Universidade de São Paulo 

 

 



15 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 18 

1 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO NA MODERNIDADE E O SURGIMENTO DA 

ESPECIALIZAÇÃO ................................................................................................... 24 

1.1 O ADVENTO DA CIÊNCIA MODERNA E O PROCESSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

DO CONHECIMENTO .............................................................................................. 25 

1.2 IMPACTOS DA ESPECIALIZAÇÃO SOBRE AS UNIVERSIDADES .................. 33 

1.3 DESAFIOS DA COMPLEXIDADE À CIÊNCIA MODERNA: O PROJETO EM 

QUESTÃO ................................................................................................................. 38 

1.4 OS MODELOS DE CIÊNCIA E O DISCIPLINAR EM EXAUSTÃO – AS 

RUPTURAS ............................................................................................................... 44 

1.5 O SURGIMENTO DA INTERDISCIPLINARIDADE ............................................. 46 

1.5.1 A legitimação da Interdisciplinaridade ......................................................... 48 

1.5.2 A interdisciplinaridade no Brasil – contextos, trajetórias, debates, 

intenções.................................................................................................................. 50 

1.6 A INTERDISCIPLINARIDADE NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA ATUAL......... 54 

2 BASES FILOSÓFICAS, POSTULADOS TEÓRICOS E FUNDAMENTOS EM QUE 

SE APOIAM CONCEITOS DE INTERDISCIPLINARIDADE .................................... 61 

2.1 SENTIDOS DA DISCIPLINA: UM RADICAL QUE SUGERE .............................. 62 

2.2 EM TORNO DA INTERDISCIPLINARIDADE ...................................................... 70 

2.3 INTERDISCIPLINARIDADE: CONCEITOS CLÁSSICOS.................................... 73 

2.3.1 O que há de polissêmico ............................................................................... 74 

2.3.2 O que há em comum ...................................................................................... 81 

2.4 A INTERDISCIPLINARIDADE SOB TRÊS PERSPECTIVAS: EUROPEIA, 

NORTE-AMERICANA E BRASILEIRA ...................................................................... 83 

2.4.1 A perspectiva europeia .................................................................................. 84 

2.4.2 A perspectiva norte-americana ..................................................................... 88 

2.4.3 A perspectiva brasileira ................................................................................. 91 

2.5 POR UMA INTERCONEXÃO .............................................................................. 95 



16 

2.6 POR OUTRA PERSPECTIVA DA E PARA A INTERDISCIPLINARIDADE......... 98 

2.7 FORMAÇÃO SUPERIOR E INTERDISCIPLINARIDADE.................................. 100 

2.8 BREVEMENTE, ALGUMAS CONSIDERAÇÕES .............................................. 101 

3 A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: DA ANTIGA ÀS NOVAS 

CONFIGURAÇÕES ................................................................................................ 103 

3.1 A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: CONTEXTO POLÍTICO E 

CONSEQUÊNCIAS DOS MODELOS QUE HERDAMOS ....................................... 104 

3.2 A CONJUNTURA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SÉCULO XXI: 

CLASSIFICAÇÃO, ESTRUTURA E PRINCÍPIOS ................................................... 120 

3.3 A REESTRUTURAÇÃO ACADÊMICA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

BRASILEIRA: CONTEXTO E PROPOSIÇÕES ....................................................... 128 

3.4 A PROPOSTA DA UNIVERSIDADE/UFBA NOVA ............................................ 132 

3.5 O BACHARELADO INTERDISCIPLINAR: UMA NOVA ARQUITETURA 

CURRICULAR DA UNIVERSIDADE NOVA ............................................................ 138 

4 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO ................................................................ 155 

4.1 SOBRE O TIPO DA PESQUISA ....................................................................... 156 

4.1.1 A pesquisa educativa ................................................................................... 157 

4.1.2 A pesquisa bibliográfica .............................................................................. 158 

4.1.3 A pesquisa documental ............................................................................... 160 

4.2 A ANÁLISE DOS DADOS ................................................................................. 165 

4.2.1 A análise qualitativa de Documentos ......................................................... 165 

5 O LUGAR DA INTERDISCIPLINARIDADE NOS CURSOS DE BACHARELADOS 

INTERDISCIPLINARES DA UFBA ......................................................................... 171 

5.1 OS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA: ESTRUTURA, FINALIDADE E FUNDAMENTOS ................................. 172 

5.1.1 Os Projetos Pedagógicos dos Bacharelados Interdisciplinares da 

Universidade Federal da Bahia ............................................................................ 182 

5.2 AS CONCEPÇÕES DA INTERDISCIPLINARIDADE ........................................ 198 

5.2.1 Concepções de interdisciplinaridade expressas nos perfis dos egressos e 

nas competências e habilidades por curso.........................................................205  

5.3 O CURRÍCULO NA PRÁTICA: POSSIBILIDADES PARA REALIZAÇÃO DE UMA 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR ..................................................................... 216 

6 CONSIDERAÇÕES SEM PONTO FINAL ............................................................ 231 

 



17 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 237 

APÊNDICE A - TRECHOS COM PALAVRAS CHAVES AGRUPADAS POR EIXOS 

TEMÁTICOS ........................................................................................................... 237 

APÊNDICE B - COMPETÊNCIAS PRESENTES PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS 

CURSOS DE BACHARELADO INTERDISCIPLINAR ORGANIZADAS POR 

APROXIMAÇÕES ................................................................................................... 237 

 

 

 



18 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo central do estudo desenvolvido é verificar a adequação entre o 

projeto de formação defendido pelos cursos de Bacharelados Interdisciplinares da 

Universidade Federal da Bahia – UFBA e a sua proposta pedagógica com suporte 

na perspectiva interdisciplinar.  

A preocupação com esta problemática surgiu de nossa aproximação com o 

tema desde o período em que, concluída a pesquisa de mestrado sobre concepções 

de interdisciplinaridade, dividíamos nossas atividades profissionais em duas 

instituições de ensino. Em uma, atuava como coordenadora de um curso de 

Pedagogia, numa determinada faculdade privada em Salvador e noutra faculdade, 

também privada, desenvolvíamos atividades como professora de disciplinas, tais 

como: Práticas pedagógicas interdisciplinares e Currículo e interdisciplinaridade nos 

cursos de pós-graduação. Esse era o período de 2005-2012, quando também 

despontavam reformas educacionais no ensino superior, culminando, dentre outras 

ações, com a implantação de Bacharelados Interdisciplinares na UFBA.  

Esse contexto fez emergir questões importantes, a saber: Até que ponto a 

incorporação do discurso sobre interdisciplinaridade na formação universitária, tendo 

como referência o projeto de BI, articula de forma clara perfis profissionais para o 

mundo atual a uma proposta pedagógica de caráter interdisciplinar? Que lugar a 

interdisciplinaridade ocuparia neste novo projeto de formação e que conceitos de 

interdisciplinaridade estariam subjacentes aos Projetos Pedagógicos dos cursos de 

bacharelado interdisciplinar da UFBA? 

Essas questões surgiram da problemática sobre o uso da interdisciplinaridade 

como mote para caracterizar cursos de formação para o mundo do trabalho – ou 

uma etapa dela – no sistema da educação superior do Brasil como cursos 

contemporâneos e, portanto, adequados para atenderem às exigências do mundo 

do trabalho atual. Pretendemos, especificamente, i) analisar o conteúdo dos 

documentos oficiais dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar da UFBA que 

orientam uma proposta de formação a partir das concepções e das possibilidades 

práticas da interdisciplinaridade; ii) interpretar e analisar a concepção de 



19 

interdisciplinaridade subjacente aos seguintes dispositivos: perfil do egresso e 

competências e habilidades esperadas; iii) compreender como a interdisciplinaridade 

é abordada, traduzida e representada como possibilidade prática por esses 

documentos orientadores; iv) ampliar a discussão da interdisciplinaridade como 

elemento central na formação universitária da contemporaneidade. 

Para avançar no alcance do objetivo geral proposto, interpretamos e 

analisamos a concepção de interdisciplinaridade subjacente aos seguintes 

dispositivos: perfil do egresso e competências e habilidades esperadas, percebendo 

como a interdisciplinaridade é abordada, traduzida e representada com possibilidade 

prática por esses documentos orientadores. Incluímos nestas intenções ampliar a 

discussão da interdisciplinaridade como elemento central na formação universitária 

da contemporaneidade.  

Foi justamente o uso, talvez excessivo, do termo interdisciplinaridade nas 

propostas consideradas inovadoras do sistema da educação superior do Brasil, o 

que me motivou a realizar esta pesquisa. Para assumirem este nome, tais propostas 

devem superar a visão fragmentada e linear da produção do conhecimento, 

viabilizando a articulação contextualizada do conhecimento, num novo projeto de 

formação para fins de atender às necessidades do mundo do trabalho e a inserção 

dos estudantes. 

Neste pensamento, é possível constatar que, ao longo do tempo, a 

sobrevivência humana esteve relacionada com a necessidade de conhecer e 

controlar os fenômenos naturais a sua volta, determinando formas de produzir 

conhecimentos e utilizá-los, caminhando, de uma forma mitológica de conhecer, da 

filosofia até à ciência nos moldes que conhecemos hoje. Contudo, a mera 

curiosidade intelectual, que impulsionou a gênese humana ao pensar filosófico, só 

foi experimentada na Grécia Antiga. 

Até o século XVI, os conhecimentos filosóficos e científicos estavam articulados 

e percebidos como integrados, o que pode ser percebido na denominação de 

filosofia natural. Galileu Galilei (1564-1642) marca a passagem da filosofia natural da 

Antiguidade ao método científico atual, a partir da revolução científica por ele 

iniciada, conceituada como sendo o período da história europeia em que, 

inquestionavelmente, os critérios conceituais, metodológicos e institucionais da 

ciência moderna foram estruturados pela primeira vez. Nesse período, a ideia de um 
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universo orgânico, vivo e espiritual foi trocada pela noção mecanicista. Na transição 

do paradigma medieval para o moderno, verifica-se uma transformação generalizada 

na ciência, trazendo novas maneiras de conceber, estudar, descrever e atuar sobre 

o mundo. 

Assim, os fundamentos da Ciência Moderna encontram-se associados a 

pensadores como Galileu, Newton, dentre outros, sendo que o método analítico 

matemático de raciocínio, originado em Descartes, tornou-se o aspecto substancial 

do cientificismo moderno. Sobre a matemática, Santos (2008, p. 27) nos diz o 

quanto ela contribuiu com a ciência moderna fornecendo, “não só o instrumento 

privilegiado de análise, como também a lógica da investigação, e ainda o modelo de 

representação da própria estrutura da matéria”. 

Com a implantação da metodologia científica, a produção do conhecimento 

passa a ocorrer de forma linear, segmentando o todo para melhor compreendê-lo e 

objetivando a ciência para além da visão anterior. À medida que avança o 

conhecimento da ciência, torna-se cada vez mais especializada na tentativa de 

explicar questões mais e mais complexas. Com suas regras redutoras, tratava os 

problemas mais complexos como se estes fossem simples e fáceis de resolver, 

tratando-os do complexo ao simples, do geral ao particular.  

O conhecimento produzido pelo método cartesiano ou físico-matemático, tais 

como os estudos sobre a mecânica celeste, sobre a gravidade, sobre a luz, constitui 

base do mundo moderno e ainda não foi superado. Entretanto, é fato que, desse 

movimento, o conhecimento foi sendo compartimentado e subdividido em função do 

modelo determinista adotado. Na atualidade, o estudo dos fenômenos aleatórios e a 

teoria do caos, por exemplo, reclamam por novas formas de lidar com esta 

indeterminação. O uso social do conhecimento é, desse modo, fortemente orientado 

por determinados grupos de interesses que assumem o poder. 

Nas universidades, o modelo de formação, pautado em princípios cartesianos, 

destacado sobretudo pela compartimentação das disciplinas, ainda é percebido na 

atualidade. Os progressos das ciências numa perspectiva disciplinar, ao tempo que 

trouxeram benefícios na divisão do trabalho, trouxeram junto os “inconvenientes da 

superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber. Não só 

produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a ignorância e a cegueira”. 

(MORIN, 2000, p. 14 e 15). 
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Todavia, como bem observa Morin (2000), o conhecimento científico está em 

renovação desde o começo do século XX e a própria ciência, em suas descobertas 

mais recentes, desafiou os princípios mais fundamentais instituídos por seus 

clássicos. Contudo, há de se admitir que existam situações em que o conhecimento 

disciplinar é importante e que, em outros, é urgente e necessário uma interação 

entre os mais variados conhecimentos. Por este sentido, a interdisciplinaridade 

desponta em oposição ao paradigma instituído da racionalidade científica e técnica. 

No Brasil, a interdisciplinaridade ganha espaço e contornos no âmbito 

educacional, legitimando-se a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação, criadas em 1997 e revisadas em 2001 que estabelecem as 

diretrizes e bases da educação nacional e, com isso, se instalam nos debates da 

educação superior com maior relevância e destaque. Desse modo, a 

interdisciplinaridade é reconhecida como uma possibilidade teórica e metodológica 

que tenta superar o pensamento linear e disciplinarizado que fragmentou – e ainda 

fragmenta – a ciência e a forma de pensar do ser humano, tendo em vista a 

complexidade do mundo contemporâneo, sobretudo o fato de que a realidade nem 

sempre pode ser enquadrada dentro do universo disciplinar. 

Nos últimos dez anos (2005-2015), as reformas que afetaram a educação 

superior brasileira foram marcadas por referenciais e modelos que priorizam o 

pensamento reflexivo, flexibilidade, mudança, relativização e convite à abertura para 

uma formação mais abrangente, pautada no tripé: ciência, cultura e tecnologia. Na 

universidade, ensino, pesquisa e extensão marcam os discursos que privilegiam a 

indissociabilidade entre a investigação científica, os saberes institucionalizados e as 

relações com a sociedade.  

Um amplo movimento de reestruturação tem início, em 2007, com a 

implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais1 (Reuni). Apesar de ser compreendido como um programa 

compulsório por alguns estudiosos, esse plano é ponto de partida para que as 

universidades iniciem um vasto processo de reestruturação, em especial  curricular, 

pautando-se nessa dimensão, que consiste na revisão da estrutura acadêmica, 

buscando a constante elevação da qualidade, a reorganização dos cursos de 

                                            
1 Informações completas sobre esse Programa podem ser obtidas no endereço: 
http://reuni.mec.gov.br 
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graduação e a diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente com 

superação da profissionalização precoce e especializada; implantação de regimes 

curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 

formativos; e previsão de modelos de transição. 

A implantação dos Bacharelados Interdisciplinares na UFBA consiste na prática 

de materialização deste movimento denominado Universidade Nova que levanta a 

bandeira de consagrar um novo paradigma de universidade: contemporâneo com os 

destinos do mundo; afinado com o espírito de época; comprometido com as 

necessidades do desenvolvimento nacional e socialmente inclusivo. Ao emprestar 

seu nome a esta modalidade de graduação, a interdisciplinaridade é condição 

determinante para garantir a viabilidade do projeto na composição, ordenamento e 

dinâmica curricular dessas graduações. 

Autonomia, flexibilidade, articulação e atualização constam como princípios 

norteadores dos currículos desses bacharelados que defendem, como traço 

marcante, a interdisciplinaridade. E, considerando esta perspectiva, foi que 

buscamos investigar o lugar da interdisciplinaridade nos Projetos Pedagógicos dos 

cursos de Bacharelado Interdisciplinar da UFBA, tendo em vista os referenciais 

pesquisados considerados determinantes no processo de institucionalização da 

interdisciplinaridade em cursos de educação superior no Brasil. 

Para isso, margeamos por referenciais teóricos da interdisciplinaridade nas 

perspectivas americana, europeia e brasileira, principalmente as bases teóricas de 

Pombo (1992, 2004a, 2004b, 2008 e 2011), Fazenda (1991, 2000, 2001, 2008 e 

2011) e Klein (1996, 1998, 2010 e 2014), por se situarem como as principais 

influências para os debates acerca do tema no Brasil. Com este conjunto, uma 

primeira análise dos conceitos subjacentes à respectivas semelhanças e diferenças 

serviu de subsídio para uma compreensão mais integrada da interdisciplinaridade de 

modo a contemplar estas três principais influências. 

Os Projetos Pedagógicos orientadores na implantação dos cursos de 

Bacharelado Interdisciplinar da UFBA foram os documentos com que trabalhamos 

nesta investigação como objeto de análise. Analisamos trechos/amostras 

considerando duas categorias: as concepções de interdisciplinaridade e as 

possibilidades para a prática da interdisciplinaridade, ou seja, as possíveis 

recomendações para a materialização desta intencionalidade. A literatura sobre o 
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tema e a legislação ofereceram os fundamentos para a realização da análise com 

vistas a avaliar em que medida os Projetos Pedagógicos dos Bacharelados 

Interdisciplinares assumem a interdisciplinaridade como princípio. 

Para tanto, o presente texto se estrutura em uma introdução, cinco capítulos e 

as considerações. No primeiro capítulo, tratamos sobre o processo de produção do 

conhecimento, argumento substancial para a contextualização da 

interdisciplinaridade na educação superior. No segundo capítulo, apresentamos um 

estudo entre os conceitos clássicos da interdisciplinaridade nas três perspectivas 

citadas. No capítulo terceiro, tratamos da trajetória da constituição da educação 

superior brasileira e o capítulo quatro destaca a proposta da metodologia 

organizada em dois tópicos estruturantes: no primeiro, abordamos o tipo da 

pesquisa adotado à medida que a justificamos com o aporte teórico; no segundo, 

descrevemos os modos e caminhos percorridos na análise dos dados com foco na 

análise qualitativa de documentos, descrevendo as fases por quais passamos e os 

recursos de que nos utilizamos. O capítulo cinco inicia contextualizando os 

Bacharelados Interdisciplinares e seus documentos oficiais: os Projetos 

Pedagógicos Geral e dos Cursos das quatro Áreas a partir da estrutura, finalidade e 

fundamentos e, na sessão seguinte, apresenta a descrição, análise e discussão das 

categorias eleitas.  

Por fim, apresentamos as considerações finais sem ponto final, tendo em 

vista a análise documental realizada, retomando os principais aspectos abordados 

ao longo desta pesquisa, quando apresentamos algumas possibilidades para a 

consolidação de um trabalho de natureza interdisciplinar e algumas questões que 

podem ser aprofundadas em estudos seguintes. Os dados indicaram que, embora 

os perfis profissionais articulem pressupostos da interdisciplinaridade, a proposta 

pedagógica reclama por mais clareza, precisão e definição conceitual, próprios de 

um trabalho que assume uma proposta tão diferenciada. 
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1 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO NA MODERNIDADE E O SURGIMENTO DA 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

Desde a sua origem, o homem sempre se motivou a desvendar os mistérios 

que envolvem o estado das coisas que o cercam como uma decorrência de suas 

necessidades de sobrevivência. 

Nessa perspectiva, pode-se pensar o conhecimento como o ato a partir do qual 

o homem constrói a si mesmo, atribui sentido ao mundo, criando e recriando novas 

possibilidades de conhecer na medida em que desenvolve novos meios para tal, 

nascendo e renascendo em cada novo conhecimento apropriado e utilizando-os no 

mundo. O conhecimento como atividade, portanto, pertence à vida social. 

O grande filósofo Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) talvez tenha sido um dos 

primeiros a sugerir algo substancial sobre o conhecimento, afirmando que todos os 

homens têm sua gênese ao se propor conhecer as necessidades materiais, bem 

como a forma de satisfazê-las, a forma de se relacionar em sociedade e as ideias 

decorrentes das convivências, além da natureza que os envolve e as formas de 

interação. A partir daí, ideias são elaboradas e expressas pelo homem e parte delas 

se constitui no conhecimento referente ao mundo.  

Conforme Bunge (1980), um mundo é dado ao homem; sua glória não é 

suportar ou depreciar este mundo, mas sim enriquecê-lo construindo outros 

universos. Ele amassa e remodela a natureza, submetendo-a a suas próprias 

necessidades; constrói a sociedade e é, por sua vez, construído por ela; trata logo 

de remodelar este ambiente artificial para adaptá-lo a suas próprias necessidades 

animais e espirituais, assim como a seus sonhos: cria o mundo dos utensílios e o 

mundo da cultura.  

No período medieval, tanto quanto na Antiguidade Clássica, o saber só podia 

exercer-se no âmbito da totalidade. O conhecimento particular só tinha sentido na 

medida em que remetia ao todo. No entanto, esta concepção unitária do 

conhecimento não duraria muito tempo. A mudança epistemológica começou a 

ocorrer na chamada Idade Moderna, durante o Renascimento, período este marcado 

por grandes transformações no âmbito social e cultural, trazendo um novo modelo 

de saber. Se em um de seus aspectos a mentalidade medieval era marcadamente 
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contemplativa e submissa às verdades da fé, a renascentista trouxe de volta a 

posição do homem como centro do universo e a natureza como referência para a 

vida, num movimento denominado humanismo. 

Os humanistas buscavam salientar a importância das humanidades, ou letras 

humanas, em oposição às letras divinas, no “aprendizado nas línguas, literatura, 

história e filosofia como um fim em si mesmo, num contexto secular, não mais 

religioso” (JANSON e JANSON, 1996, p.166).  

Este capítulo trata sobre o processo de produção do conhecimento. Aborda, 

inicialmente, a constituição da ciência moderna que ganha expressão nos séculos 

XVIII e XIX com a especialização do conhecimento. Neste debate pretendemos 

entender as consequências e os limites da racionalidade científica moderna, 

percebendo como as universidades foram impactadas pela especialização do 

conhecimento típico da concepção cartesiana, voltada para um modelo de formação 

profissional calcado na compartimentação das disciplinas. Do mesmo modo, o 

presente capítulo tratará dos desafios causados pelo avanço dos campos de 

conhecimentos científicos, notadamente a partir da segunda metade do século 

passado, numa perspectiva de complexidade que prevê que tudo está integrado e 

deve ser estudado no conjunto de fatores que os constituem. Por fim, discorremos 

sobre o surgimento da interdisciplinaridade, na metade do século XX, considerada 

como oposição ao paradigma instituído da racionalidade científica e técnica. 

Especial atenção ao surgimento da interdisciplinaridade na educação superior 

brasileira, seus contextos, trajetórias, debates e intenções e sua posição na 

universidade brasileira atual. 

 

1.1 O ADVENTO DA CIÊNCIA MODERNA E O PROCESSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

DO CONHECIMENTO 

 

Personalidades marcantes na história do conhecimento como Galileu Galilei 

(1564-1642) e Descartes (1596-1650), sendo o primeiro considerado por muitos 

como pai da ciência moderna, marcando a transição da filosofia natural da 

Antiguidade ao método científico atual, e o segundo, responsável pela 

instrumentalização da natureza, através da explicação matemática e racional dos 
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fenômenos e a sua mecanização, buscaram explicações para o mundo através do 

método de observação experimental, com o intuito de descobrir as leis que regem os 

fenômenos naturais. Galileu postulava que a natureza estava escrita em termos 

matemáticos, destruindo a concepção do universo como sistema imutável, 

governado por Deus. 

 

Começou-se a se escutar a natureza no processo de aquisição do 
conhecimento. Assim, tem início uma verdadeira revolução científica cujas 
convicções são de que existem leis naturais expressas em termos 
matemáticos e às quais se pode chegar através da ciência (ATALAY, 2007, 
p. 45). 

 

Descartes acreditava que a verdade somente poderia ser encontrada após 

suscitar e sanar todas as dúvidas em torno do objeto de estudo em questão. O seu 

ponto de partida era a busca de uma verdade que não fosse passível de dúvida. 

Assim, tem-se a dedução cartesiana, em que as experiências apenas confirmam os 

princípios gerais da razão, fixados pela razão. O método científico proposto por 

Descartes se baseava na observação, verificação e experimentação. Tratava da 

divisão do problema em suas menores partes, examinando-as e indo dessas partes 

mais simples para as mais complexas a fim de chegar à compreensão da totalidade 

do problema. Predominou até o início do século XX e ficou conhecido como 

"Determinismo Mecanicista". 

 

O pensar disciplinar, resultado do método proposto por Descartes, progrediu 
até atingir uma incrível capacidade de penetrar profundamente em seus 
estreitos campos de reflexão. Mas, à medida que se manifesta esse 
progresso, vai se perdendo a capacidade de uma visão ampla e global. Vai 
se deixando de reconhecer as interações entre os vários fatores que agem 
num fenômeno. A visão do holos torna-se difícil, senão impossível. A busca 
de sobrevivência, que é holística na sua essência, tem conduzido à tentativa 
de reunir o que foi fragmentado no esquema das disciplinas, através de 
iniciativas multi e interdisciplinares (D’AMBROSIO e LOPES, 1997, p. 77). 

 

Galileu (1564-1642) e Newton (1643-1727), por sua vez, defendem, através da 

matemática, uma nova forma de ler o mundo e interpretá-lo através das leis de 

movimento e das leis mecânicas. A teoria do heliocentrismo de Copérnico (1473-

1543) propõe uma nova forma de perceber o mundo por meio do movimento. 
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Desfaz-se a convicção nos antigos caminhos para a produção do 

conhecimento: fé e contemplação já não eram mais consideradas suficientes para se 

chegar à verdade. Com ênfases muito diferenciadas, os trabalhos, sobretudo de 

Galileu (1564-1642), Bacon (1214-1294), Descartes (1596-1650), Hobbes (1588-

1679), Locke (1632-1704) e Newton (1643-1727), transferem o rumo das 

preocupações com as relações Deus-homem para as relações homem-natureza. A 

utilização da razão e da experiência – em contraposição à fé – são traços que 

marcam os estudos desses intelectuais. 

Um outro caminho, um novo método precisava ser encontrado que permitisse 

superar as incertezas. O empirismo de Bacon e o racionalismo de Descartes, 

segundo Andery et al. (2012), seriam as duas concepções diferentes que discutiriam 

o caminho que conduziria ao verdadeiro conhecimento. Essas concepções 

filosóficas esboçaram o sistema científico moderno cujo desenvolvimento se deu 

gradualmente até a chegada da Teoria da relatividade de Einstein (1879-1955) e da 

Mecânica Quântica. 

Assim, no século XVI, irrompe a Ciência Moderna, fato considerado por muitos 

historiadores como uma revolução, vez que a ciência consegue combinar o método 

de observação e experimentação com o uso técnico de instrumentos. Momento 

significativo, pois, até então, o mundo antigo e o medieval investigavam fenômenos 

naturais sem o uso de técnica. 

Esse nascimento se localiza numa época em que a sociedade inicia o processo 

de ruptura com o sistema feudal, sendo gradualmente substituído pelo capitalismo 

com variações de tempos e conquistas nos diferentes países, sobretudo europeus. 

Tal processo foi marcado por conflitos, lutas e pela tomada de poder associada a 

conquistas de terras e à colonização. É assim, na passagem do feudalismo ao 

modernismo, que se pode observar, pouco a pouco, a configuração e a estruturação 

progressiva do novo pensamento científico.  

A indústria que surge nas cidades traz consigo um progresso técnico decisivo 

e, com isso, desafia o campo da ciência. Nesse mesmo tempo, os descobrimentos 

marítimos e o comércio naval ocupam, também, lugar de destaque nesse progresso. 

Com esses movimentos e tensões, o mundo das catedrais católicas e suas velhas 

certezas desestabiliza-se em nome de um novo horizonte. Realeza e burguesia 
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unem-se tendo em vista interesses comuns. Esse processo modifica o panorama 

territorial, político e social da Europa. 

 

Surgiram nações, as divisões nacionais se tornaram acentuadas, as 
literaturas nacionais fizeram seu aparecimento e regulamentações nacionais 
para a indústria substituíram as regulamentações locais. Passaram a existir 
leis nacionais, línguas nacionais e até mesmo igrejas nacionais. Os homens 
começaram a considerar-se não como cidadãos de Madri, de Kent ou de 
Paris, mas como da Espanha, Inglaterra ou França. Passaram a dever 
fidelidade não à sua cidade ou ao senhor feudal, mas ao rei que é monarca 
de toda uma nação. (HUBERMAN, 1979, p.79). 

 

Nesse contexto, em que se situa o nascimento da ciência moderna, 

acrescentamos que ideias, formas de pensar e o conhecimento já produzidos 

também foram utilizados como elementos de manobra entre grupos sociais que 

aspiravam a conquistas ou à manutenção de poder. 

Segundo Andery et al. (2012), nesta fase de transição, que substitui a visão 

medieval do mundo, o homem, no seu sentido mais genérico, era a preocupação 

central. 

 

As relações Deus-homem, que eram enfatizadas pelo teocentrismo 
medieval, foram substituídas pelas relações entre o homem e a natureza, 
isso significava, com relação ao conhecimento, a valorização da capacidade 
do homem de conhecer e transformar a realidade (ANDERY et al., 2012, p. 
175). 

 

O movimento da sociedade na época, as descobertas e conquistas, por 

qualquer que fosse a intenção, reclamavam por ideias que se contrapunham ao 

saber místico da Idade Média – período em que prevalecia a autoridade da Igreja e 

da nobreza feudal quando muitos dos problemas levantados ficavam sem respostas. 

Personagens fundamentais para a criação da ciência moderna defendiam 

teorias que, por um lado se opunham aos dogmas da igreja, e por outro 

questionavam as verdades estabelecidas a partir de um mundo estático e de 

qualidades não passíveis de mensuração. 

Como bem alerta Morin (1992), o tempo da modernidade – cuja ciência 

moderna se situa – é o tempo do “paradigma da simplificação”, posto que seu 
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método – que tem como base a separação do sujeito e do objeto – conduz o saber 

complexo a um “pensamento simplificador”, insuficiente para integrar o uno e o 

múltiplo.  

O mesmo autor questiona também a visão unidimensional e a capacidade de 

explicar cientificamente a realidade. Conforme Morin (1992), a ciência moderna é 

inapta para pensar a si mesma de tanto acreditar que o real é reflexo de seu 

conhecimento. 

Com a implantação da metodologia científica, a produção do conhecimento 

passa a ocorrer de forma linear, repartindo o todo para melhor compreendê-lo e 

objetivando a ciência para além da visão anterior. Ao passo que o conhecimento 

progride, a ciência torna-se cada vez mais especializada na tentativa de explicar 

questões mais e mais complexas. 

Criou-se a figura do especialista, aquele ser que, nas palavras de Japiassu 

(1976), possui um conhecimento cada vez mais extenso relativo a um domínio cada 

vez mais restrito, sabendo tudo de nada. O cientista moderno, o especialista, 

possivelmente recorta um tema de tal modo a torná-lo bastante restrito. Tal 

movimento estimulou rupturas do conhecimento em partes cada vez menores, 

eliminando possibilidades de diálogos abertos, participativos e solidários entre as 

fronteiras do saber. Ao tempo em que a especialização supera a mitologia por tentar 

dar conta de fenômenos até então inexplicáveis, ela se torna insuficiente, pois sua 

relação com a vida é notadamente instrumental e o princípio mecanicista põe entre 

muros o útil do inútil; a arte da ciência; o homem da natureza. 

A esse respeito, Ortega Y Gasset (s/d) define o cientista moderno como “uma 

configuração humana sem igual em toda história” que, geração após geração, tem 

sido impelida a reduzir-se a um campo de ocupação intelectual cada vez mais 

restrito, o que nos leva a concordar que, neste movimento, a sucessão de cientistas 

perde, tempo a tempo, cada vez mais o contato com as outras partes da ciência. 

Como efeito, “sabe muito bem seu mínimo rincão do universo; mas ignora 

basicamente todo o resto”. Como consequência, o especialista “é um sábio 

ignorante, coisa sobremodo grave, pois significa que é um senhor que se 

comportará em todas as questões que ignora, não como um ignorante, mas com 

toda a petulância de quem na sua questão especial é um sábio” (ORTEGA Y 

GASSET s/d, p. 183). Para o autor, a sociedade, ao especializar este pesquisador, o 
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tornou tanto fechado em si mesmo e saciado em sua especificidade quanto 

ignorante ao ser desafiado a sobressair-se fora da sua especialidade, em outros 

tipos de conhecimento amplamente fragmentados e difusos tal como em política, em 

arte, nos usos sociais e nas outras ciências.  

Comenta Gil (2008, p.22) que “a ciência se vale fundamentalmente do método 

experimental, que exige, entre outras coisas, o controle das variáveis que poderão 

interferir no fenômeno estudado”. Os fenômenos sociais, por seu tempo, envolvem 

uma diversidade tão grande de fatores que inviabilizam, na maioria das situações, a 

realização de uma pesquisa rigidamente experimental não podendo ser 

quantificados com o mesmo grau de precisão das Ciências Naturais.  

 Em decorrência deste movimento, a especialização da ciência firmou-se cada 

vez mais ao longo do século XVIII. E, ao tempo em que esses fundamentos 

proporcionaram grandes avanços para a humanidade, dilemas substanciais foram 

produzidos e estão presentes até os dias atuais: a exemplo, a fragmentação do 

saber.  Essa questão é compreendida por nós como um desafio atual à produção do 

conhecimento, sobretudo nas universidades e, por isto, importa discuti-la com 

especial relevo bem como seus impactos decorrentes.  

Para Morin (2000), a inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, 

disjuntiva e reducionista fraciona os problemas, separa o que está unido, torna 

unidimensional o multidimensional. O parcelamento e a compartimentação dos 

saberes impedem apreender o que está tecido junto. 

 

A crítica à compartimentação das matérias será igual à dirigida ao trabalho 
fragmentado, ao sistema de produção da sociedade capitalista, à separação 
entre trabalho intelectual e manual, entre a teoria e a prática, à 
hierarquização e a “ausência de comunicação democrática entre os 
diferentes cargos de trabalhos em uma estrutura de produção capitalista, 
entre humanismo e técnica, etc. (SANTOMÉ, 1998, p. 62) 

 

Conforme afirma Sommerman (2003), o positivismo é um movimento filosófico 

que tem como base teórica essencialmente três pontos, ou seja, todo conhecimento 

do mundo material decorre dos dados positivos da experiência e é somente a eles 

que o investigador deve ater-se; existe um âmbito puramente formal, no qual se 

relacionam as ideias, que é o da lógica pura e da matemática e todo conhecimento 
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dito "transcendente" (metafísica, teologia, etc.), que se situa além de qualquer 

possibilidade de verificação prática, deve ser descartado, repudiando-se assim toda 

especulação em torno da natureza da realidade que afirme uma ordem 

transcendental não suscetível de verificação pelos dados da experiência. Quanto 

mais os fenômenos são simples e gerais, menos eles dependem dos outros e, 

portanto, mais autônoma é a ciência que deles se ocupa. 

 

Assim, a divisão do saber em áreas, que até o século XIX era ou uma 
metodologia para proceder aos dois processos de análise e síntese, em 
busca de um saber global, ou uma organização didática para a 
retransmissão do saber, a partir de então gerou especialidades disciplinares 
cada vez mais estanques, cada uma delas muito zelosa de manter sua 
identidade e independência (SOMMERMAN, 2003, p. 44). 

 

É o pensamento que recorta, isola e permite que especialistas e experts sejam 

ótimos em seus compartimentos, e cooperem eficazmente nos setores não 

complexos do conhecimento, notadamente ao funcionamento das máquinas 

artificiais; mas a lógica a que eles obedecem estende à sociedade e às relações 

humanas “os constrangimentos e os mecanismos inumanos da máquina artificial e 

sua visão determinista, mecanicista, quantitativa, formalista; e ignora, oculta ou dilui 

tudo que é subjetivo, afetivo, livre, criador”. (MORIN, 2003, p. 15). 

Para Santomé (1998), uma disciplina é uma forma de organizar e estabelecer 

limites a um território de conhecimento e, dentro de um campo de visão, concentrar 

pesquisas, forma de docência e maneiras de analisar experiências, em que cada 

disciplina deve representar uma determinada realidade, dentro de um determinado 

viés, foco ou visão epistemológica e de atuação prática. 

Conforme Morin (2000), nossa educação nos ensina a separar, a isolar as 

coisas. Separamos objetos e seus contextos, separamos a realidade em disciplinas, 

e as compartimentamos. As disciplinas nasceram de uma tentativa de organizar o 

conhecimento. Organizar disciplinas parte de uma visão de mundo determinada, que 

atua dentro de um quadro específico de crenças e critérios de verdade e de validade 

e que limita os tipos de pesquisa e perguntas que podem ser feitas. 
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O grande problema, pois, é encontrar a difícil via de interarticulação entre as 
ciências, que têm cada uma delas, não apenas sua linguagem própria, mas 
também conceitos fundamentais que não podem ser transferidos de uma 
linguagem à outra. Tratar cada ciência separadamente cria uma 
desarticulação, contribuindo cada vez mais para a fragmentação e perda de 
conhecimentos potencialmente importantes no ensino e aprendizagem de 
educandos. (MORIN, 2000, p. 113). 

 

Afirma Japiassu (2006) que a constituição da ciência moderna ganha 

expressão na segunda fase da história da universidade, considerado momento de 

seu apogeu, nos séculos XVIII e XIX, quando pouco a pouco o modelo humanista da 

cultura grega (Paideia), sob o jugo e controle do clero, é progressivamente 

substituído. Tal mudança passa a simbolizar a emancipação do conhecimento 

gerado na universidade em relação ao clero, promovido, a partir daí, por uma 

burguesia esclarecida, e identificada com a ideia de progresso.  

 

É a partir da criação das Universidades de Berlim (por Fichte e Humboldt-
1908) e de Londres (1828) que a ciência, tomando distâncias da teologia e 
da filosofia, começa seu processo de fragmentação e compartimentação 
numa série divergente de especialidades fechadas denominadas disciplinas. 
(JAPIASSU, 2006, p. 24). 

 

A fragmentação de disciplina é o resultado da propensão dos pesquisadores a 

esboçar os problemas a serem estudados de uma maneira muito precisa, para 

resolvê-los com maior rapidez, trazendo, assim, um nível de precisão considerável; 

em contrapartida, no geral, perde-se nas questões relativas à sua relevância. A 

organização disciplinar foi instituída no século XIX, notadamente com a formação 

das universidades modernas. Desenvolveu-se, depois, no século XX, com o impulso 

dado à pesquisa científica, significando que as disciplinas têm uma história: 

nascimento, institucionalização, evolução, esgotamento, etc.; essa história está 

inscrita na da Universidade, que, por sua vez, está inscrita na história da sociedade. 

Como dito por Santos (1988), o modelo da racionalidade que regula a ciência 

moderna despertou a partir da revolução científica realizada no século XVI e foi se 

expandindo nos séculos seguintes, admitindo apenas duas formas de conhecimento 

como eficientes: as disciplinas formais da lógica e da matemática e as ciências 

empíricas. Conhecer, na visão moderna, requer a quantificação e a precisão das 

medições como fundamento da cientificidade; requer dividir e classificar, para depois 
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estabelecer relações com o que foi separado, garantindo a apreensão da parte para, 

a partir do quantificado, apreender a ordem, as leis e os princípios que garantam a 

estabilidade e as relações causais entre os fenômenos. Mas o que isto tem a ver 

com as universidades? 

 

1.2 IMPACTOS DA ESPECIALIZAÇÃO SOBRE AS UNIVERSIDADES 

 

Idealizada na Idade Média para dedicar-se a transmitir a cultura, reinventada 

no Iluminismo como formadora de elites e produtora de conhecimento na era 

industrial, as universidades elegem, como forma possível para organizar o 

conhecimento, de modo a aprofundá-lo e estudá-lo, a organização disciplinar. 

Instituída no século XIX, notadamente com a formação das universidades modernas, 

a organização disciplinar desenvolveu-se, depois, no século XX, com o impulso dado 

à pesquisa científica. 

 

Isto significa que as disciplinas têm uma história: nascimento, 
institucionalização, evolução, esgotamento, etc.; essa história está inscrita 
na da Universidade, que, por sua vez, está inscrita na história da sociedade. 
(MORIN, 2001, p. 105). 

 

Afirma Klein (2010) que a experiência de organizar disciplinas parte de uma 

visão de mundo determinada, que atua dentro de um quadro específico de crenças e 

critérios de verdade e de validade e que limita os tipos de pesquisa e perguntas que 

podem ser feitas. A organização disciplinar define os currículos, tendo em vista a 

hierarquia dos conhecimentos, e estrutura os saberes linearmente, evidenciando a 

lógica dos pré-requisitos. Essa modalidade não só ordena os diversos campos 

científicos como influi, nessa época, tanto nos programas de reforma das 

universidades como de novas implantações, com princípios acadêmicos pautados 

em padrões disciplinares e, administrativamente, em departamentos 

semiautônomos. Os departamentos eram uma nova denominação para uma forma 

de separação entre áreas que já acontecia nas universidades da Idade Média, e que 

era denominada de faculdades, como se percebe na obra de Kant, denominada “O 

conflito das Faculdades”, escrita em 1794, que ajuda a entender esse processo. 
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Do lado de fora das universidades, o progresso técnico, as mudanças 

ideológicas e culturais da época, a Revolução Industrial, demarcada pelo consumo 

de novas fontes de energia, a produção de novas máquinas, a superespecialização 

do trabalho com a divisão de tarefas provocam uma nova ordem econômica e social, 

determinando os modelos da formação inicial nas universidades. 

Conforme Klein (1998), uma das consequências da concepção cartesiana foi a 

estruturação progressiva do conhecimento científico dissociado dos conhecimentos 

religiosos e filosóficos, o que levou, no século XIX, a ciência moderna a desenvolver-

se pela especialização, na qual o seu objeto de estudo deveria ser o mais rigoroso, 

restrito, preciso, objetivo e impessoal possível, eliminando-se, assim, toda emoção 

ou subjetividade, por serem estas consideradas um empecilho à verdade científica. 

Assim, o conhecimento ficou à mercê da hegemonia das ciências da natureza que 

“se tornaram, aparentemente para sempre, a ciência simplesmente”. 

Em sintonia, o mundo do trabalho acolheu, gradativamente, a mesma 

perspectiva como padrão de organização. O recorte de uma tarefa complexa 

devidamente encadeada garantiria o êxito da produção. Esse aspecto evidenciava 

que essa concepção seria a mais eficaz para o mundo do trabalho e da produção 

técnica. Desse modo, as necessidades profissionais do mercado retroalimentam, 

nas universidades, o modelo de formação profissional pautado em princípios 

cartesianos numa estruturação marcada pela compartimentação das disciplinas, em 

nome de uma exigência metodológica de demarcação de cada objeto particular, 

constituindo a propriedade privada desta ou daquela disciplina (JAPIASSU, 1976).  

Assim, as formações superiores tornam-se cada vez mais especializadas, o 

que se propaga no ensino, na pesquisa e na extensão. 

A questão em tela não dispensa a análise de outra questão relacionada: a que 

se refere ao modo como o conhecimento é engendrado e sistematizado, no interior 

da própria Universidade, com a sutil relação existente entre os diversos campos do 

saber, os departamentos ou as disciplinas. A própria pesquisa científica demonstrou 

movimentar-se, por muitos anos, numa única direção, muitas vezes fechada em si 

mesma. Tal condição não só provocou a repartição do conhecimento de uma 

mesma disciplina em diversos conteúdos relativamente estanques, como impediu – 

e ainda impede – que os estudantes percebam as múltiplas relações entre as 

distintas áreas do conhecimento.  
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Historicamente, a base do pensamento cartesiano, por muito tempo – e quiçá, 

ainda nos dias atuais – orientava a organização escolar desde a composição dos 

currículos até as metodologias de trabalho nas salas de aula na prática, de todos os 

níveis de ensino, sobretudo o superior. O caminho para construir o conhecimento a 

partir de ideias claras e distintas reclamava por um método de decompor, analisar e 

reduzir o complexo. Nessa prática, os efeitos do reducionismo chegam velozmente, 

limitando o objeto do conhecimento a partes cada vez menores, dissipando o seu 

significado. Essa forma de conceber o conhecimento na universidade é adotada nos 

países europeus e, quando se inicia a história do ensino superior no Brasil, é 

também por ela influenciada (CUNHA, 1999).  

Em geral, na trajetória da formação das universidades, incluindo-se aqui as 

brasileiras, os princípios da especialização prevaleceram na organização de todo o 

sistema superior de ensino. A ideia de organizar o currículo de um curso tendo como 

pressuposto o “pré-requisito” – alguns conteúdos devem ser ensinados numa 

determinada ordem – é constantemente superestimada na composição dos cursos 

de graduação, o que faz engavetar ricas possibilidades de conexões que podem 

advir de uma nova ordem curricular. Tal situação enrijece, excessivamente, as 

estruturas curriculares, desconsiderando, na formação do estudante, os múltiplos 

caminhos que ele pode percorrer no currículo de diferentes cursos, ampliando sua 

formação pessoal e profissional. Por outro lado, a organização em departamentos 

limita, muitas vezes, as possibilidades de contatos, comunicações e interações 

acadêmicas, bloqueando uma interação intelectual efetiva, em que conhecimentos 

implícitos ficam restritos e isolados. Outro fenômeno resultante da 

departamentalização é a ausência da visão do todo e da inter-relação entre os 

saberes, levando tanto o professor – quer esteja na condição de pesquisador ou não 

– quanto o estudante a se relacionarem com o conhecimento desarticuladamente. 

Na fase mais recente da organização das universidades, caracterizada pela 

concepção e sistematização do conhecimento, pode-se perceber novas questões-

problemas merecendo atenção especial, neste trabalho, a assintonia entre os 

padrões atuais de organização do universo do trabalho associado ao uso intenso de 

tecnologias informáticas e a estrutura interna das universidades, tributárias de um 

cartesianismo radical. Atualmente, muitas críticas vêm sendo feitas a esse modelo 

com impactos importantes para a organização das universidades, como bem 
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pondera Machado (2001), que destaca alguns efeitos para a produção do 

conhecimento e igualmente para a construção da universidade. O primeiro efeito 

percebido consiste em situar, em extremidades opostas, o sujeito do objeto. 

Somente a racionalidade permite que o conhecimento seja alcançado, daí 

sentimento e imaginação serem reprimidos em nome da objetividade. Nesta mesma 

direção, ordenar o conhecimento, separando-o em extremos mutuamente 

excludentes, constitui outro efeito.  

Sentimento, corpo e explicações culturais de um lado e, do outro, 

respectivamente, razão, mente e explicações físicas validam a hipótese da 

dualidade do pensamento que inspira a formação nas universidades próprias do 

tempo da ciência moderna, desprezando-se aparentemente as ciências humanas. 

Separar, classificar para que se possa explicar, compreender e trabalhar o complexo 

consiste em bases substanciais para a composição de uma metodologia científica 

predominante. Tem-se aqui, uma terceira consequência evidenciada, admitindo-se 

que a inteligência humana não dá conta de elucidar o mundo na sua diversidade e, 

portanto, descomplexificar reduzindo o todo em partes, é condição sine qua non 

para se compreender a causa de determinado fenômeno, desconsiderando-se o fato 

de que as próprias ciências da natureza vêm questionando esses princípios já há um 

bom tempo. 

O fundamento organizador preponderante na realidade da formação das 

universidades modernas no final do século XIX, desenvolvido depois, no século XX, 

assenta-se na máxima de uniformidade das coisas, na exclusão total de sentimentos 

e desconsideração das intuições e experiências como fonte de conhecimento. 

Tratam-se aqui dos dois últimos impactos marcantes na produção do conhecimento 

nas universidades da modernidade. 

De modo geral, os estudos que realizamos sobre matrizes de currículos 

universitários brasileiros nos mostram que são recentes – basicamente a partir de 

2008 – as tentativas de articulações entre disciplinas, com vistas a superar a 

especialização. Predominantemente temos um conjunto oficial de componentes 

curriculares que disputa carga horária, demarcando seu primado numa formação 

para o mundo do trabalho na educação superior, por pedaços. A conclusão acontece 

quando o estudante consegue alcançar todo o rol de componentes curriculares 

previamente selecionados para aquela formação. Ou seja, não há movimentos que 
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articulem os conteúdos para que ocorra o diálogo entre os campos dos saberes por 

mais próximos que sejam. O pouco diálogo entre os diversos componentes 

curriculares durante uma formação superior promove para o estudante visões 

fragmentadas de sua área de formação e, bem possível, o seu desempenho 

profissional ocorra da mesma forma. 

Sobre essas questões, as ciências humanas já vêm se debruçando há séculos. 

Japiassu (2011) comenta que, na medida em que o pensamento contemporâneo é 

dominado por visões reducionistas e materialistas integrais, a ciência fica sem poder 

dizer sobre questões como a vida, a consciência, a liberdade, a subjetividade. Tudo 

o que se disser será postulado por total redutibilidade a processos materiais. E, ao 

“esbarrar em irredutíveis enigmas da condição humana, não terá resposta para eles, 

apesar das pretensões mais exaltadas a respeito da origem do universo ou em 

elucidar o íntimo dos comportamentos humanos”. (JAPIASSU, 2011, p. 248). 

O trânsito entre os séculos XX e XXI põe em pauta problemáticas que testam a 

tradição acadêmica da universidade. A sua identidade é questionada e a sua função 

social é desafiada. Neste século, uma das vertentes que há da nova produção do 

conhecimento é a prestação de contas à comunidade. Dentre outros desafios, a 

universidade tem sido convocada a prestar contas à comunidade, não somente do 

que se investe na pesquisa que se faz, mas nos impactos dessas pesquisas, tanto 

negativos quanto positivos. A responsabilização pública e a investigação científica 

na universidade tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista prático devem 

estar nas agendas de trabalho dos pesquisadores. Tais fatores colocam o projeto da 

ciência moderna, iniciada pela revolução científica do século XVII, em xeque, sendo 

percebida por Mignolo (2007) por exemplo, como menos que uma ruptura do que 

uma continuidade com a teologia predominante até o século anterior, na medida em 

que o desconhecimento ou a marginalização de outras formas do conhecimento à 

escala do planeta é comum a ambos os paradigmas, medieval e moderno.  
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1.3 DESAFIOS DA COMPLEXIDADE À CIÊNCIA MODERNA: O PROJETO EM 

QUESTÃO 

 

Fernandes (2000), Morin (1992, 1999, 2000, 2003) e Santos (1988, 2006), são 

alguns dos muitos pesquisadores que estudam sobre as consequências e os limites 

da racionalidade científica moderna. A consequência mais visível dessa 

racionalidade, isto é, do conhecimento produzido nos últimos quatrocentos anos, é a 

naturalização da explicação do real. 

É notável a multiplicidade de fatores relativos às questões sobre a ciência que 

vão, com o tempo, se desenvolvendo e evidenciando limitações tais como: 

 

[...] o crescimento exponencial da produção científica e consequente 
proliferação das comunidades cientificas; [...] o extraordinário aumento da 
eficácia tecnológica propiciada pela ciência, uma eficácia posta tanto a 
serviço da guerra quanto da paz; [...] as transformações na prática cientifica 
à medida que o conhecimento científico foi transformado em força produtiva 
de primeira ordem e a questão das relações entre a ciência e o mercado se 
transmutou na questão da ciência como mercado (SANTOS, 2006, p. 19). 

 

Estes fatores manifestam parte das limitações do projeto da ciência moderna.  

Diferentes áreas como a física atestam que o estudo de determinado objeto tem 

como premissa a intervenção, ou seja, só é possível a observação ou aferição de 

determinado objeto tendo em vista a interação com o mesmo a tal ponto que, ao 

final do processo, ele já não seja mais o mesmo. 

Não se pode tratar a ciência como sendo a única forma de conhecimento válido 

e rigoroso, pois a diversidade sociocultural do mundo tem validado o 

reconhecimento da diversidade e pluralidade epistemológica como premissa do 

conceito de ecologia dos saberes. Conforme Santos (2010), contrariando a crença 

de que a ciência é a única forma de conhecimento válido e rigoroso, em todo o 

mundo, não só existem diversas formas de conhecimento da matéria, sociedade, 

vida e espírito, como também muitos e diversos conceitos sobre o que conta como 

conhecimento e os critérios que podem ser usados para validá-lo. Assim, os saberes 

da experiência e a cultura dos sujeitos sociais têm sido considerados como questões 

de suma importância.  
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Conforme Morin (2003), o conhecimento científico está em renovação desde o 

começo do século XX e a própria ciência, em suas descobertas mais recentes, pôs 

em xeque os princípios mais fundamentais instituídos por seus clássicos. 

Nesta direção Santos (2012) também comenta que, no campo do 

conhecimento, o pensamento abissal consiste na concessão à ciência moderna do 

monopólio da distinção entre o verdadeiro e o falso, em relação a outros saberes, e 

a sua visibilidade se assenta na invisibilidade desses outros saberes. Propõe, então, 

a ruptura epistemológica com a ciência moderna por meio do reencontro da ciência 

com o senso comum, cujo diálogo denomina de “ecologia de saberes” que, enquanto 

epistemologia pós-abissal, busca utilizar os conhecimentos não científicos de forma 

contra hegemônica, sem descrédito do conhecimento científico, promovendo a 

interação e a interdependência entre esses saberes. Com este autor, concordamos 

que o conhecimento é “interconhecimento, é reconhecimento, é autoconhecimento” 

(SANTOS, 2010, p. 157) estando, portanto, em permanente processo de criação e 

renovação respeitando a condição plural em que se assenta. 

A confirmação de que o sujeito atua sobre o objeto intervindo, desestabiliza os 

princípios e fundamentos do mecanicismo aplicados tanto nas pesquisas como no 

ensino.  Em contrapartida, o rigor do método objetivo é comprometido modificando a 

forma de apresentar os resultados. Estes não mais serão demonstrados em termos 

de certezas absolutas, mas verdades provisórias. 

Nesses fundamentos, o advento do sujeito é uma das particularidades 

substanciais dessa etapa em que o totalitarismo decorrente da racionalidade 

científica, cujo modelo constituiu-se a partir da revolução científica do século XVI e 

foi desenvolvido nos séculos seguintes basicamente no domínio das ciências 

naturais, é questionado e refutado. Do mesmo modo, o advento do sujeito reúne 

múltiplas formas metodológicas de obter conhecimento privilegiando a comunicação 

entre elas. Assim, dentro e fora das universidades, algumas verdades absolutas são 

questionadas, tais como: o predomínio do método racional, ou seja, método das 

ciências da natureza (experimentação) como único para a construção do 

conhecimento legítimo; as interpretações unilaterais, globalizantes e o fenômeno 

com alternativas de diversas interpretações. 
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Morin (2000) argumenta que os pressupostos da ciência moderna conferem ao 

complexo um grau de simplicidade por assentarem nos seguintes princípios: da 

ordem, da separação, da redução e da razão centrada na lógica formal. 

O primeiro princípio – da ordem – parte do conceito do mundo organizado 

determinística e mecanicamente, que descreve o universo como uma máquina 

perfeita, dirigido por leis imperativas. Nesta perspectiva, a ideia básica presente é a 

de que por detrás de qualquer desordem ou acaso aparente, que representa nossa 

ignorância provisória, existe uma ordem escondida a ser descoberta pela ciência.  

O segundo princípio – de separação – corresponde ao princípio cartesiano 

segundo o qual é preciso, para estudar um fenômeno ou resolver um problema, 

decompô-lo em elementos simples. Esse princípio se impôs no domínio científico 

pela especialização, levando, com o avanço da ciência, ao fenômeno da 

hiperespecialização e compartimentalização disciplinar, em que os conjuntos 

complexos como a natureza ou o ser humano foram fragmentados em partes não 

comunicantes. As pesquisas de Klein (1990, 1998, 2010, 2013) sobre o avanço dos 

campos de conhecimentos disciplinares da ciência ilustram esse processo. Para 

essa autora, se entre 1300 a 1950 houve o aumento de 07 (sete) para 54 (cinquenta 

e quatro) campos de conhecimento. Em 1987 pode-se identificar 8.530 (oito mil 

quinhentos e trinta) campos, o que atesta o incremento na especialização dos 

campos de conhecimento científico, notadamente a partir da segunda metade do 

século passado, devido às grandes transformações políticas no período pós II 

Guerra Mundial pela "Guerra Fria" e pela marcante hegemonia econômica dos 

Estados Unidos da América e, consequentemente, a grande expansão da 

capacidade produtiva do sistema capitalista que exige, cada vez mais, o 

conhecimento especializado. Desse modo, o sistema educacional, no nível mundial, 

é fomentado por financiamentos públicos e privados para pesquisas científicas e 

tecnológicas norteadas pelos pressupostos de tal modelo hegemônico da ciência. 

(COMISSÃO..., 1996).  

Segundo Morin (2003), a disjunção levou igualmente ao isolamento dos objetos 

do seu meio ambiente e à sua autossuficiência. A separação entre o sujeito 

cognoscente (investigador) e o objeto do conhecimento (investigado), marca do 

dogma da objetividade do conhecimento “verdadeiro”, encontra fundamento nesta 

concepção. É a partir da perspectiva norteadora desse paradigma na busca da 
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objetividade que se explica a separação entre ciência e filosofia, que se efetivou no 

decorrer do século XIX – entendida mais amplamente como a instauração da ruptura 

entre cultura humanista e nova cultura científica, fenômeno que passou a ser 

conhecido como as duas culturas (SNOW, 1995).  

O terceiro princípio do paradigma hegemônico da ciência “clássica” 

mencionado por Morin (2003), o da redução, parte do pressuposto de que os 

elementos do mundo físico e biológico estão na base do conhecimento verdadeiro. 

Esse princípio, que fortalece o da separabilidade, tende a reduzir o conhecível àquilo 

que é mensurável, quantificável, formalizável, e encontra fundamento no conhecido 

axioma de Galileu, cujo enunciado preconiza que os fenômenos só devem ser 

descritos com a ajuda de quantidades mensuráveis. 

Finalmente, o quarto princípio se refere ao primado da lógica formal como 

fundante do conhecimento gerado pela ciência moderna, ou “clássica” (MORIN, 

2003). Para críticos da ciência, como Edgar Morin e Basarab Nicolescu, o caráter 

absoluto da lógica indutivo-dedutivo-identitária identificada com a razão, implica uma 

concepção estreita de racionalidade que não dá conta do estudo de fenômenos 

complexos. Por esta direção, ao estudar os desafios que a complexidade apresenta 

à ciência moderna, Morin (2003) destaca, por um lado, as limitações do 

conhecimento disciplinar decorrentes dessa ciência e, por outro, o valor e a 

importância na busca de novas formas de compreensão da realidade desta vez na 

perspectiva complexa.  

Para Morin (1992, 1999), os princípios da separação e da redução excluem, 

como objeto da ciência, aquilo que não é redutível à ordem, às leis gerais, às 

unidades elementares. Ocultam, com isso, as opções de estudo de fenômenos 

complexos que requerem conceber a unidade do múltiplo ou a multiplicidade do uno, 

limites que geram implicações, por exemplo, para as ciências biológicas e sociais, 

dada a importância de se considerar, no processo de conhecimento, questões como 

a unidade humana, as diferenças individuais, culturais e históricas, a presença dos 

paradoxos, das contradições; em síntese, as inquietações “dialéticas” ou “dialógicas” 

dos opostos presentes na realidade, entre outros. 

A perspectiva da complexidade inclui admitir o entrelaçamento e a permanente 

interação dos sistemas que constituem o mundo natural e humano. Esses sistemas 

abertos, amplos e maleáveis admitem a diversidade, a causalidade, a desordem e a 
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dúvida. Por esse ângulo, a perspectiva da complexidade prevê que tudo está 

integrado, as atividades humanas não são estanques, mas sim circulares, os 

fenômenos são interdependentes, não apresentam uma única causa, e devem ser 

estudados sempre no conjunto de fatores que os constituem. Os contrários se 

complementam e ao mesmo tempo são contraditórios entre si. 

Outro contributo em direção ao rompimento com os ideais da racionalidade 

científica clássica situa-se nos estudos de Popper (1902-1994) nos anos de 1960. 

Eles se apresentam como críticas e respostas ao paradigma hegemônico da ciência 

moderna e indicam novas formas possíveis de produção de conhecimento. Da sua 

obra clássica A Lógica da Pesquisa Científica, destacamos dois princípios 

fundamentais: o da incerteza e a noção de erro.  

Para esse autor, a ideia do princípio da incerteza na ciência se contrapõe 

frontalmente à ideia vigente da busca de confirmação de proposições científicas 

para verificação da verdade do conhecimento. Popper defende a necessidade de se 

buscar as verdades provisórias e não definitivas por serem as primeiras e as únicas 

que a ciência poderia, de fato, produzir e fornecer ao campo do conhecimento 

(POPPER, 1972). 

Ainda relativo a esse princípio, defende que o conhecimento pleno, sem falhas, 

absolutamente verdadeiro inexiste. Tudo o que existe é transitório, fugaz. Para ele, a 

posse do conhecimento é a procura da verdade ainda que provisória e diretamente 

associada à noção de erro. Este integra obrigatoriamente cada uma das teorias 

científicas sendo, afinal, o impulso pelo qual a ciência se move. Refuta, então, 

qualquer ideia de associá-lo a um revés que pode ser contido por meio de algum 

procedimento metodológico particular. 

Dentro desse conjunto de ideias, o autor sustenta que se faz ciência a partir de 

constantes elaborações de hipóteses e de seu permanente contraponto com a 

realidade. Um fluxo permanente de ideias vai transformando essas verdades e, 

nesse fluxo contínuo, novas críticas, novos erros e a contestação frequente de 

teorias colocam à vista novas questões a serem desafiadas e respondidas. A esse 

movimento ele compreende como progresso científico em que teorias de maior 

conteúdo sucedem teorias menos aceitáveis. 
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Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), filósofo e historiador da ciência, é outra 

referência relevante que elabora críticas ao positivismo lógico na filosofia da ciência 

e à historiografia tradicional, construindo um forte ataque ao modelo tradicional de 

racionalidade científica. Em sua obra de 1962, A estrutura das revoluções científicas, 

oferece uma nova forma de ver a evolução e o progresso da ciência, criticando a 

visão de processo cumulativo de conhecimento. 

Contudo, longe de negar um caráter racional ao desenvolvimento científico, o 

referido filósofo propôs um modelo alternativo de racionalidade, no qual a 

variabilidade das decisões e o papel desempenhado por elementos subjetivos 

funcionariam como ferramentas para decisão. Acredita na observação como 

antecedida por teorias e, portanto, não neutra (apontando para a inseparabilidade 

entre observações e pressupostos teóricos), acredita que não há justificativa lógica 

para o método indutivo e reconhece o caráter construtivo, inventivo e não definitivo 

do conhecimento.  

Para Kuhn 92005), a ciência se desenvolve numa sequência de períodos de 

ciência normal, nos quais a comunidade de pesquisadores adere a um paradigma, 

interrompido por revoluções científicas (ciência extraordinária) quando ocorrem 

anomalias (fatos‐problema) não explicáveis à luz dos padrões aceitos.  Este autor 

chamou as transformações radicais dos modelos que, numa determinada época, 

assentam a visão do mundo, de revoluções científicas. Os episódios extraordinários 

são marcados por anomalias / crises no paradigma dominante, culminando com sua 

ruptura.  

Embora Kuhn tenha reconhecido o papel que a lógica desempenha na ciência, 

ele negou que esta possa ser tratada como um análogo empírico daquela, de forma 

que, postos a par das mesmas observações, os cientistas pudessem, universal e 

necessariamente, chegar à mesma conclusão. Uma das razões para isso é que em 

um debate desse tipo não existiria consenso acerca das premissas usadas pelas 

partes envolvidas, tampouco das regras a serem aplicadas (KUHN, 2005, p. 247). 
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1.4 OS MODELOS DE CIÊNCIA E O DISCIPLINAR EM EXAUSTÃO – AS 

RUPTURAS 

 

Em meados do século XIX e limiar do século XX as novas descobertas da 

ciência, os desafios impostos pela política, o entendimento das relações implicadas 

entre o sujeito e o objeto do conhecimento já não permitem mais a interpretação 

desse mundo complexo e amplo de forma linear, recortado e focado em um único 

viés. Cada vez mais, ao tratar dos problemas relativos aos humanos e ao mundo, e 

as dificuldades relacionadas à pesquisa e ao ensino, manifestam-se dúvidas 

relativas à maneira como o conhecimento é constituído e tratado na lógica 

disciplinar.  

Concordamos com Pombo (2004b) que a especialização está fadada ao 

desaparecimento, vez que, por meio da especialização, a ciência está em vias ou já 

descobriu tudo o que é possível descobrir. A autora entende que, para tratar de 

questões complexas – velhas ou novas – outras áreas de conhecimento devem ser 

convocadas a fim de que sejam estabelecidas novas conexões entre os diversos 

domínios a partir de um olhar transversal entre as ciências e os pesquisadores. 

Todavia, há de se admitir que existem situações em que o conhecimento 

disciplinar é importante e que, em outros, é urgente e necessário o conhecimento 

interdisciplinar. 

Klein (2013), na palestra intitulada Interdisciplinarity: An Overview2, destaca 

fatores condicionantes que anunciam a crise do conceito de ciência instalado na 

modernidade e, em consequência, a ruptura, que não significa a sua superação, 

mas a sua relativização, com o modelo disciplinar imposto nas universidades. 

O surgimento de novos campos de investigações e interdisciplinas é o primeiro 

anúncio a ser citado. Como exemplo de novos campos de conhecimento e pesquisa, 

relaciona a literatura comparada, a biologia molecular, a radioastronomia, a ciência 

cognitiva e a ciência dos materiais. A ampliação de estudos culturais globais que 

envolvem questões de gênero, etnia, meio ambiente, dentre outras, incitam temas 

                                            
2 Videoconferência First Global Conference on Research Integration and Implementation: Linking 
networks, taking stock, planning for the future, 8-11 September 2013.  
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de investigação e novos ramos da ciência antes não discutidos, tais como: 

gerontologia, criminologia e biocomplexidade, por exemplo.  

A mesma autora ressalta também que mudanças de paradigmas relativos às 

possibilidades de relacionamento entre o sujeito e o objeto no processo de formação 

constituem fatores que anunciam essa crise. A exemplo, na medicina, a mudança no 

trato do modelo de doença para o modelo de saúde e bem-estar. 

Questões emergentes, que sobressaem no âmbito da própria pesquisa fruto da 

necessidade social ou política em determinada época, reclamam pelo rompimento 

das fronteiras entre os campos do saber, a fim de que se estabeleçam diálogos 

entre pesquisadores, na tentativa de que sejam encontradas respostas/soluções. 

Como exemplo, a exploração do espaço, a competição internacional em indústrias 

de base científica de iniciativas de grande escala recentes – engenharia e 

manufatura, informática, biotecnologia, biomedicina, defesa, nanotecnologia e o 

Projeto Genoma Humano. 

Outro conjunto de fatores que põe em evidência essa crise se insere nas 

reformas – educacionais, políticas e sociais – que definem modelos conforme as 

necessidades da sociedade de determinado lugar, em determinada época. Nesse 

período, a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional nº 9.394 

de 20 de dezembro de 1996, estabelece que uma das finalidades previstas para a 

educação superior consiste no estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo 

presente, sobretudo os nacionais e regionais. Essa premissa legal convoca as 

instituições superiores a repensarem suas práticas no esforço de chegarem próximo 

da realidade social em que estão inseridas.   Elementos que colocam em posição de 

xeque-mate os pressupostos até então em evidência da ciência moderna.  

Relativo à ciência moderna, Pombo (2008, p. 51) assim resume: 

 

[...] não podemos recusar, nem menosprezar, nem esquecer, que foi este 
procedimento analítico da ciência moderna que deu origem a todos os 
conhecimentos e a todo o bem-estar que lhe devemos. [...]. Porém, se não 
podemos esquecer, diminuir, negar os benefícios da ciência moderna, tanto 
em termos de compreensão do mundo como de melhoria das nossas 
próprias vidas, isso não pode ser impeditivo do reconhecimento dos custos 
que a especialização trouxe consigo.  
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Estes custos referem-se ao papel do pesquisador, ao posicionamento 

institucional das universidades e à abertura às relações com novos campos de 

conhecimento; custos relativos ao próprio pesquisador especialista que, 

profundamente especializado, se fecha em si mesmo e acaba por ignorar o que está 

fora do seu universo de conhecimento, o que o torna mais ignorante em vez de mais 

competente. A questão dos custos institucionais decorre, dentre outros fatores, da 

necessidade feroz em buscar investimentos e apoios à pesquisa, a publicações, e 

eventos departamentalizados que desembocam numa competição frenética entre os 

pares de investigadores. Nesse conjunto, a autora anuncia também custos 

heurísticos que reclamam pelo reconhecimento em determinadas investigações da 

abertura para os saberes que, tradicionalmente, pertencem a outros domínios. 

Talvez a proposta interdisciplinar possa contribuir para superar esses custos.  

O fenômeno é complexo e tem relação, inclusive com a forma como o modo 

capitalista de produção vem se reestruturando; com o lugar que o conhecimento 

vem assumindo nesse processo; com o desenvolvimento tecnológico; com a lógica 

da competitividade, dentre outros fatores. 

Com esses argumentos, as instituições, sobretudo as escolares e, em especial, 

as universidades, são convidadas – e convocadas – a reconsiderarem seus 

currículos e práticas pedagógicas rumo a uma perspectiva que atenda ao avanço 

científico que solicita presença das múltiplas linguagens. 

 

1.5 O SURGIMENTO DA INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Na metade do século XX, comenta Sommerman (2003), é que se pode 

perceber o reaparecimento da pesquisa acadêmica, através de propostas visando a 

compensar a hiperespecialização disciplinar, propondo diferentes níveis de 

cooperação entre as disciplinas, com a finalidade de ajudar a resolver os problemas 

causados pelo desenvolvimento tecnológico e pela falta de diálogo entre os saberes 

decorrentes dessa hiperespecialização.  

Assim, na década de 1960, quando os movimentos estudantis reivindicavam 

novo estatuto para as universidades, surge, na Europa, um movimento em prol da 

interdisciplinaridade, tendo Georges Gusdorf como principal representante. Gusdorf 



47 

propunha uma nova concepção de ensino através da pesquisa de forma não 

fragmentária, sem privilégios às especializações. Ele sistematizou uma proposta de 

trabalho interdisciplinar voltada para a pesquisa em ciências humanas, apresentada 

na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - 

UNESCO em 1961, e que marcou o surgimento efetivo da área de estudos 

interdisciplinares. Esta nova área de estudos, como nos diz Boff (1997, p. 72), toma 

como pressuposto que  

 

 

a natureza e o universo não formam simplesmente o conjunto de objetos 
existentes, como pensava a ciência moderna. Formam sim uma teia de 
relações, em constante interação. Os seres que interagem deixam de ser 
apenas objetos. Eles se fazem sujeitos, sempre relacionados e 
interconectados, formando um complexo sistema de inter-retro-relações. 

 

Gusdorf propôs à UNESCO um projeto de pesquisa de natureza interdisciplinar 

para as ciências humanas em oposição à fragmentação do saber. Com foco nessa 

proposta e chancelado pela UNESCO, intelectuais como Heckhausen, Berger, 

Apostel, Brigs, Michaud, Piaget, Jantsch, dentre outros, reúnem-se, na década de 

1960, dispostos a apontar as principais tendências das pesquisas nas ciências a 

serem tratadas na educação superior. Das ideias presentes, postulava-se, por um 

lado, que se exigisse do ensino universitário uma atitude interdisciplinar que, mesmo 

ainda caracterizado pelo respeito ao ensino organizado por disciplinas, repensasse e 

revisasse as relações existentes entre as disciplinas e os problemas da sociedade. 

Com isso, a interdisciplinaridade não seria tomada como a solução para 

garantir a evolução das universidades, mas um ponto de vista capaz de provocar 

reflexões necessárias, aprofundadas e críticas relativas à sua função. Deste primeiro 

debate conceitual sobre a interdisciplinaridade resulta, dentre outras reflexões, os 

conceitos para a interdisciplinaridade e naturalmente a distinção estabelecida entre 

as noções de inter, multi e pluridisciplinaridade. Nessa mesma oportunidade, Piaget 

sugere o termo transdisciplinaridade para demarcar um lugar para além do 

movimento interdisciplinar (FAZENDA, 2011). 
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A interdisciplinaridade desponta na Europa3, principalmente na França e Itália, 

em oposição ao paradigma instituído da racionalidade científica e técnica. Os 

propósitos sinalizados espelhavam as dificuldades enfrentadas pela crise estudantil 

do final dos anos sessenta do século XX e intencionavam superar a dicotomia 

mundo/presente, mundo/pessoal no ensino universitário. Com isso, objetivava-se 

possibilitar a crítica e a compreensão dos confrontos da vida cotidiana. 

 

 

1.5.1 A legitimação da Interdisciplinaridade   

 

Na América do Norte, a expressão interdisciplinaridade é publicamente citada 

pela primeira vez no início do século XX, nos movimentos de reforma curricular das 

universidades norte-americanas e nos relatórios do Social Science Research Council 

– agência americana de fomento à pesquisa da área das ciências sociais. Nessa 

oportunidade, o termo começa a ser associado a questões decorrentes do encontro 

das ciências físicas e naturais com a tecnologia na década de 1940 (KLEIN, 1998).  

Mais recentemente, a partir do Congresso de Locarno, realizado na Suíça, 

numa promoção conjunta entre a UNESCO e o Centre International de Recherches 

et Études Transdiciplinaires – Ciret, em 1997, que reuniu pesquisadores da ciência e 

da educação mundial, tais como Basarab Nicolescu, René Berger, André 

Bouriguignon, Ubiratan d'Ambrosio, Pablo Gonzalez Casanova, Edgar Morin, René 

Passet, a proposta da interdisciplinaridade toma contornos claros, visando chegar à 

educação superior. Em sua Declaração emanada em 1997, afirma-se que a 

universidade “não só está ameaçada pela ausência de sentido, senão também pelo 

rechaço a compartilhar os conhecimentos” diante dos “info-pobres” e dos “info-ricos”, 

a universidade deve ser uma “zona franca do ciber-espaço-tempo” (Art. 6). Vê-se 

que se tem em mente “a criação de uma nova arte de viver” (Art. 6). Santos (2013), 

também aponta a perda de prioridade do bem público universitário nas políticas 

públicas com a secagem financeira e descapitalização das universidades públicas, 

sendo suas causas e consequências variáveis de acordo com cada país, sendo que 

                                            
3 Esse percurso será privilegiado na presente abordagem, pois entendemos que representou um 
momento significativo e determinante para as discussões conceituais teóricas sobre 
interdisciplinaridade na literatura educacional brasileira. 
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nos países em que se instalaram ditaduras, a indução da crise institucional atendia à 

necessidade de redução da autonomia da universidade até o patamar necessário à 

eliminação da produção e divulgação livre de conhecimento crítico.  

Na Declaração de 1997, nota-se uma posição unilateral relativa à 

interdisciplinaridade quando enfatiza que “a interdisciplinaridade tem uma ambição 

diferente da pluridisciplinaridade. Ela diz respeito à transferência dos métodos de 

uma disciplina à outra”. Veremos mais adiante que este conceito se apresenta 

bastante atual nas propostas emanadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Capes para a educação superior no Brasil. 

As propostas desse Congresso foram assumidas no Encontro Mundial de 

Universidade promovido pela UNESCO. Em sua Declaração Mundial sobre 

Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação4, tem-se que “a inovação, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade devem ser fomentadas e reforçadas 

nesses programas, baseando as orientações de longo prazo em objetivos e 

necessidades sociais e culturais. ” (Art. 5. a). Nessa mesma proposta, fica clara a 

opção na perspectiva interdisciplinar quando defende que a 

 
preocupação deve ser a de facilitar o acesso a uma educação geral ampla, 
especializada e frequentemente interdisciplinar para determinadas áreas, 
focalizando-se as habilidades e aptidões que preparem os indivíduos tanto 
para viver em uma diversidade de situações como para poder reorientar 
suas atividades (Art. 6. a).  

 

Quanto ao papel das universidades na análise e proposta de solução para os 

problemas sociais, argumenta que acontecerá por meio da perspectiva 

interdisciplinar, “a educação superior deve reforçar o seu papel de serviço extensivo 

à sociedade, especialmente as atividades voltadas para a eliminação da pobreza, 

intolerância, violência, analfabetismo, fome, deterioração do meio ambiente e 

enfermidades, principalmente por meio de uma perspectiva interdisciplinar e 

transdisciplinar” (Art. 6. b).   

Daí a interdisciplinaridade ser vista como um dos elementos a ser levado em 

conta dentro da estratégia traçada nas propostas de mudanças nas universidades 

europeias, americanas e também brasileiras por se entender que ela poderia dar 

lugar a uma superação da excessiva especialização, chegando-se também à 

                                            
4 Paris, 9 de outubro de 1998. 
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conclusão de que ela poderia fornecer meios para vincular o conhecimento à prática, 

permitindo, portanto, situar seu lugar dentro da estrutura social em seu conjunto.  

Realizar esse itinerário é substancial nesta pesquisa para não reduzir a 

interdisciplinaridade a um modismo transitório e insignificante. Emerge, com isso, a 

urgência em saber por que, a partir de quando e até que ponto ela se constituiu 

assunto na agenda da política educacional brasileira?  

 

 

1.5.2 A interdisciplinaridade no Brasil – contextos, trajetórias, debates, 

intenções 

 

A primeira produção significativa sobre a interdisciplinaridade no Brasil é de 

Hilton Japiassu, epistemólogo e professor de filosofia do Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais da UFRJ, através de seu livro Interdisciplinaridade e patologia do 

saber, de 1976, fruto da sua tese de doutorado defendida na França, no ano 

anterior. Japiassu não somente sofreu influências de Gusdorf, como, 

declaradamente esteve ligado a ele, partilhando de suas ideias e de suas 

convicções. Tal obra apresentava os principais questionamentos a respeito da 

temática e seus conceitos, fazendo uma reflexão sobre as estratégias 

interdisciplinares, baseada em experiências realizadas naquele período. Japiassu 

tece críticas severas à especialização e apresenta a disciplinarização como um mal 

a ser combatido, por se tratar de verdadeiras cancerizações epistemológicas.  

 

Se, porém, analisarmos bem o fenômeno da especialização, descobriremos 
que essa exigência, longe de constituir progresso real, talvez seja mais um 
sintoma da situação patológica em que se encontra hoje o saber. A 
especialização exagerada e sem limites das disciplinas científicas, a partir, 
sobretudo do século XIX, culmina cada vez mais numa fragmentação do 
campo epistemológico (JAPIASSU, 1976, p. 40). 

 

Japiassu destaca a evolução da história do conhecimento, que culminou com a 

fragmentação do saber, sendo determinante o positivismo que limita a ciência, 

impondo-lhe fronteiras. “A objetividade científica não pode mais residir única e 
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exclusivamente nos fatos, mas nas relações que podemos observar na realidade” 

(JAPIASSU, 1976, p. 67). 

Este mesmo autor apresenta quatro modalidades de obstáculos para que a 

interdisciplinaridade aconteça: o epistemológico, o institucional, o psicológico e o 

cultural, sendo que este último é fruto da dissociação rígida entre as disciplinas, 

acentuado pelo desmembramento entre as múltiplas culturas e mentalidades 

particulares, no qual as línguas e tradições têm uma grande influência para que cada 

especialista trabalhe num circuito fechado, sem comunicar-se com outros 

especialistas. 

As comunicações entre os especialistas reduzem os obstáculos ao 
enriquecimento recíproco, em que os conflitos, o espírito de concorrência e 
de propriedade epistemológica entre os pesquisadores devem ceder o lugar 
ao trabalho em comum em busca da interação, entre duas ou mais 
disciplinas, de seus conceitos diretrizes, de sua metodologia, de sua 
epistemologia, de seus procedimentos, de seus dados, bem como da 
organização da pesquisa e do ensino que dela possa decorrer (JAPIASSU, 
1976, p.  31-32). 

 

Ainda na década de 1970, e por mais duas seguintes, o avanço da pesquisa 

interdisciplinar no Brasil tem destaque nas contribuições significativas da professora 

Ivani Fazenda, no campo da educação, com uma extensa obra de temas voltados, 

especialmente, para a formação de professores e práticas da interdisciplinaridade. 

Ambas as influências tiveram o viés da experiência europeia, marcadamente 

francesa e possuem, em comum, o referencial teórico de Georges Gusdorf. 

A análise feita pela mesma autora de leis, guias e documentos orientadores 

basilares para a educação nacional nos âmbito federal, estadual e municipal do 

período entre 1960 a 1971, revelou que já se percebia, nessa época, “uma nítida 

preocupação com a “integração” das matérias, e as recomendações legais para que 

esta ocorra aparecem insistentemente” (FAZENDA, 2011, p. 126). Entretanto, o 

sentido dado à palavra referia-se à concomitância, ordenamento, articulação e a 

formação direcionada para o trabalho dar-se-ia por meio da aplicação das disciplinas 

específicas dos cursos. 

Contudo, as recomendações quanto à interdisciplinaridade denunciavam uma 

alta fragilidade. Essa mesma autora assinala ainda, nesse documento, que há 

inexatidão conceitual, posto que o mesmo termo aparece em distintos momentos 
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com acepções diferentes de seu significado de base. Assim, não se sabe o que se 

pretende integrar nem como fazê-lo, dando margem ao reducionismo do sentido do 

vocabulário, por exemplo, quando a interdisciplinaridade era tomada como sinônimo 

de trabalho em equipes. Daí decorrem interpretações e ações equivocadas e 

superficiais.  

Fazenda (2000) nos diz que, na década de 70, a alienação e o descompasso 

no trato das questões mais iniciais e relevantes da interdisciplinaridade contribuíram 

para que o conhecimento escolar empobrecesse, além de provocar o desinteresse, 

por parte dos educadores da época, em compreender a proposta interdisciplinar. O 

“barateamento das questões do conhecimento no projeto educacional brasileiro da 

década de 70 conduziu a um esfacelamento da escola e das disciplinas”. 

(FAZENDA, 2000, p. 26). 

Passada essa época, em 1988 é promulgada a Constituição Federal com 

avanços inquestionáveis para a garantia aos brasileiros do acesso à cidadania. 

Vários foram os ganhos decorrentes dessa Carta, com ênfase para a retomada das 

eleições diretas para os representantes do povo nas diversas instâncias 

governamentais, a oportunidade dada aos analfabetos de participarem do processo 

eleitoral, o fim à censura dos meios de comunicação e formas de expressão de arte, 

direito à greve e direitos trabalhistas. É relevante ressaltar que o Brasil vinha, nessa 

época, de um período em que suas garantias mínimas haviam sido privadas pelo 

regimento político anterior. 

Essa Carta Magna recomendou, em seu art. 22, inciso XXIV, que a União 

editaria um desafio para a educação brasileira: as instituições assumiriam a ousadia 

da criatividade e da inventividade, na flexibilização, marcando a autonomia das 

instituições e dos sistemas de ensino, em diferentes níveis, o que garantiria às 

instâncias educacionais princípios básicos de liberdade para aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, além do pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas. 

Esses aspectos visavam a atender a finalidade da educação expressa no seu 

art. 205, “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  Para o seu cumprimento, uma série 

de recursos são apresentados pela Carta Magna, dos quais destacamos os 

princípios da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
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patrimonial, e o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

presentes no art. 207, que deveria ser atendido pelas universidades.  

  O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública – FNDEP5 se deu a partir de 

1986, do qual floresce, com a colaboração da sociedade civil, a primeira das duas 

propostas para uma nova lei de diretrizes e bases da educação nacional. 

Quanto aos processos educativos, a LDB Nº 9.394/96 significou um passo 

adiante no campo da descentralização. No tocante às universidades, sucederam 

várias conquistas e novas atribuições. Dentre elas, a abertura para criar, organizar e 

até mesmo extinguir cursos e programas de educação superior; reformular seus 

estatutos e regulamentos; administrar recursos; dispor sobre número de vagas, 

dentre outras. Esse avanço na autonomia impõe às universidades mudanças 

significativas. 

Os princípios de liberdade e cidadania contidos na Constituição Federal de 

1988 se traduzem na referida Lei com recomendações para uma formação humana 

a partir de finalidades das quais evidenciamos o estímulo à “criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”. Acrescentamos 

que no seu Título I, § 2º, tem-se que “a educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social”. Isso aponta as perspectivas da vida ou os 

contextos que são valorizados nessa lei: o trabalho e a cidadania voltados para a 

prática consciente de direitos e deveres, sobretudo a educação no âmbito da 

construção social. Fazenda (2000) nos alerta que estas articulações teoria e prática 

na universidade são fundamentos primordiais para unir ciência e trabalho. 

Com este pensamento, essa mesma lei apresenta algumas contradições e, 

conforme Demo (1997), ranços e avanços. A partir dela nos remetemos a uma 

realidade ilusória, inexistente. Como exemplo, a valorização do profissional de 

educação que hoje se vê está bem distante das propostas emitidas na lei. Do 

mesmo modo, a garantia da igualdade de condições para o acesso e a permanência 

escolar. E destaca que a nova LDB apesar de introduzir componentes interessantes, 

predomina no todo a visão tradicionalista da educação, refletindo “nada mais do que 

a letargia nacional nesse campo que impede de perceber o quanto as oportunidades 

                                            
5 Para maior aprofundamento, ver GOHN, M. da G. Movimentos Sociais e Educação. São Paulo: 
Cortez, 1992. 
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de desenvolvimento dependem da qualidade educativa da população”. (DEMO, 

1997, p. 67). 

Ficam claros os avanços no que se refere à regulamentação da educação 

brasileira, porém não são percebidas formas eficientes de certificar o cumprimento 

das suas próprias diretrizes, fragilizando a si mesma e, por consequência, a 

qualidade tão preconizada na educação brasileira. 

 

 

1.6 A INTERDISCIPLINARIDADE NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA ATUAL 

 

Para alinhar a universidade aos novos contextos globais e locais e promover 

uma formação dos estudantes condizentes aos novos modelos de formação 

científica e tecnológica, foram instituídas diretrizes curriculares que objetivam 

adequar os cursos de graduação a essa realidade. Tais Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação, criadas em 1997 e revisadas em 2001, 

oferecem direções para que as universidades organizem seus Projetos Pedagógicos 

considerando liberdade para compor a carga horária dos cursos; a progressiva 

eliminação de conteúdos específicos, sendo substituídos por tópicos ou campos de 

estudos; a possibilidade de ampliar o leque de formação diferenciada a partir de um 

mesmo programa; o desenvolvimento de atividades que fomentem a autonomia 

profissional e intelectual do aluno; conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar e a articulação teoria e prática, priorizando a 

pesquisa, estágios e atividades de extensão. 

Essas direções reclamam pela abertura e flexibilização das matrizes 

curriculares dos cursos de graduação, o que requer ceder espaço para a 

complexidade do mundo atual e superar as limitações da especialização. Postulam 

também a forte presença de especialistas, de diversas áreas, pensando sobre 

grandes questões quer sejam humanas, científicas ou tecnológicas. A 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão proposta pode vir a contribuir 

para uma prática interdisciplinar, na medida em que favorece a construção de um 

ambiente dialógico, versátil e diversificado. 
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Nessa trajetória, é possível afirmar que a interdisciplinaridade ganha espaço e 

contornos no âmbito educacional, legitimando-se a partir da promulgação dessa 

referida Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e, com isso, 

se instala nos debates da educação superior com maior relevância e destaque.  

Sobre o relevo da interdisciplinaridade nesse movimento, em consulta aos 

bancos de investigações científicas da Capes, percebemos que, já na década de 80, 

iniciavam-se os movimentos interessados em pesquisas com o tema. Com um 

movimento ainda incipiente, são registradas, neste banco, 06 (seis) dissertações de 

mestrado6. Sobre as pesquisas realizadas na década de encontramos, nos acervos 

desta Coordenação, 22 (vinte e duas), 22 (vinte e duas) dissertações registradas e, 

pela primeira vez, 01 (uma) tese de doutorado na área de Educação7. A partir de 

1994, a estatística aumenta expressivamente, tendo como pico maior os registros 

datados entre 1997 e 2000 – dezenas de teses e dissertações são registradas nos 

mais diferentes campos do conhecimento e à disposição da comunidade. Nesse 

mesmo portal, no campo dos periódicos, percebemos também uma curva crescente 

nas publicações relativas ao tema, desta vez, para além do campo da educação, 

mas especialmente nas áreas da saúde e das engenharias a partir dos artigos e 

resenhas registrados.  

No período entre 2003 e 2008, confirmamos 241 (duzentos e quarenta e um) 

registros de pesquisas sobre o tema e, entre 2008 e 2012 os registros de trabalhos 

acadêmicos sobre o assunto aumentam para 573 (quinhentos e setenta e três). Essa 

investigação nos leva a defender que a busca do significado da interdisciplinaridade, 

bem como de sua relevância, não se trata de interesse exclusivo da educação e 

tampouco é recente. É possível afirmar também que essas pesquisas nos dão novas 

pistas para a prática da interdisciplinaridade no ensino superior, uma vez que o 

grande foco desses debates está voltado para a epistemologia da 

interdisciplinaridade. 

                                            
6 01 referindo-se às artes visuais; 02 ao ensino de História; 03 à Educação. Dentre essas últimas, 
apenas 01 focaliza a interdisciplinaridade como tema central e discorre sobre “O ensino 
Interdisciplinar no processo educativo e as relações que se estabelecem como um todo”, defendida 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 01/09/1988. 
7 Busca do significado da interdisciplinaridade para a educação de professores na área de toxicologia 
defendida por Valdemarina Bidone Azevedo e Souza na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul em 01/12/1992. 



56 

Outro momento importante que legitima a interdisciplinaridade no âmbito da 

educação superior consiste na expansão da pós-graduação no Brasil. A década de 

1990 também foi marcada pela criação de novos programas e cursos numa 

perspectiva interdisciplinar que parecem imprimir um fluxo de questionamento das 

possibilidades mais historicamente instituídas de produção científica. Para 

exemplificar, diante da crescente demanda e expansão dos cursos e programas 

multi e interdisciplinares em 2008, a Capes cria a grande área multidisciplinar com 

quatro áreas de avaliação, sendo uma delas a interdisciplinar, denominada 

Comissão de Área Interdisciplinar (CAInter). Em seus documentos orientadores é 

possível identificar a preocupação com novas formas de produção de conhecimento, 

havendo muitas discussões com relação a essa área. 

O reconhecimento da importância da introdução de uma área 
Multidisciplinar, em 1999, nomeada a partir de 2008 como  Interdisciplinar, 
no contexto da pós-graduação da Capes, decorre da necessidade de dar 
conta de novos problemas, de diferentes naturezas e com níveis de 
complexidade crescentes, que emergem no mundo contemporâneo, muitas 
vezes decorrentes do próprio avanço dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos, baseados em uma construção do saber notadamente 
disciplinar (CAPES, 2013, p. 1).  

 

Essa preocupação em perceber novas formas de produção de conhecimento a 

partir do diálogo entre as disciplinas, e que se coloca entre fronteiras disciplinares, é 

evidenciada pela Capes como desafios a serem superados. Defendendo esta 

posição, os ideais disciplinar, multi, pluri e interdisciplinar constituem-se 

possibilidades diferenciadas e complementares de geração de conhecimento nas 

diversas áreas mesmo com limitações.  

A CAInter afirma, em seus documentos, a expectativa para que os programas e 

cursos partilhem metodologias e realizem trocas teóricas, no sentido de contribuir 

com o progresso da ciência e da tecnologia (CAPES, 2013). Esta mesma Comissão 

reconhece, como justificativa para seu surgimento, que os objetos de pesquisa que 

desafiam os pesquisadores com formação meramente disciplinar são decorrentes da 

complexidade de fenômenos que se apresentam na atualidade, o que faz urgente a 

abertura para um pensamento interdisciplinar: 

 
a natureza complexa de tais problemas pede diálogos não só entre 

disciplinas próximas, dentro da mesma área do conhecimento, mas entre 
disciplinas de áreas diferentes, bem como entre saberes disciplinares, não 
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disciplinares da sociedade e das culturas, dependendo do nível de 
complexidade do fenômeno a ser tratado. Daí a relevância, no mundo 
contemporâneo, de novas formas de produção de conhecimento que tomam 
como objeto fenômenos que se colocam entre fronteiras disciplinares, 
quando a complexidade do problema requer diálogo entre e além das 
disciplinas. Diante disso, desafios teóricos e metodológicos colocam-se para 
diferentes campos da ciência e da tecnologia (CAPES 2013, p. 1). 

 

Tal discurso parece reconhecer a existência de diversas formas de produção 

de conhecimento e da urgência em se empreender esforços para um diálogo 

interdisciplinar.  

No que diz respeito ao número de cursos credenciados em programas de pós-

graduação interdisciplinares desde 1999, este tem crescido de forma significativa, 

pois de 46 (quarenta e seis) cursos em 1999, registrou-se, em 2003, um crescimento 

para 104 (cento e quatro); em 2007, 228 (duzentos e vinte e oito) e, em 2009, 283 

(duzentos e oitenta e três). Tal expansão se atribui, conforme observações 

presentes no próprio documento da Área, a dois motivos: a existência dessa nova 

área propiciou e mesmo induziu a proposição de cursos em áreas inovadoras e 

interdisciplinares que não se identificam em áreas estritamente disciplinares, por um 

lado, e, por outro, “serviu de abrigo para novos cursos de universidades mais jovens 

ou distantes, com estruturas de pós-graduação ainda em fase de formação e 

consolidação”. (CAPES, 2013, p. 4). 

As mudanças iniciadas pelos debates presentes na LDB nº 9.394/96 e as 

discussões decorrentes das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN – têm levado a 

universidade a um caminho de pensar a ciência e a produção do conhecimento a 

partir das referências sociais mais urgentes, de grandes temas resultantes das 

necessidades humanas. Tais orientações preconizam currículos flexíveis e abertos 

com menos disciplinas obrigatórias e, com isso, os conceitos de autonomia e 

interdisciplinaridade se instalam no cotidiano curricular, estrutural e organizador de 

uma universidade coerente com a atual situação em que a formação de profissionais 

deve corresponder aos desafios colocados pelo mundo. 

É desse ponto de vista que se discute a legitimação da interdisciplinaridade na 

educação brasileira, notadamente no nível superior, ainda que, como bem observa 

Moraes (2000), a escola atual permaneça inspirada pelo antigo paradigma, sujeita a 

um sistema paternal, classificatório, impositivo e pernóstico, sem dar-se conta das 
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transformações que estão acontecendo no seu entorno e reagindo cegamente a 

elas. Não deve ser desprezado o que vem sendo feito nas diversas áreas do 

conhecimento em diferentes perspectivas. Contudo, ainda permanecem vivas a 

fragmentação do conhecimento e da ciência em assuntos, especialidades, dividindo 

o todo em partes, afastando mente e corpo, situando os fatos em ilhas isoladas, 

ignorando a integração, a continuidade, o devir.  

No entorno deste debate, a docência universitária se destaca como um grande 

desafio, mediante as exigências do século XXI, na busca de elementos que 

fundamentem essa prática.  Os novos paradigmas da educação impulsionam os 

educadores a repensarem suas práticas pedagógicas, para fins de obtenção de uma 

eficácia docente significativa, proporcionando uma aprendizagem crítica e 

transformadora do educando. Nesse diapasão percebe-se o educador como o 

agente, o real sujeito de tal processo. O desafio é refletir sobre a importância de 

ressignificar à docência no ensino superior, partindo de um novo paradigma de 

ciência que se apresenta na pós - modernidade. Para Paulo Freire, 

 

as qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos 
impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. 
Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma 
dessas virtudes indispensáveis – a coerência. (FREIRE, 1996. p. 72). 

 

A formação deste professor reflexivo torna-se um desafio para as 

universidades e cursos de formação docente. A dimensão ética e política são 

importantes no trabalho do educador e ambas são necessárias no processo de 

autonomia, apresentando-se de forma decisiva na tomada de posição da ação 

docente. 

Para Freire (1996), ensinar exige respeito aos saberes dos educandos.   O 

saber deve tornar-se uma busca conjunta, uma procura constante de um objeto de 

conhecimento comum, visto como inacabado, gerador do diálogo e da confrontação 

de perguntas e também de respostas.  

A partir dessas declarações, consideramos que a interdisciplinaridade tenha se 

legitimado no Brasil a partir das mudanças que aconteceram e ainda vêm 

acontecendo na vida social e produtiva humana.  Tais mudanças incitam as 
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universidades a se reorganizarem a partir dessa nova conjuntura e a formação 

docente se impõe como pauta na agenda dos debates. É unânime a compreensão 

de que a ineficiência do atual modelo de ensino precisa ser estudada, sobretudo no 

nível superior, para que os estudantes possam sair da graduação com 

conhecimentos e saberes mais atualizados, a fim de que consigam promover a 

integração teoria e prática bem como realizar leituras ampliadas das situações que a 

vida pessoal e profissional lhes impõe.  

O enfoque da produção e do desenvolvimento da ciência, numa perspectiva 

mais abrangente dentro das universidades, considerando as atuais demandas para 

as formações profissionais, traz, em si, conjecturas relacionadas a aspectos 

multifacetados que abarcam perspectivas educacionais, econômicas, políticas e 

tecnológicas da vida social. Podemos destacar a necessidade de ultrapassar a visão 

fracionada nos processos de produção e socialização do conhecimento, que ainda 

impera nas teorias e pesquisas produzidas, para, com isto, propor novas bases de 

formas de pensar, sentir e agir socialmente. Nessa expectativa, a 

interdisciplinaridade se constitui como uma proposta que se legitima ao longo da 

história como possibilidade de integrar diferentes campos e áreas do conhecimento, 

dando pistas para estas novas formas do homem se relacionar consigo mesmo, com 

o outro e com a natureza. 

Os debates que aqui se apresentam consistem em uma, dentre várias 

possibilidades, de se pensar a construção e socialização do conhecimento. De parte 

da legislação educacional brasileira, com enfoque no ensino superior, há a nítida 

preocupação em integrar cada vez mais os saberes, propondo um movimento de 

múltiplos olhares científicos em cada área do conhecimento e suas singularidades. 

Tal movimento deve ser buscado com consciência e responsabilidade, considerando 

as idiossincrasias de cada tempo, cada área, cada universidade.  

Concordamos com Pombo (2004b, p. 20) quando afirma que, queiramos ou 

não, a interdisciplinaridade é algo que está circunscrita, que está sendo praticada 

num momento promissor em que se fazem notar uma nova conjuntura das 

interações “cognitivas do homem com o mundo e nossos projetos particulares”. 

Promissor, principalmente por que tentamos reintroduzir, na consideração das 

práticas científicas do sistema de ensino, a indispensável dimensão crítica 

alcançada a partir dessa interação. Vale destacar que não pretendemos, com este 
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discurso, que a interdisciplinaridade seja ingenuamente compreendida como a 

solução para os problemas que se apresentam, sobretudo, no âmbito educacional, 

pois estas perspectivas exigem muito mais. Demandam, minimamente, um repensar 

criterioso sobre a estrutura rigidamente departamentalizada das universidades bem 

como a organização acadêmica inflexível das disciplinas. 

Com isto, não se trata de defender a interdisciplinaridade como solucionadora 

dos problemas decorrentes da especialização, mas de reconhecê-la como uma 

possibilidade teórica e metodológica que tenta superar o pensamento linear e 

disciplinarizado que fragmentou – e ainda fragmenta – a ciência e a forma de pensar 

do ser humano, tendo em vista a complexidade do mundo contemporâneo, 

sobretudo o fato de que a realidade nem sempre pode ser enquadrada dentro do 

universo disciplinar. 

Ao tomar em conta estas urgências para a construção do conhecimento, no 

tempo atual, caberá à universidade, dentre outras posições, exercitar a 

compreensão dos problemas, considerando-se o contexto em que estão inseridos 

com uma visão sistêmica que admita interpretações e reinterpretações da mesma 

situação sob vários pontos de vistas, o que consiste em privilegiar as reflexões no 

lugar de constatações e flexibilizar o currículo ao lado da utilização de diversos 

métodos de abordagens. 

Tal prática sugere olhar para si e problematizar suas múltiplas funções: de 

ensinar, formar profissionais e, antes de mais nada, desenvolver pesquisa, 

ultrapassando as convicções científicas orientadas pelo método experimental e pela 

objetividade que rechaçam qualquer outro contributo fora desse parâmetro. 

Tradicionalmente, a universidade forma para o mundo do trabalho. Desconstruir 

essa imagem começa quando se amplia a visão que se tem de formação que 

ultrapassa a noção reducionista de desenvolver e repetir estratégias e técnicas 

rotineiras de emprego do conhecimento científico. 

Uma vez que a interdisciplinaridade consiste num caminho possível para esse 

avanço, importa saber o que se entende por ela, que elementos se fazem presentes 

na sua caracterização e como ela é traduzida e expressada ao longo dos tempos 

nos seus sentidos estrito e lato, bases filosóficas e postulados teóricos, com vistas a 

compreender como esse debate se instala no atual discurso para a educação 

superior. 
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2 BASES FILOSÓFICAS, POSTULADOS TEÓRICOS E FUNDAMENTOS EM QUE 

SE APOIAM CONCEITOS DE INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A etimologia da palavra é a base substancial para a compreensão do seu 

significado. O dicionário etimológico assim descreve conceito: do latim conceptum, 

quer dizer: pensamento, ideia, opinião. Também sugere que se compare com o 

verbo conceber (do latim, concipere). Neste, o significado aparece como gerar, 

compreender; de onde deriva a concepção, que significa (do latim: conceptione): 

 

1. ato ou efeito de conceber, ou de gerar; 2. ato de conceber ou criar 
mentalmente, de formar ideias, especialmente abstrações; 3. maneira de 
conceber ou formular uma ideia original, um plano para posterior realização; 
4. noção, ideia, conceito, compreensão; 5. modo de ver, ponto de vista, 
opinião (CUNHA, 1986, p. 203). 

 

Traduzimos conceito, aqui, como possibilidades em formular uma ideia por 

meio de palavras, dando contornos formais, essenciais, plásticos, intrínsecos ou 

extrínsecos que delimitam a sua caracterização. Por outro lado, expressar conceitos 

em linguagem discursiva requer exercício sensível da capacidade de projetar 

coerência no consenso às qualidades que são escolhidas para caracterizar o que se 

pretende tornar reconhecível.  

Neste caso, há um esforço em estabelecer “o ponto de vista” por meio do qual 

o objeto é reconhecido. Busca-se determinar um “contexto” para delinear o objeto. 

Ou seja, no conceito, algo “é” a partir de um determinado meio físico, social ou 

teórico. Ao estabelecer um conceito, o pesquisador descreve o objeto em razão e a 

partir de um entre inúmeros cenários contextuais possíveis. Trata-se de uma 

caracterização exógena do objeto, válida apenas diante da singularidade do 

universo pesquisado. 

Especificamente, a questão em tela, a interdisciplinaridade, reclama por uma 

compreensão bem argumentada do que ela significa, ou pretende significar. Paviani 

(2004, p. 16) cita que um conceito mais estabelecido eliminaria possíveis pré-

conceitos das imprecisas noções e definições da interdisciplinaridade além de 

apontar ações e soluções mais ousadas extrapolando o mero caráter de moda ou de 

estratégia para obter financiamentos de projetos. Daí recorremos aos pioneiros e 
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mais recentes pesquisadores sobre o tema para que nos subsidiassem de pistas 

com vistas à superação da ambiguidade que envolve a interdisciplinaridade, 

sobretudo na literatura brasileira. 

Nas palavras de uma das célebres pesquisadoras brasileiras sobre 

interdisciplinaridade, ela declara que 

 

[...] o estudo de definições preliminares pode, aos poucos, adquirir 
tridimensionalidade ou a capacidade de conduzir o pesquisador a enxergar 
além das mesmas e dos conceitos produzidos por meio delas, como 
dissemos em textos anteriores, à admiração das possíveis entrelinhas e das 
infinitas possibilidades latentes e ainda não ensaiadas (FAZENDA, 2008, p. 
22).  

 

Para tanto, a situamos inicialmente, num conjunto mais amplo de conceitos – 

desde os sentidos de disciplina, disciplinaridade à transdisciplinaridade –, pois 

aceitamos sua posição como intermediária. Em seguida, apresentamos um estudo 

que vai desde seus conceitos clássicos até as perspectivas mais atuais: europeia, 

norte-americana e brasileira, que influenciaram a elaboração dos mais recentes 

projetos e programas de formação para o mundo do trabalho – ou uma etapa deles – 

nas universidades brasileiras, sobretudo os Bacharelados Interdisciplinares da 

UFBA. Finalmente, arriscamos apontar, ainda que com indefinição conceitual8, 

propostas de convergências – entre os conceitos clássicos da interdisciplinaridade e 

as três perspectivas citadas – utilizadas na análise dos dados desta investigação. 

 

2.1 SENTIDOS DA DISCIPLINA: UM RADICAL QUE SUGERE 

 

Paviani (2004, p. 25) defende que uma disciplina tanto pode ser definida como 

um conjunto de enunciados acerca de determinado objeto de investigação como 

também, de modo antropológico, atividade que envolve pessoas, prédios, 

orçamentos, políticas, etc. Para ele, “inúmeras razões, motivos ou contextos, nem 

sempre claros, invariavelmente ligados a aspectos pedagógicos, dão origem às 

                                            
8 É o que afirmam Fazenda (2000), Lenoir (2005-2006), Pombo (2004a, 2004b), Paviani (2004), 
dentre outros. 
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disciplinas”. Uma das recentes causas dessa origem reside nos avanços científicos 

e tecnológicos e na complexidade da vida contemporânea, destaca o autor. 

A categorização do conhecimento humano é milenar e, por isto, a 

interdisciplinaridade também pode ser definida de modo histórico ou como fato 

cultural. Nessa direção podemos afirmar que o fracionamento e a classificação das 

ciências e disciplinas tiveram início na Grécia Antiga, de Platão e Aristóteles.  A 

academia fundada por Platão tem, para cada professor – Speusippus, Xenócrates, 

Eudóxo, Aristóteles – uma disciplina – Filosofia, Matemática, Lógica, Metafísica, 

Teologia, História, Política, Ética, Estética, Astronomia, Meteorologia.  

Com o surgimento, na Idade Média, das universidades e sua estabilização 

organizacional, as disciplinas são mapeadas conforme suas estruturas 

administrativas. As universidades medievais se destacam pela ação de classificar os 

conhecimentos, especialmente nos estudos jurídicos, médicos e teológicos 

(PAVIANI, 2004 p. 29 e 30). Logo em seguida, na Idade Moderna, novas áreas 

científicas produzem a necessidade de considerar o conjunto dos conhecimentos 

decorrentes do desdobramento das novas áreas científicas e a permanente 

proliferação de disciplinas – e consequentes departamentos acadêmicos – 

acompanham este movimento.  

Nesse contexto, Weingart (2010, p. 45), ao referir-se à história da formação do 

conhecimento, defende que, seja em termos de disciplinas ou qualquer outro tipo de 

categorização, uma taxonomia do conhecimento é um elemento essencial para a 

sua ordenação. E destaca que, como qualquer outro fato social, disciplinas estão 

sujeitas a alterações, embora isto normalmente aconteça gradualmente e em 

intervalos longos. Sua relativa estabilidade é a condição prévia para as sociedades 

serem capazes de acumular conhecimento e, ao mesmo tempo, selecionarem e 

esquecerem o que não é mais relevante quando as condições mudarem. Disciplinas, 

como qualquer outro princípio classificatório de conhecimento, portanto, têm a 

função de mediar e direcionar a mudança social. 

Simpatizamos com a ideia de que é mister encontrar possibilidades flexíveis e 

dialógicas para a relação do homem com a produção do conhecimento. Os avanços 

e as descobertas da ciência, ao mesmo tempo que impulsionam a produção de 

novos espaços intelectuais, desacomodam, dentro da escola, relações antes 

acomodadas e focadas em estudos e análises unilaterais. 
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Essa desacomodação permanente remete-nos tanto à mudança, a movimento, 

quanto à fragmentação do conhecimento. Este é um dos aspectos que justificam a 

interdisciplinaridade, em cujo radical se situa a disciplina. Este radical se apresenta 

também no conjunto dos fenômenos que a contornam: multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

É reconhecido por Pombo (2004b) que o próprio radical anunciado remete a 

três sentidos distintos. O primeiro, o sentido cognitivo que traduz como área de 

estudo ou campo específico de investigação. O segundo sentido é o normativo que 

refere-se a um conjunto de normas e leis que todas as instituições constituem, 

organizam e prescrevem os comportamentos dos indivíduos que a compõem. E o 

terceiro, o sentido escolar que consiste no “conjunto de conhecimentos que, 

selecionados no interior de uma ciência especializada, são considerados como 

devendo ser objeto de ensino numa determinada cadeira de um determinado 

sistema de ensino” ou estabelecimento escolar. (2004b, p. 34). 

Para a autora, ao tempo em que esta polissemia no conceito de disciplina não 

colabora para o entendimento do seu sentido, dado a sua diversidade, também o 

enriquece, pois esses três sentidos revelam uma tripla condição do conceito de 

interdisciplinaridade: 

 

Enquanto fenômeno cognitivo, analisável em termos epistemológicos, 
heurísticos e históricos; enquanto configuração escolar, analisável em 
termos de teoria curricular e inovação pedagógica; enquanto caso particular 
das questões das relações saber/poder que interessa tanto a sociologia da 
ciência como à dos pequenos grupos e das instituições (POMBO, 2004b, p. 
35). 

 

Esses são fenômenos vivos na universidade que orientam, muitas vezes, a 

idealização e a operacionalização dos currículos dos cursos. Mesmo reconhecendo 

esta tripla interferência, tomamos, como foco de estudo, a disciplina nos sentidos 

escolar e cognitivo, uma vez que a análise do seu conceito pela universidade prevê 

estas dimensões. Naturalmente o sentido implícito de poder, norma, punição e de 

sujeitar o estudante a receber ensino de alguém com determinada autoridade 

prevalece, implicitamente, em práticas educativas9. 

                                            
9 Sobre as questões de autoridade e autoritarismo na educação, pode-se ampliar em Freire (1996). 
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Ao investigar documentos institucionais10 que orientam a organização, 

concretização e normatização dos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA é 

possível situar o lugar do termo disciplina. 

Em princípio, as orientações gerais para a Implantação dos Bacharelados 

Interdisciplinares presentes nos Referenciais Orientadores defendem que “o caráter 

interdisciplinar dos projetos deve ser garantido pela articulação e inter-relação entre 

disciplinas (grifo nosso), dentro das grandes áreas, e entre as grandes áreas.  

(CAMARGO, 2010, p. 4). 

No Regimento Interno da UFBA, o Cap. V, que trata das modalidades das 

Unidades Universitárias I – Faculdades ou Escolas e II – Institutos, define que 

“Institutos são unidades de ensino, pesquisa e extensão definidas por sua missão de 

formação acadêmica em campos científicos gerais ou áreas de conhecimento 

disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares” (Art. 34). Este mesmo documento 

revela sua polissemia quando define que as modalidades das atividades-fim da 

Universidade são, respectivamente disciplina, atividade, estágio, atividade 

complementar e trabalho de conclusão de curso (Art. 68). Nesta condição, a 

modalidade disciplina é definida com “alto grau de sistematização no tratamento dos 

conteúdos curriculares” (p. 80). Aqui, disciplina toma, no primeiro caso, o sentido 

mais amplo de dimensão em área, o que converge com o sentido cognitivo e, no 

segundo caso, a conotação escolar propagada por Pombo (2004b). 

Quando tomamos os projetos pedagógicos dos cursos dos BIs, – Artes, 

Humanidades, Ciência e Tecnologia e Saúde – o mesmo termo tem aplicação 

semelhante reafirmando a ênfase das disciplinas na dimensão escolar, o que 

evidencia uma condição disciplinar do curso. Senão, vejamos: 

Ao tratar de perfil do egresso, os Projetos Pedagógicos dos cursos de Saúde, 

Artes e Ciência e Tecnologia – C&T – coincidem em afirmar que os egressos terão a 

capacidade de “compreender a contribuição de diversas disciplinas do campo 

cientifico” (UFBA, 2009 p. 7; UFBA, 2010b, p. 8; UFBA, 2010d, p. 10). Já o Projeto 

Pedagógico do curso de Humanidades sustenta que o egresso deverá ser um 

                                            
10 (i) Estatuto e Regimento Geral. 2010; (ii) Projeto Pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar em 
Artes. 2010; (iii) Projeto Pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades. 2010; (iv) 
Projeto Pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. 2010; (v) Projeto 
Pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. 2009. 
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indivíduo capaz de mobilizar “de modo flexível, conhecimentos, competências e 

habilidades de distintos campos do conhecimento” (UFBA, 2010c, p. 8).  

Os três primeiros Projetos coincidem no trato com relação às disciplinas 

expressando sua dimensão escolar. Não obstante, o último utiliza a expressão 

campos do conhecimento que, à nossa vista, se faz sinônimo de disciplina, 

entretanto se impõe numa dimensão cognitiva. 

Nestes mesmos documentos, a palavra disciplina aparece em outras situações 

com enfoque na dimensão escolar. Por exemplo, na matriz curricular dos cursos, ela 

se define como uma modalidade dos componentes curriculares. Ou seja, refere-se 

ao conjunto de conhecimentos que serão investigados em cada curso conforme a 

área especializada. Excepcionalmente, o Projeto Pedagógico do BI de 

Humanidades, em seu texto, acrescenta a expressão campos do conhecimento para 

tratar dos componentes curriculares, o que evidencia, mais uma vez, um grau mais 

abrangente no trato à disciplina.  

Também é verificado que disciplina surge como possibilidade na realização de 

Atividades Complementares e ao referir-se ao Componente Curricular de Livre 

Escolha. Em ambas as situações seu sentido mais se aproxima da perspectiva 

escolar. 

Neste conjunto de lugares, disciplina não só representa as áreas (ou campos) 

de conhecimento, como também designa as matérias com seus conteúdos, sob a 

denominação atual de “componentes curriculares” remetendo, assim, à organização 

do conhecimento de forma disciplinar, denotando o grau de disciplinarização em que 

os cursos se fundamentam. Como escreve Weingart (2010, p. 49), “academic 

disciplines are not formal organizations but social communities bonded by 

communication”, ou seja, disciplinas acadêmicas não são organizações formais, mas 

comunidades sociais ligadas pela comunicação.  

No seu entender, elas assumem, no entanto, diferentes formas de organização 

com relação a funções diferentes. A mais importante delas é a educação que, em 

universidades, é organizada em faculdades ou departamentos.  

Estes são os elementos estruturais centrais das universidades, embora se 

diferenciem um pouco de um sistema de ensino superior para outro. As faculdades 

ou departamentos, constituídos por cadeiras disciplinares ou cargos de professor, 
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representam o conhecimento disciplinar, e nessas bases determinam o conteúdo 

dos currículos de ensino e de graus formais que comprovem a conclusão dos 

estudos. 

Dito isto, é oportuno debruçar-se sobre os estudos de Heckhausen, os quais 

utiliza como escopo de análise: o sentido de disciplina no contexto no ensino 

superior. Para ele, o termo implica a noção de “ensino de uma ciência”, por se tratar 

de uma atividade de ensino e a disciplinaridade consiste na “exploração científica 

especializada de um domínio determinado e homogêneo de estudo. Exploração 

essa que consiste em fazer buscar conhecimentos novos que se vão substituir a 

outros mais antigos”. (HECKHAUSEN, 1990, p. 72). 

Por este entendimento, o desempenho de uma disciplina leva a formular e 

reformular, continuamente, o conjunto dos conhecimentos adquiridos no domínio em 

questão. Pelo mesmo autor, apresentam-se sete critérios que se aplicam para 

caracterizar a natureza de uma dada disciplina e para distingui-la das demais. 

O primeiro critério, “domínio material” das disciplinas ou a série de objetos 

sobre os quais se debruça a disciplina. Esse critério não permite que se possam 

definir as disciplinas, mas é bem possível que, a partir dele, admita-se a 

possibilidade de se unirem duas disciplinas vizinhas fundindo-se em uma quando 

seus domínios são bastante semelhantes e próximos. 

O segundo, “domínio de estudo” das disciplinas que, de acordo com os objetos 

do domínio material, cada disciplina abraça um setor que comporta todos os 

conjuntos possíveis de fenômenos observáveis. Em suma, esse domínio consiste 

em vários subconjuntos de fenômenos nitidamente circunscritos que dependem de 

um mesmo domínio material. 

O terceiro critério trata do nível de “integração teórica” das disciplinas. Este é 

considerado como o critério mais importante de uma disciplina e constitui, em termos 

teóricos, a reconstrução da realidade dos seus domínios de estudo. Para o autor, 

todas as disciplinas empíricas (exceção das matemáticas) procuram reconstruir a 

realidade dos seus domínios em termos teóricos, a fim de captar esta realidade 

extraordinariamente complexa e de compreender, explicar e prever os fenômenos e 

acontecimentos abrangidos por esse domínio. Por isso, o tipo de categoria a que 

pertencem os fenômenos observáveis, dependentes do domínio de estudo, 
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determinará o nível de categoria de integração teórica dos conceitos fundamentais e 

unificadores. Para o autor, parece que os níveis de integração teórica de certas 

disciplinas empíricas estão separados por “fossos intransponíveis”, e, de outras, ao 

contrário, os níveis respectivos de integração teórica convergem cada vez mais. 

O quarto trata dos “métodos das disciplinas”. A fim de captar os fenômenos 

observáveis que dizem respeito ao seu domínio de estudo, ou de transformar seus 

fenômenos em dados mais bem adaptados ao problema estudado, todas as 

disciplinas elaboram seus métodos particulares. Os métodos serão julgados 

apropriados à disciplina quando obedecerem a duas condições: por um lado, eles 

devem ser adaptados à natureza do domínio do estudo em questão para revelarem 

informações essenciais; por outro lado, deve existir uma correspondência indutiva 

entre a aplicação concreta dos métodos e as leis gerais formuladas no plano da 

integração teórica. Ou seja, toda disciplina possui seus arranjos metodológicos 

próprios. 

O quinto refere-se aos “instrumentos de análise” das disciplinas e podem 

aplicar-se a domínios de estudos muito diversos. Apoiam-se em estratégias lógicas 

e instrumentos de análise, em raciocínios matemáticos e na construção de modelos 

de processos complexos de retroação. Para o autor, de todos os critérios usados 

para definir uma disciplina, nenhum é “tão neutro quanto o instrumento de análise” 

(1990, p. 77). 

O sexto critério consiste nas “aplicações práticas” das disciplinas, pois, quanto 

à possibilidade de aplicação e de utilização prática no campo da atividade 

profissional, as disciplinas diferem consideravelmente. “A necessidade e exigência 

de encontrar aplicações práticas têm exercido influência considerável na 

organização da estrutura, das atividades de investigação e dos programas das 

universidades”. (1990, p. 77). 

O sétimo e último critério refere-se às “contingências históricas” das disciplinas. 

Argumenta que, além de cada disciplina ser fruto de uma evolução histórica e 

encontrar-se, a todo o momento, numa fase de transição, estão igualmente 

submetidas às forças exteriores em constante evolução, tais como o prestígio que a 

opinião pública lhes confere, valores sociais e culturais, ideologias políticas e as 

condições econômicas. Por este motivo, existem obstáculos e contingências 

históricas que aceleram ou retardam o desenvolvimento das disciplinas.  
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Figura 1 - Escala de evolução dos critérios caracterizadores de uma disciplina 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Esta figura buscar traduzir as ideias de Heckhausen quanto à (ao) 

aproximação/distanciamento dos critérios caracterizadores que definem a disciplina 

a possíveis estudos interdisciplinares. O nível de integração teórica da disciplina – 

ou seja, o modo como cada disciplina teoriza uma certa visão da realidade; 

aplicações práticas – que ela possibilita; e métodos das disciplinas permitem um 

estudo mais preciso sobre as possibilidades de realização de um trabalho 

interdisciplinar, ao passo que os demais, o domínio de estudos – seus axiomas, 

instrumentos de análise, domínio material – os objetos de estudo – e contingências 

históricas – a que se submete – fornecem poucos elementos para se chegar ao 

mesmo trabalho interdisciplinar.  

Ao defender que um dos obstáculos da interdisciplinaridade é o institucional, 

Gusdorf (2006, p. 48) cita que  

 

cada nova disciplina ocupa a sua casa, consagrando por via administrativa 
a sua separação, de corpo e de bens, relativamente ao saber no seu 
conjunto. [...] centrada em si mesma, tende a cortar a comunicação com o 
resto do espaço mental e esforça-se por consolidar a qualquer preço a 
situação adquirida. 

Ainda que esta seja uma realidade atual é, ao mesmo tempo, um desafio que a 

universidade vem tentando superar. Como bem sugerido por Heckhausen (1990), ao 
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ensinar determinada disciplina, deve-se, primeiramente, elucidar a sua peculiaridade 

disciplinar, a sua disciplinaridade. 

Weingart alarga essa compreensão destacando que disciplinas não são 

apenas institucionalizadas em faculdades, mas também em associações 

acadêmicas que discutem suas funções econômica, política e social (2010, p. 50). 

Traz, como exemplo, que a exclusão de psicólogos do sistema de saúde pela 

profissão médica, embora agora seja passado, são casos em questão. Neste 

sentido, as disciplinas funcionam como alianças para financiamentos de projetos de 

pesquisa também. 

Nesse conjunto de percepções, compreendemos por disciplina na educação 

superior a organização de saberes/conhecimentos científicos resultantes das 

ciências ou das suas subdivisões relacionadas a partir de uma determinada situação 

ou contextos históricos que carregam em si (i) seu território; (ii) seus métodos, e (iii) 

materiais próprios, o que lhe confere certo grau de empoderamento. Essas mesmas 

disciplinas, no âmbito da educação superior na atualidade, reclamam por 

aproximações e possibilidades de interação. 

E, atendendo a esta reivindicação é que situamos o cenário que envolve a 

interdisciplinaridade – multi, pluri e transdisciplinaridade – e desenvolvemos um 

estudo de seus conceitos clássicos de modo a constatar relações e gradações no 

processo de interação entre conhecimentos/saberes/disciplinas. 

 

2.2 EM TORNO DA INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Relativo a esta questão, e prezando a amplitude de publicações11, defendemos 

um quadro conceitual epistemológico, sobretudo a partir das pesquisas de Japiassu 

(1976), Fazenda (2000, 2011) e Pombo (2004a, 2004b), que revelaram a imprecisão 

que a problemática acarretou e ainda acarreta. 

                                            
11 Com registros mais antigos e desenvolvendo pesquisas das matrizes clássicas, pode-se aprofundar 
em Fazenda (2008, 2011); Garcia (2000); Heckhausen (1990); Klein (1990); Santomé (1998); Pombo 
(2004b). Mais recentemente é possível analisar estas distinções também em Teixeira (2007); Klein 
(2010); Phillippi Jr. A., Neto, A. J. S. (2011); Alvarenga et al. (2015). 
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É consenso que foi na década de 1970 que se situou o ponto de partida dos 

estudos da interdisciplinaridade no campo da educação superior, especialmente nas 

universidades. Registros na literatura brasileira sobre o assunto evidenciam o I 

Seminário Internacional sobre a Pluridisciplinaridade e a Interdisciplinaridade, 

realizado na Universidade de Nice, como o evento que marcou os debates sobre as 

diferenciações terminológicas, conforme Japiassu (1976) e Fazenda (2001).  De 

acordo, Klein (2010, p. 15) declara que  

 

the first major interdisciplinary typology was published in 1972, created for 
an international conference held in France in 1970 and co-sponsored by the 
Organization for Economic Co-operation and Development. 

 

E acrescenta que as três expressões mais utilizados na tipologia da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE – 

'multidisciplinar', 'interdisciplinar' e 'transdisciplinar' – constituem um vocabulário de 

base para a compreensão da interdisciplinaridade. Estes termos compõem uma 

escala evolutiva de interação de saberes, disciplinas ou componentes curriculares. 

Da mais simples a mais complexa  

Esse seminário também se destaca por duas razões significativas: (i) foram 21 

países representados com pesquisadores das mais diversas notoriedades e (ii) 

eram, na sua grande maioria, defensores das perspectivas sistêmicas e 

estruturalistas que representavam as bases de experiências do avanço da ciência na 

primeira metade do século XX. Pombo (2004b, p. 43) destaca a Teoria Geral dos 

Sistemas e o Estruturalismo12 como as bases dos programas interdisciplinares com 

maior representatividade. 

Nesta oportunidade, Guy Michaud, H. Heckhausen, J. Piaget, E. Jantsch e M. 

Boisot13, dentre outros especialistas, anunciavam nomenclaturas, conceitos e 

definições para dar conta de algo que conhecemos como níveis ou etapas de 

interação dos conhecimentos/saberes/disciplinas. 

                                            
12 Para mais profundidade sobre este assunto, ver em Pombo (2004b, p. 43-50). 
13 Esta seleção se justifica por serem considerados, na literatura brasileira pesquisada, os estudiosos 
das matrizes clássicas para os termos em questão. 
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Quadro 1 - Correspondências terminológicas sobre Multi, Pluri, Inter e 
Transdisciplinaridade 

G. MICHAUD H. HECKHAUSEN J. PIAGET E. JANTSCH 
M. BOISOT 
(POR IVANI 
FAZENDA) 

Disciplinaridade Disciplinaridade Disciplinaridade Multidisciplinaridade ---------------- 

Multidisciplinaridade 

Interdisciplinaridade 
Heterogênea 

Pseudo-
Interdisciplinaridade 

e complementar 

Multidisciplinaridade Pluridisciplinaridade Int. Restritiva 

Interdisciplinaridade 
Interdisciplinaridade 

Linear, Cruzada; 
Auxiliar e Estrutural 

Int. Auxiliar 
Int. Compósita 
Int. Unificadora 

Interdisciplinaridade 
Int. Cruzada 

Interdisciplinaridade 

Interdisciplinaridade 
Linear e 

Int. Estrutural 

Transdisciplinaridade ----------------- Transdisciplinaridade Transdisciplinaridade ---------------- 

Fonte: Japiassu, 1976, p. 78 e Fazenda, 2011, p. 55. 

 

Deste conjunto podemos deduzir que: (i) existem diferentes terminologias para 

o mesmo significado; (ii) é quase um consenso a disciplinaridade como um primeiro 

nível de interação e a transdisciplinaridade como último; (iii) multi, pluri e 

interdisciplinaridade (com seus inúmeros desdobramentos) estão num nível 

hierárquico intermediário e, (iv) em algumas situações, multi e pluri são situados 

como sinônimos. 

Admitimos, então, quatro (04) níveis ou etapas de interação dos 

conhecimentos/saberes/disciplinas, estando a interdisciplinaridade em um terceiro 

nível. Admitimos, também, por consenso desta mesma literatura, que 

disciplinaridade consiste no primeiro nível, multidisciplinaridade e 

pluridisciplinaridade seriam um nível anterior à interdisciplinaridade, e a 

transdisciplinaridade, o nível posterior.  

Embora esta pesquisa não possua como objetivo analisar, comparar ou 

relacionar esses quatro níveis de interação, entendemos que a compreensão da 

interdisciplinaridade não deve, jamais, ocorrer isoladamente. É preciso então, situá-

la nesta etapa identificando o que v. Por isso, apresentamos conceitos que definem 

os níveis/etapas de interação dos conhecimentos/saberes/disciplinas, os quais 

aceitamos como possíveis na prática educativa. Assim, compreendemos a: 
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(i) Disciplinaridade como a exploração científica, metódica e 
especializada de um domínio determinado e homogêneo 
(HECKHAUSEN, 1972, apud POMBO, 2004b, p. 164). 

(ii) Multidisciplinaridade como a obtenção de informações de uma ou 
mais ciências ou setores do conhecimento, sem que as disciplinas 
que são convocadas por aqueles que as utilizam sejam alteradas ou 
enriquecidas por isso (PIAGET, 1972, apud POMBO, 2004b, p. 
169). 

(iii) Pluridisciplinaridade como a justaposição de disciplinas mais ou 
menos próximas nos seus campos de conhecimento (BERGER, 
1972, apud POMBO, 2004b, p. 169). 

(iv) Transdisciplinaridade como a relação superior à interdisciplinaridade 
a qual não só atingiria as interações ou reciprocidades entre 
investigações especializadas, mas também situaria estas relações 
no interior de um sistema total, sem fronteiras estáveis entre as 
disciplinas. Tratar-se-ia de uma teoria geral de sistemas ou 
estruturas que incluiria estruturas operativas, regulatórios e 
sistemas probabilísticos e que uniria estas diversas possibilidades 
por meio de transformações reguladas e definidas (PIAGET, 1972 
apud POMBO, 2004b, p. 171). 

 

Estas etapas/fases devem ser aceitas – tomando emprestadas as palavras de 

Pombo (2004a, p. 98-99) – “como uma espécie de continuum que é atravessado por 

alguma coisa que, no seu seio, se vai desenvolvendo” de modo que uma não deve 

se sobrepor à outra tampouco excluí-la. Um continuum que permita agir entre si com 

“coordenação”, o que corresponderia a uma multi ou pluridisciplinaridade e 

prosseguiria para a interdisciplinaridade no sentido da “combinação” para, afinal, 

“fundir, unificar” o que se traduziria na transdisciplinaridade. E, conclui: “se esta 

proposta tivesse aceitação entre a comunidade daqueles que pensam estas 

questões, teríamos aqui uma forma simples de nos entendermos”. 

Situada num conjunto de fenômenos que promove a interação dos 

conhecimentos/saberes/disciplinas e resistindo ao tempo, a interdisciplinaridade 

mostra-se significativa, reputada e elementar. Por isso, buscamos compreendê-la. 

 

2.3 INTERDISCIPLINARIDADE: CONCEITOS CLÁSSICOS 

 

Esta problemática reclama um exame cauteloso, pois encerra importantes 

questões epistemológicas. Temos a hipótese de que nesses conceitos algo de 

semelhante os aproxima, reunindo elementos de relevante similaridade. Neste algo 

de semelhante talvez encontremos um consenso, um entendimento do que possa vir 

a ser a interdisciplinaridade, para daí obtermos um esclarecimento de possíveis 
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práticas no âmbito da educação superior, sobretudo em um bacharelado 

denominado interdisciplinar em que se pressupõe ser um espaço fértil para o 

desenvolvimento destas práticas. 

Expressões como “indefinição conceitual” e “imprecisão terminológica”14 são 

normalmente referidas acerca do conceito de interdisciplinaridade. Tal situação nos 

leva a questionar: o que dizem aqueles que a idealizaram? Quais os primeiros 

conceitos propagados?  Com que intenção foram pensados? Em que se 

aproximam? No que diferem? 

Motivadas por estas curiosidades, fomos buscar, nos debates iniciais, as 

propostas de conceitualização para a interdisciplinaridade. O Quadro 02 apresenta 

uma seleção a partir das primeiras publicações brasileiras na década de 1970, da 

autoria de Japiassu (1976) e Fazenda (2011), complementando com os conceitos 

levantados por Pombo (2004b, p. 163-171), publicados em “Para um vocabulário 

sobre Interdisciplinaridade”. Tomados como referência por um largo tempo, esses 

conceitos foram sendo ressignificados, assumindo novas formas no âmbito da 

academia e também fora dela.  

Para esta análise, no Quadro 2 agrupamos os conceitos eleitos em cores. 

Cada agrupamento revelou termos e expressões que evidenciam significados em 

comum considerados aqui como pontos de convergência denominados de palavras-

sentidos que se traduzem em categorias de análise. 

 

2.3.1 O que há de polissêmico 

 

Sem a pretensão de defender qualquer rigidez doutrinal, é nossa intenção 

elucidar os fundamentos teóricos da interdisciplinaridade, identificando elementos 

conceituais, ainda que provisórios, que subsidiem a interpretação e a análise dos 

conceitos enquanto atribuição de sentidos dos mesmos.  

                                            
14 Presentes nos discursos de Fazenda (2011), Pombo (2004b), Garcia (2000), Jantsch & Bianchetti 
(2000), dentre outros. 
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Quadro 2 - Matriz de conceitos clássicos da interdisciplinaridade 

GRUPO TEÓRICOS CONCEITOS 

1 
(1) G. 

GUSDORF 

É compreendida enquanto programa antropológico no qual o ser 
humano se revela como "lugar privilegiado de ponto de partida e de 
ponto de chegada de todas as formas do conhecimento". A 
interdisciplinaridade supõe a abertura de pensamento, curiosidade que 
se busca além de si mesmo, e os especialistas devem estar imbuídos 
de um desejo comum e de uma boa vontade para tal realização. 

2 

(2) 
HECKHAUSEN 

Interdisciplinaridade Heterogênea – Diversos esforços de caráter 
enciclopédico; corresponde, para este autor, em termos de maturidade 
ascendente; é o primeiro nível. 

(3) 
HECKHAUSEN 

Pseudointerdisciplinaridade – Explica, segundo o autor, o equívoco 
instalado de que uma Interdisciplinaridade auxiliar intrínseca poderia 
ser estabelecida entre disciplinas que recorrem aos mesmos 
instrumentos de análise. 

(4) BOISOT 

Interdisciplinaridade linear – O conjunto de leis de uma disciplina pode 
ser aplicado com sucesso a outras correspondentes. Esse conjunto 
transfere-se para outra através de um processo de extensão. 
Alguns epistemólogos chamam a este tipo de interação entre 
disciplinas multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade ou disciplinaridade 
cruzada.  

(5) BOISOT 

Interdisciplinaridade restritiva – Cada disciplina em questão atua com 
sua área de aplicação como restritiva às demais ao lhes determinar fins 
técnicos, econômicos e humanos. Por exemplo, num projeto de 
urbanismo, o psicólogo, o sociólogo, o especialista em transportes, o 
arquiteto, o economista, etc. irão impor, cada qual, um número de 
restrições que, tomadas no seu conjunto, delimitarão a área de 
possibilidades dentro da qual pode situar-se o projeto. 

(6) 
HECKHAUSEN 

Interdisciplinaridade auxiliar – Ocorre quando uma disciplina toma de 
empréstimo os métodos ou procedimentos que são próprios de outra. 
Tal atitude gira em torno de trocas nas técnicas e nos métodos de pes-
quisa entre disciplinas, que podem ser ocasionais ou não, ou seja, não 
ultrapassa o domínio da ocasionalidade e das situações provisórias. 
Em outros, é mais duradouro, na medida em que uma disciplina se vê 
frequentemente impelida a empregar os métodos de outra, como a 
pedagogia que constantemente precisa recorrer à psicologia. 

(7) 
HECKHAUSEN 

Interdisciplinaridade complementar – Produz-se quando os domínios 
materiais de certas disciplinas se cobrem parcialmente, criando, assim, 
relações complementares entre os seus respectivos campos de estudo.  
Verifica-se um conjunto de disciplinas reunidas, cada uma dando sua 
contribuição, mas guardando a autonomia e a integridade de seus 
métodos, de seus conceitos-chaves e de suas epistemologias. 
Uma pluridisciplinaridade: cada disciplina dá sua contribuição, mas 
preserva a integridade de seus métodos, conceitos-chaves e 
epistemologias. 

(8) 
HECKHAUSEN 

Interdisciplinaridade compósita – O que une disciplinas tão diversas é a 
necessidade imperiosa de encontrar soluções técnicas para a 
resolução de problemas que resistem a contingências históricas em 
constante evolução. As forças que a promovem residem nos grandes 
problemas que envolvem a dignidade e a sobrevivência do homem: luta 
contra a guerra, a fome, a delinquência, a poluição, a paz, o urbanismo. 
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GRUPO TEÓRICOS CONCEITOS 

3 

(9) 
HECKHAUSEN 

Interdisciplinaridade unificadora – Procede de uma coerência cada vez 
mais estreita dos domínios do estudo das disciplinas, coerência essa 
que resulta de uma aproximação dos níveis respectivos de integração 
teórica e dos métodos correspondentes. É assim, por exemplo, que 
certos elementos e perspectivas da biologia se aproximaram do 
domínio de estudo da física para dar lugar à biofísica. 

(10) BOISOT 

Interdisciplinaridade estrutural – As interações entre duas ou várias 
disciplinas levam à criação de um campo de novas leis que formam a 
estrutura básica de uma disciplina original não redutível à reunião 
formal daquelas que lhes deram origem. A nova disciplina aparece 
como a combinação de duas disciplinas básicas e de uma área não 
incluída nelas; não é, portanto, a simples soma das disciplinas de 
origem.  

4 

(11) 
PALMADE 

Integração interna e conceitual que rompe a estrutura de cada 
disciplina para construir uma axiomática nova e comum a todas elas 
com o fim de dar uma visão unitária de um setor do saber.  

(12) 
JANTSCH 

Axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas definidas ao 
nível ou subnível hierárquico imediatamente superior, o que introduz 
uma noção de finalidade. Pressupõe a necessidade de uma atitude de 
coordenação e cooperação crescente entre as disciplinas para 
efetivação da interdisciplinaridade. 

5 

(13) 
BERGER 

Interação existente entre duas ou mais disciplinas. Esta interação pode 
ir desde a simples comunicação das ideias até à integração mútua dos 
conceitos, da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos 
procedimentos, dos dados e da organização da investigação e do 
ensino correspondentes. Um grupo interdisciplinar compõe-se de 
pessoas que receberam formação nos diferentes domínios do 
conhecimento, tendo, cada uma, conceitos, métodos, dados e temas 
próprios. 

(14)  
PIAGET 

Intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias ciências. Esta 
cooperação tem como resultado um enriquecimento recíproco. Consiste 
no “segundo nível” de colaboração entre diversas disciplinas de uma 
mesma ciência que orienta a interações, ou seja, certa reciprocidade 
dentro das trocas, de maneira que aí haja um total enriquecimento 
mútuo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apresentamos em seguida a este estudo, uma breve análise de cada 

agrupamento de conceitos de acordo com as similaridades que apresentam: 

 

1º AGRUPAMENTO: da atitude e do desejo (em vermelho) 

Em um primeiro agrupamento, temos o precursor do humanismo, que defende 

a interdisciplinaridade como busca da totalidade do conhecimento, sendo Gusdorf 

(1990) seu militante maior. Para ele a interdisciplinaridade é a articulação entre os 

domínios das ciências humanas ou sociais e das ciências naturais; nesse sentido, 

propõe um humanismo radical.  E postula que 
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a inteligência interdisciplinar seria pois uma epistemologia da 
complementaridade, recusando todas as epistemologias de dissociação. O 
ponto de convergência, o foco ideal desta nova investigação seria a forma 
humana enquanto nó de significações. (GUSDORF, 1990, p. 37). 

 

Com isto, quer dizer que na relação (ou confrontação) do indivíduo com o 

mundo, inevitavelmente seus conhecimentos são totalizados, o que lhes serve de 

princípio regulador como uma forma de cmplementação. 

Encontramos em Japiassu – simpático a Gusdorf – o entendimento de que a 

interdisciplinaridade tanto pode ser compreendida como uma prática individual, “feita 

de curiosidade, de abertura, de sentido de descoberta de desejo de enriquecer-se 

com novos enfoques, de gostos pelas combinações de perspectivas levando ao 

desejo de superar caminhos já batidos” ou como prática coletiva sem confronto, mas 

com diálogos que sejam capazes de reconhecer aquilo que falta, o que podem ou 

devem receber dos outros (JAPIASSU, 1976, p. 82). 

Na literatura especializada, Jantsch & Bianchetti (2000) criticam esta 

proposição e defendem, enfaticamente, que  

 
Não é a nosso ver, um trabalho em equipe ou “parceria” que superará a 
redução subjetivista própria da filosofia do sujeito. Isto posto, podemos dizer 
também que a interdisciplinaridade da parceria, ao contrário dos que 
supõem os que se orientam pela filosofia do sujeito, não abarca, ordena a 
totaliza a realidade supostamente confusa do mundo científico. Ou seja, a 
fórmula simples do somatório de individualidades ou de sujeitos pensantes 
(indivíduos) – que não apreende a complexidade do problema/objeto – não 
é milagrosa nem redentora. Muito menos o será o “ato da vontade” que leva 
um sujeito pensante a aderir a um projeto em parceria. (JANTSCH & 
BIANCHETTI, 2000, p. 12). 

 

Palavras-sentidos: questão de atitude; sentimento de coletividade; abertura ao 

diálogo; vontade; querer. 

 

2º AGRUPAMENTO: dos empréstimos e das contribuições (em cinza) 

Este conjunto de proposições tem seu discurso bastante aproximado com as 

ideias da Pluri ou Multidisciplinaridade, pois tratam de relações de empréstimos de 

conceitos, métodos e procedimentos ocasionais e situações provisórias, como, por 
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exemplo, aulas de física que "necessariamente" utilizam procedimentos da 

matemática em situações eventuais. Ou então, quando reúnem várias 

especialidades, cada uma dando sua contribuição, para encontrar soluções para 

determinados problemas, onde não se percebe uma real interação entre elas nem 

intencionalidades, apenas trocas ou empréstimos pontuais de conceitos ou leis.  

Ao mesmo tempo que emprestam conceitos e/ou métodos ou os tomam de 

empréstimo, também delimitam seu raio de atuação num determinado projeto. Em 

situações mais provisórias (multidisciplinar) ou menos (pluridisciplinar) cada uma dá 

a sua contribuição, mas, ao mesmo tempo, impõem limites preservando seus 

conceitos-chaves, métodos e epistemologias. 

Palavras-sentidos: conjunto de leis; transferência de métodos; troca de 

técnicas ou procedimentos; contribuições ocasionais; não há intencionalidade. 

 

3º AGRUPAMENTO: da nova disciplina (em amarelo) 

Esse agrupamento se caracteriza pela ideia de fusão de duas disciplinas 

originando uma disciplina nova a partir da interação no nível teórico e metodológico. 

Estas novas ciências e outras mais, conforme Fazenda (2011, p. 62), foram 

constituídas a partir da eliminação de barreiras originalmente existentes entre 

campos estanques do saber, possibilitando uma abertura a novas dimensões do 

conhecimento humano. Mas, por outro lado, corre-se o risco de se formar novos 

guetos e estruturas fechadas em si mesmas. Esta fusão nos leva a pensar, como 

Etges (2004, p. 73), sobre a impossibilidade da “redução a um denominador comum” 

quando se reivindica a interdisciplinaridade: 

 

acaba destruindo a especificidade de cada uma de um lado, e dissolve cada 
vez mais os conteúdos vivos em formalizações vazias, que nada explicam, 
podendo, pelo contrário, transformar-se em estratégias de exclusão e 
domínio absoluto. Pelo contrário, deverá ser um mediador que possibilita a 
compreensão da ciência, além de formas de cooperação a um nível bem 
mais crítico e criativo entre os cientistas. 
 [...] enquanto princípio mediador entre as diferentes disciplinas, não poderá 
jamais ser elemento de redução a um denominador comum, mas elemento 
teórico-metodológico da diferença e da criatividade. A interdisciplinaridade é 
o princípio da ciência, da compreensão de seus limites, mas, acima de tudo, 
é o princípio da diversidade e da criatividade. 
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A possibilidade de fusão entre duas ou mais disciplinas poderá resultar em 

outro objeto do mesmo modo inflexível. Por este ângulo, a fusão das perspectivas de 

duas ou mais ciências/disciplinas não implica seu desaparecimento para dar lugar 

ao que resultou desse processo; longe disso, todas as perspectivas podem 

concorrer em conflito.  

Palavras-sentidos: campo de novas leis; nova disciplina; combinação de duas 

disciplinas; visão unitária; coerência dos domínios do estudo das disciplinas; 

aproximação dos níveis respectivos de integração teórica e dos métodos 

correspondentes. 

 

4º AGRUPAMENTO: da axiomática comum e hierarquia (em azul) 

Nesse agrupamento, a interdisciplinaridade supõe a organização da ciência 

segundo uma finalidade em que as interações têm por fim exercer uma influência 

determinante sobre o desenvolvimento da sociedade e suas circunstâncias.  

As disciplinas científicas são coordenadas por uma axiomática comum – um 

ponto de vista ou um objeto comum que consistiria num princípio de organização e 

coordenação que estabeleceria as correlações necessárias, o que Jantsch chama 

de "sistema interdisciplinar". (FAZENDA, 2011, p. 67). Admite-se uma ampla e 

necessária atitude de coordenação e cooperação entre as disciplinas para a 

efetivação da interdisciplinaridade. Nesse agrupamento, a definição da coordenação 

ocorre tanto pela axiomática comum como por uma disciplina. 

O que se destaca aqui é a noção de hierarquia. Esta noção parte da 

perspectiva de subordinação que favorece ao unidirecionamento e à produção de 

respostas unilaterais e que desconsideram respostas a questões de um mundo 

composto de uma multiplicidade de fatores que não são isolados. 

A interdisciplinaridade resulta de um esforço coletivo que, portanto, não dá 

espaço para hierarquias nem de pessoas nem de saberes. Por outro lado, podemos 

também interpretar as axiomáticas comuns como problemas complexos colocados 

pela sociedade como objeto comum a várias disciplinas: a fome, por exemplo. 
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Palavras-sentidos: Axiomática comum; nível ou subnível hierárquico; 

coordenação e cooperação crescente; visão unitária. 

 

5º AGRUPAMENTO: o da comunicação e interação (em verde) 

Nesse agrupamento, notamos similaridade quanto à ideia das relações 

interdisciplinares.  As propostas de interação e intercâmbio preveem a comunicação 

entre os pares, mas não a dissolução de nenhuma delas. Permitem também 

compreender a ideia de reciprocidade e, portanto, mesmo reconhecendo a 

hierarquia, o convívio, então, se estabelece pela comunicação, pelo diálogo e 

relação entre as ciências. Destacamos que o maior esforço de Piaget é promover o 

encontro entre o que chama de “objeto de conhecimento e as ciências humanas”. 

Sobre isso, defende que “todas as disciplinas sociais e humanas se ocupam de 

perto ou de longe, nos seus aspectos diacrônicos do desenvolvimento dos 

conhecimentos”. Assim, advoga que “é possível uma colaboração interdisciplinar no 

campo da epistemologia do sujeito humano em geral e que ela (epistemologia do 

pensamento natural) se une aos grandes problemas da epistemologia do 

conhecimento científico”. (PIAGET, 1970, p. 136-140). 

Neste entendimento, a excessiva especialização é superada o que leva a um 

movimento de aproximação da teoria com a prática, das ciências com suas 

aplicações. Destacamos que organizar o currículo por disciplinas é importante vez 

que para promover a interdisciplinaridade é essencial que existam disciplinas, áreas 

especificas. 

Sobre colarção e interdisciplinaridade, Klein (2010) destaca que muitos 

acreditam que são sinônimos, mas não o é. Por outro lado, um largo interesse no 

trabalho em equipe para resolver problemas intelectuais e sociais complexos reforça 

a conexão, especialmente na gestão do ensino e da pesquisa em equipe, o que 

favorece o trabalho interdisciplinar. 

Palavras-sentidos: interação entre duas ou mais disciplinas; comunicação das 

ideias; integração mútua (dos conceitos, da epistemologia, da terminologia, da 

metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização da investigação e do 

ensino correspondentes); integração recíproca; intercâmbio; cooperação entre 

diversas disciplinas de uma mesma ciência. 
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2.3.2 O que há em comum 

 

Tais afirmações convalidam a pesquisa quando se reportam a uma das 

inquietações que nos trouxeram aqui: a diversidade de conceitos e pontos de vista 

em relação ao tema/termo na sua gênese e, em consequência disso, a diversidade 

de releituras postas na atualidade.  

Pombo (2004a, p. 94) menciona que “a palavra está gasta”. Nessa mesma 

linha, Fazenda (2011, p. 51) sustenta que se trata “de um neologismo cuja 

significação nem sempre é a mesma, e cujo papel nem sempre é compreendido da 

mesma forma”. Sobre esse mesmo argumento, Santomé (1998, p. 45) acrescenta: 

“algo que pode ser facilmente observado nos trabalhos e discursos sobre a 

interdisciplinaridade é a pouca clareza deste conceito”.  

É possível então concordar com esses autores ao sinalizar a falta de clareza da 

fundamentação introdutória relativa à interdisciplinaridade. É possível admitir 

também que, em decorrência, emergisse uma diversidade de interpretações, 

gerando, como efeito, pouca clareza do conceito, como postula Santomé (1998). 

Fica, então, perceptível, que o processo de construção epistemológica da 

interdisciplinaridade foi marcado pela polissemia e resultante falta de clareza. Ainda 

assim, é viável procurar  

 

no interior das significações que, ao longo dos últimos anos, se tem vindo 
como que a sedimentar nas práticas e nas conceptualizações da 
interdisciplinaridade, uma formulação em bissectriz que permita enunciar 
algo que seria a condição, digamos, ‘minimalista’ dessa ideia. (POMBO, 
2004b, p. 33). 

 

Com a mesma intenção, anunciamos categorias comuns implícitas e também 

explícitas no conjunto dos conceitos clássicos até aqui estudados. Utilizamos as 

mesmas cores presentes no Quadro 2 como mais uma possibilidade de expressar o 

que defendemos acerca da proximidade entre os conceitos clássicos da 

interdisciplinaridade. 
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Quadro 3 - Palavras-sentidos presentes nos conceitos clássicos de 
Interdisciplinaridade 

           

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir do exposto, arriscamos anunciar que: 

(i) Qualquer proposta que tente classificar a interdisciplinaridade contém em si 

conjecturas de diferentes naturezas – teóricas e epistemológicas – que 

devem ser consideradas quando se pretende compreendê-las. Dito de outro 

modo, é fundamental contextualizar, confrontar e, se possível, contrapor os 

pressupostos que as fundamentam. 

(ii) Do 1º ao 3º agrupamento são perceptíveis os elementos que transferem 

instabilidade ao conceito de interdisciplinaridade. Tais elementos vão desde 

a subjetividade implicada na vontade individual, passando pela ideia de 

meros empréstimos, até a formação de uma nova disciplina e hierarquia. É 

também onde se concentra a maior quantidade de conceitos – reúne por 

semelhança as práticas multi ou pluridisciplinares e talvez por isso surjam 

pontos de equívocos e conflitos nas interpretações. 
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(iii)  Há um esforço nos 4º e 5º agrupamentos em situar a interdisciplinaridade 

num terreno em que movimento, aproximação, integração, interação e 

articulações são dinâmicas possíveis no trato entre as diversas disciplinas. 

(iv)  Esses conceitos integram uma matriz clássica reconhecida, ao longo dos 

tempos, nas principais tendências da literatura especializada mais atual 

como constatamos em Alvarenga et al. (2015), Brasil (2008), Capes (2013), 

Fazenda (2000, 2008, 2011), Klein (1998, 2010), Morin (1992, 1999, 2000, 

2003), Phillippi Jr. e Neto, (2011), Pombo (2004a, 2004b, 2011), Weingart 

(2010), dentre outros. 

Conforme Klein (2010), no final do século XX, novas taxonomias registraram a 

expansão do gênero Interdisciplinaridade impulsionadas por novas possibilidades de 

integração, colaboração, complexidade, crítica e resolução de problemas. Novos 

esquemas de classificação diferenciaram formas de interação disciplinar, motivações 

para o ensino e a pesquisa, graus de integração e abrangência, modos de interação 

e estruturas organizacionais. 

Com efeito, esta investigação reclama, também, pelo exame dos argumentos 

de pesquisadores mais recentes para perceber como o discurso relativo à 

interdisciplinaridade tem sido (re)construído nas diferentes perspectivas e identificar, 

em que perspectiva o(s) conceito(s) clássicos aparecem nestas novas configurações 

orientando as compreensões sobre a interdisciplinaridade, sobrevivendo ao tempo e 

atravessando fronteiras.  

 

2.4 A INTERDISCIPLINARIDADE SOB TRÊS PERSPECTIVAS: EUROPEIA, 

NORTE-AMERICANA E BRASILEIRA 

 

Mais recentemente, autores brasileiros tais como Alvarenga et al. (2015), 

Garcia (2000), Luck (1994), Philippi Jr et al. (2011), dentre outros e, não brasileiros, 

como DeZure (2010) Jacobs (2001), Klein (1990, 2010), Lenoir (1998, 2005-2006), 

Morosini (2006), Pombo (1992, 2004a, 2004b, 2011), Santomé (1998), Weingart 

(2010) dedicaram seus estudos às análises de conceitos e práticas pedagógicas 

interdisciplinares, especialmente no âmbito da educação superior.  
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Tomamos como base os referenciais teóricos que se manifestam numa 

extensa revisão literária e cumprem as exigências de uma produção científica que, 

segundo a semiótica, consiste em organizar-se a partir de uma boa relação entre 

conceitos, raciocínios e juízos, conforme caracteriza um discurso demonstrativo.  

 

2.4.1 A perspectiva europeia 

 

Em conformidade com Lenoir, a concepção europeia é bastante marcada pela 

polissemia e inquietações críticas nas dimensões ideológicas, sociais e 

epistemológicas sublinhadas pela preocupação central da pesquisa do sentido, da 

“conceitualização, do entendimento que permite recorrer aos saberes 

interdisciplinares”. (LENOIR, 2005-2006, p. 12). 

Optamos por apresentar o pensamento interdisciplinar à luz de três 

pesquisadores que participam de culturas que estão na base dessas diferenciações 

conceituais e se fazem presentes nas atuais releituras brasileiras: Jurjo Santomé, 

Olga Pombo, e Edgard Morin.  

Santomé defende a articulação do saber mediante a organização de um 

currículo integrado. Aposta na interdisciplinaridade, pois considera que, por meio 

dela, está se defendendo outro tipo de pessoa, aberta, flexível, solidária, 

democrática e crítica. Para isto, ele afirma: 

 

O mundo atual precisa de pessoas com formação cada vez mais polivalente 
para enfrentar uma sociedade na qual a palavra mudança é um dos 
vocábulos mais frequentes e onde o futuro tem um grau de imprevisibilidade 
como nunca em outra época da história da humanidade. (SANTOMÉ, 1998, 
p. 45). 

 

Aspecto importante que o autor discute é a aplicabilidade multifacetada da 

interdisciplinaridade. Isso permite comprovar que  

 

as razões e finalidades das propostas interdisciplinares costumam ser muito 
diferentes, porém coincidem em suas necessidades, se quisermos 
realmente chegar a compreender o mundo em que vivemos e enfrentar os 
problemas cotidianos e futuros. (SANTOMÉ, 1998, p. 55).  
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Nota-se, no discurso do autor, a intensidade da interdisciplinaridade. Defende-

se que a sua utilização, como de qualquer outra ideia na educação, seja em prol da 

melhoria das condições de vida de uma parte da humanidade excluída e 

marginalizada. Isso implica, por vezes, ir de encontro a metodologias, tecnologias e 

linguagens opressoras e dominadoras. O mesmo autor, na intenção de discutir o 

conceito de interdisciplinaridade, afirma que o termo surge ligado à finalidade de 

corrigir a esterilidade acarretada por uma ciência excessivamente compartimentada, 

sem comunicação interdisciplinar15, sem integração entre as disciplinas. 

Uma integração ou fusão entre disciplinas diferentes, mas que compartilham 

um mesmo objeto de estudo, pode ser, para esse autor, uma das situações que 

provocariam a comunicação entre as disciplinas16. Isso envolve a tomada de contato 

ou pelo menos interações mínimas entre elas. Sobre as possíveis interações, 

Santomé (1998) alerta que, no momento de analisá-las, é preciso constatar que o 

intercâmbio entre elas pode ser promovido pela influência de numerosos fatores: 

espaciais, temporais, econômicos, demográficos, demandas sociais e 

epistemológicas, disputas e rivalidades entre disciplinas, necessidades de prestígio 

e desenvolvimento da ciência. Nesse percurso, encontramos um conceito para 

interdisciplinaridade: “A interdisciplinaridade é, fundamentalmente, um processo e 

uma filosofia de trabalho que entra em ação na hora de enfrentar problemas e 

questões que preocupam em cada sociedade”. (SANTOMÉ, 1998, p. 65). 

No seu discurso, essa filosofia de trabalho – que requer convicção – precisa 

ser incorporada por todas as pessoas que compõem a equipe interdisciplinar, 

fazendo presente a negociação. É por meio da negociação que se estabelece uma 

interação entre duas ou mais disciplinas, o que pode vir a resultar em 

intercomunicação e enriquecimento recíproco e, consequentemente, em uma 

transformação de metodologias de pesquisa. Além disso, acrescenta: 

 

                                            
15 “Nesse sentido, a crítica à compartimentação das matérias será igual à dirigida ao trabalho 
fragmentado nos sistemas de produção da sociedade capitalista, à separação entre trabalho 
intelectual e manual, entre humanismos e técnica, teoria e prática, etc.” (SANTOMÉ, 1998, p. 65). 
16  A outra causa seria uma maior delimitação e concretização dentro dos conceitos tradicionais de 
um campo disciplinar já estabelecido. (id.) 
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Elas devem estar dispostas a proporcionar todo tipo de esclarecimentos aos 
demais integrantes da equipe, a debater questões metodológicas, 
conceituais e ideológicas17. Será difícil avançar na resolução de um 
problema ou de um tópico se antes não são esclarecidas as informações, 
perspectivas, posições, etc. daqueles que estão fazendo o trabalho 
(SANTOMÉ, 1998, p. 76). 

 

Nas ideias da professora Olga Pombo, renomada pesquisadora portuguesa, a 

interdisciplinaridade consiste em: 

 

Qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas com vistas à 
compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de vistas 
diferentes e tendo como objetivo final a elaboração de uma síntese 
relativamente ao objeto comum (POMBO, 1992, p. 12). 

 

Dito de outro modo, essa combinação sugere que disciplinas se integrem de 

diversas formas por meio de objetivos comuns para tratar de assuntos, implicando 

numa reorganização permanente do processo ensino/aprendizagem. 

Na mesma direção de Ortega Y Gasset e Snow, a autora concorda com os 

efeitos danosos da especialização. Defende que a evolução da humanidade e da 

ciência tem exigido um diálogo entre o que está fora dos limites disciplinares e, por 

ser uma exigência, a interdisciplinaridade é “qualquer coisa que, independentemente 

da nossa vontade, se está inexoravelmente a fazer, quer queiramos quer não”. 

(POMBO, 2004b, p. 20). 

A ideia de ciência, então, é proposta por ela a partir da metáfora da rede em 

que não há mais um ponto fixo em que encontremos significados, posto que 

estamos num mundo de anulações, misturas de fronteiras, de configurações mais 

alargadas de conhecimento. Na esteira dessa discussão, Pombo também defende 

que o obstáculo nuclear da interdisciplinaridade consiste na recusa que temos ainda 

de perder o centro, o ponto de sentido, ou seja, de lidar com a dinâmica que a 

metáfora da rede propõe. E acrescenta que há duas direções a se pensar: 

 

 

                                            
17 Sem significar, com isso, a imposição de marcos teóricos, conceituais e ideológicos, com os quais, 
obrigatoriamente, todos devam comungar. 
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[1] A sua faceta cognitiva, enquanto sensibilidade à complexidade, 
capacidade de penetração do olhar no sentido de procura de mecanismos 
comuns, estruturas profundas que possam articular o que aparentemente 
não é articulável, mas também em [2] termos de atitude: curiosidade, 
vontade de saber, interesse real por escutar o que o outro tem para dizer, 
gosto pela colaboração, pela cooperação, pelo trabalho em comum, 
disponibilidade para abandonar a segurança do seu domínio próprio, para 
irromper o confronto da sua linguagem técnica, para se aventurar em 
campos – lavrados por muitos, é certo – mas de que ninguém é proprietário 
exclusivo (POMBO, 2004b, p. 24-25). 

 

Significa que, numa direção, a busca de conexões entre diversos saberes 

disciplinares consiste em preenchê-los de sentidos. E, na outra, encontramos pistas 

que nos conduzem à perspectiva já mencionada relativa à atitude.  

Advogando a reforma do pensamento, o francês Edgard Morin postula nas 

suas obras a teoria da complexidade. Defende que a forma de organizar o 

pensamento humano acende linhas divisórias disciplinares difíceis de transpor. 

Admite os movimentos interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, embora 

para ele sejam difíceis de definir, porque são polissêmicos e imprecisos. Mesmo 

assim, sustenta que a: 

 

Interdisciplinaridade pode significar, pura e simplesmente, que diferentes 
disciplinas são colocadas em volta de uma mesma mesa, como diferentes 
nações se posicionam na ONU, sem fazerem nada além de afirmar, cada 
qual, seus próprios direitos nacionais e suas próprias soberanias em relação 
às invasões do vizinho. Mas interdisciplinaridade pode significar também 
troca e cooperação, o que faz com que a interdisciplinaridade possa vir a 
ser alguma coisa orgânica (MORIN, 2003, p. 115). 

 

Com isso, a diferencia da multidisciplinaridade, pois a entende como uma 

 

associação de disciplinas, por conta de um projeto ou de um objeto que lhes 
seja comum; as disciplinas ora são convocadas como técnicos 
especializados para resolver tal ou qual problema, ora, ao contrário, estão 
em completa interação para conceber esse objeto e esse projeto, como no 
exemplo da hominização (MORIN, 2003, p. 115). 

 

Ressalta que são os complexos dessas múltiplas relações disciplinares que 

desempenharam um frutífero papel na história das ciências e que, por isso, faz-se 
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mister preservar as “noções chave que estão implicadas nisso, ou seja, cooperação; 

melhor, objeto comum; e, melhor ainda, projeto comum”. (MORIN, 2003, p. 115).  

Por estas pistas podemos considerar que o grande contributo da sua obra 

perpassa pela ideia da revisão da forma como se pensa e concebe o conhecimento 

para mais complexamente relacionar-se com ele. 

 

2.4.2 A perspectiva norte-americana 

 

Nas literaturas especializadas, destacamos a figura da Profa. Julie T. Klein, na 

década de 1990, como investigadora de referência e grande colecionadora de livros 

e artigos publicados sobre o assunto. 

A partir das sínteses de Klein é possível constatar que as questões da 

interdisciplinaridade receberam, nos Estados Unidos, a influência expressiva das 

ideias de John Dewey do início do século XX.  Nesta linha de pensamento, são 

criadas “unidades interdisciplinares” que, traduzindo na modalidade brasileira, 

tratam-se dos temas geradores. Moser e Riegel (2000, p. 349) confirmam esta linha 

teórica quando defendem que “With this interdisciplinary approach, the students 

would synthesize their learning in responding to the essay question by pulling 

evidence from multiple disciplines”. Ou seja, a compreensão da interdisciplinaridade 

passa pela ideia de coletar, das várias disciplinas, evidências para respostas à 

questão maior (possivelmente um amplo problema de natureza comum a várias 

disciplinas). 

Neste mesmo caminho, Jacobs (2001) defende a criação de unidades 

interdisciplinares como uma proposta de elaboração de perguntas comuns e centrais 

que deverão ser respondidas pelos alunos a partir da contribuição de diversas 

disciplinas.  

Entretanto, Klein (1990, p. 51) declara que “Yet the lack of adequate faculty and 

curriculum continue to inhibit evolution of a successful interdisciplinary approach to 

diagnosis and therapy”. Ou seja, professores e currículo ainda exigem um olhar 

diferenciado quanto à qualificação adequada do primeiro e à organização do 

segundo para que a abordagem interdisciplinar seja bem-sucedida.  
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Para essa mesma autora os estudantes, nesta experiência, “estão mais 

motivados, mais capazes de lidar com questões e problemas complexos e mais 

engajados em pensamentos de nível mais alto”. (KLEIN, 1990, p. 118). 

Mais recentemente, a mesma autora publicou “Uma taxonomia da 

interdisciplinaridade” (2010) em que apresenta uma análise de tipologias de 

interdisciplinaridade, tomando emprestado os conceitos-chaves de Boden, Boisot, 

Heckhausen, Jantsch e Lattuca18. Nesse procedimento, categoriza-os em três eixos 

denominados: Complementar – Hibridizar; Integração parcial e Integração total e 

Graus de colaboração. Não é nossa intenção explicar essa taxonomia, mas 

compreender os elementos que constituem a interdisciplinaridade nessa perspectiva 

a partir da análise conceitual e das relações por ela estabelecidas. 

Em seu discurso, uma interdisciplinaridade efetiva ocorre quando as relações 

disciplinares atingem altos níveis de interação e integração. Dito de outro modo, 

para a autora, a integração de disciplinas combinada com os graus de interação soa 

de forma decisiva para a interdisciplinaridade. E anuncia que uma 

interdisciplinaridade original acontece quando os conceitos e as ideias de uma 

disciplina “contribuem para resolver os problemas e teorias da outra, desde que em 

permanente combinação como, por exemplo, na neurociência computacional e na 

filosofia da ciência cognitiva”. (KLEIN, 2010, p. 60, tradução nossa). 

A solução de problemas se destaca na prática da interdisciplinaridade. É o que 

sublinha Klein quando escreve que a interdisciplinaridade está associada a um fazer 

cotidiano, tendo nos projetos de pesquisas grandes aliados. Nesse ângulo, socializa 

quatro principais aspectos considerados força motriz da interdisciplinaridade, hoje a 

complexidade inerente da natureza e da sociedade, o desejo de explorar problemas 

e questões que não estão associados apenas a uma única disciplina e a 

                                            
18 BODEN, M.A. What is interdisciplinarity? In: R. Cunningham (ed.) Interdisciplinarity and the 
organization of knowledge in Europe, pp. 13–24. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities, 1999; HECKHAUSEN, H. Discipline and interdisciplinarity. In: L. Apostel, G. 
Berger, A. Briggs, and G. Michaud (eds) Interdisciplinarity: problems of teaching and research in 
universities, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 1972, p. 83–90; 
JANTSCH, E. Towards interdisciplinarity and transdisciplinarity in education and innovation. In: L. 
Apostel, G. Berger, A. Briggs, and G. Michaud (eds) Interdisciplinarity: problems of teaching and 
research in universities, 192, p. 97–121. Paris: Organization for Economic Cooperation and 
Development. LATTUCA, L. Creating interdisciplinarity: interdisciplinary research and teaching among 
college and university faculty. Nashville, TN: Vanderbilt University Press, 2001. 
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necessidade de resolver os problemas da sociedade quando a universidade é 

convocada a estudar problemas reais da comunidade. (KLEIN, 2010, p. 67). 

Um quarto aspecto é apresentado com grande força motriz, o poder das novas 

tecnologias. Tecnologias geradoras, tais como a ressonância magnética, reforçando 

as capacidades de pesquisa em muitos campos. Exemplifica que novas análises 

instrumentais e de informação estão aumentando estudos em várias áreas da 

ciência cognitiva e também da neurociência. Esta mesma força motriz faz com que 

as fronteiras disciplinares compartilhem com mais facilidade dados e informações 

fundamentais para a pesquisa. Destaca que os desenvolvimentos em uma área 

acabam por estimular novos empreendimentos em outros campos, citando, como 

exemplo, o Projeto do Genoma Humano.  

Nessa abordagem, enquanto a multidisciplinaridade tem como categorias de 

ação o justapor, o sequenciar e o coordenar, a transdisciplinaridade focaliza o 

transcender, o transgredir e o transformar. Para a interdisciplinaridade, o integrar, 

interagir, vincular e combinar são as categorias de ação que, se bem percebidas, 

concordam com as análises presentes nas p. 13-23 deste trabalho. 

Na compreensão de Klein (2014), dinâmicas, transacional, avaliação integrada, 

ciência política, avaliação de impacto, ciência da sustentabilidade, pensamento 

sistêmico, pesquisa-ação, cibernética, dentre outras afins constituem uma “nuvem 

de palavras” repousada sobre a interdisciplinaridade como argumento por um lado, e 

exigência por outro. Para ela, informações, dados, métodos, ferramentas, conceitos, 

e / ou teorias se integram a partir de duas ou mais disciplinas com foco em uma 

questão complexa, problema, tópico ou tema. Seus objetivos diferem do mero 

empréstimo para grandes iniciativas. O critério mais comum é o da integração. 

Salientamos que integração e interdisciplinaridade também não são sinônimos. 

Autores como Fazenda (2008) defendem que a integração é condição para que ela 

se efetive, é um momento da interdisciplinaridade. Essa integração deve ser 

pensada “basicamente no nível de integração de conhecimentos parciais, 

específicos, tendo em vista um conhecer global” (FAZENDA, 2011, p. 12) e não 

apenas no nível de integrar conteúdos de uma determinada disciplina. 
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2.4.3 A perspectiva brasileira 

 

As contribuições mais significativas no campo da interdisciplinaridade 

‘brasileira” têm destaque em Japiassu (1976 – atual) e Fazenda (1991 – atual), cujas 

formações acadêmicas tiveram influência da experiência europeia, marcadamente 

francesa e, em comum, Georges Gusdorf (1912-2000). 

Em uma de suas primeiras publicações Integração e Interdisciplinaridade no 

Ensino brasileiro: efetividade ou ideologia, Fazenda relata sua trajetória nos estudos 

sobre a gênese e o significado da interdisciplinaridade e, estimulada por Márquez 

(1924-2002), fez uma análise das concepções trazidas por Boisot, Heckhausen, e 

Jantsch, abordou as contribuições de Piaget e realizou, ainda, um diálogo com as 

ideias de Gusdorf.  

Nessa oportunidade, anuncia que “para a interdisciplinaridade, ter-se-ia uma 

relação de reciprocidade, de mutualidade, ou, melhor dizendo, um regime de 

copropriedade que iria possibilitar o diálogo entre os interessados”. Neste sentido, 

no entender da autora, “a interdisciplinaridade pressupõe uma atitude diferente a ser 

assumida diante do problema do conhecimento, ou seja, é a substituição de uma 

concepção fragmentária para unitária do ser humano” (FAZENDA, 2011, p. 10-11). 

Esta declaração demonstra o quanto a autora toma para si as ideias de Gusdorf, 

convergindo com a perspectiva da negatividade da visão reducionista expressada 

por JAPIASSU (2011, p. 248), que impede a ciência de tratar com a subjetividade. 

No seu entender, a interdisciplinaridade “não é ciência, nem ciência das 

ciências, mas ponto de encontro entre o movimento de renovação da atitude frente 

aos problemas de ensino e pesquisa e a aceleração do conhecimento científico”. 

(FAZENDA, 2011, p. 73), reduzindo o espaço ao enriquecimento dos especialistas, 

conforme JAPIASSU. (1976, p. 40). Compreende também que este enfoque 

proporciona uma profunda e crítica reflexão sobre o funcionamento do mesmo. Esse 

ponto de vista amplia a utilização, valor e aplicabilidade da interdisciplinaridade em 

diferentes perspectivas, seja como meio para melhor formação do cidadão, do 

profissional ou do pesquisador; condição para a educação permanente; superação 

da dicotomia ensino-pesquisa ou como forma de integração curricular nas 

instituições de ensino. 
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Entende a autora que, para que a interdisciplinaridade se constitua em uma 

atitude diante do conhecimento, um princípio regulador é a dimensão do diálogo. 

Diálogo com o conhecimento, o fazer pesquisa que pressuponha estabelecer 

parcerias, mas também diálogo envolvendo seus pares onde o trabalho em comum 

em busca da interação seja a máxima, contrapondo-se ao “espírito de concorrência 

e de propriedade epistemológica”. (JAPIASSU, 1976, p. 31), pois a 

interdisciplinaridade ocorre no nível de relações, numa profunda interação de 

saberes e métodos, em uma perspectiva de trabalho que decorre mais do encontro 

entre indivíduos do que entre disciplinas.  

Ainda em Fazenda encontram-se diferenciações entre integração e 

interdisciplinaridade. Ela reconhece o papel da primeira para a efetivação desta 

última, mas atribui ao movimento de interação entre as disciplinas uma função chave 

no processo interdisciplinar que se trata de requisito fundamental para o trabalho 

interdisciplinar.  Para a autora, esta seria a principal tônica da interdisciplinaridade, 

tendo a integração como uma etapa e, como objetivo final, “o estabelecimento de 

uma atitude dialógica, tendo-se em vista a compreensão e a modificação da própria 

realidade”. (FAZENDA, 2011, p. 132).  

Esse ponto de vista muito se aproxima do 1º agrupamento da matriz clássica. 

Todavia, seus contributos teóricos não alcançam explicitamente os documentos 

orientadores para a definição das políticas dos bacharelados interdisciplinares. Uma 

questão para isso seria a de que a subjetividade e o aspecto humanista que 

embasam essas teorias se distanciam, muitas vezes, dos ideais das diversas áreas 

da ciência que compõem as universidades? Caberia aqui uma significativa pesquisa 

no universo dos bacharelados interdisciplinares. 

De acordo com Lenoir (2005-2006), a perspectiva adotada por Fazenda é 

marcadamente influenciada pela fenomenologia, uma vez que a autora centraliza 

suas discussões, sobretudo na intencionalidade, no diálogo, no autoconhecimento, e 

na intersubjetividade do fazer docente, do seu agir. Seus estudos declaram atributos 

do professor como pesquisador a partir de uma metodologia de trabalho 

interdisciplinar que foca, essencialmente, uma atitude que garanta mais do que o 

diálogo entre as disciplinas, que seja entre as pessoas.  

Vale ressaltar que, mesmo dedicando boa parte da sua pesquisa à formação 

de professores, numa perspectiva fenomenológica, e provocando controvérsias no 
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meio acadêmico sobre a maneira como enfoca a temática19, a autora constrói uma 

marca singular. Esta interpretação da interdisciplinaridade assegura muito mais a 

perspectiva da atitude do sujeito do que sua discussão numa dimensão 

epistemológica e filosófica aprofundada. Nesse patamar, uma vez que tudo é 

atitude, o debate sai do nível mais aprofundado sem tratar na prática docente sob 

quais formas ele percebe o conhecimento. 

Seguindo outra direção, uma recente publicação com larga expressão no 

ensino superior foi produzida em conjunto com três universidades do país que estão 

entre as maiores em produção cientifica – USP – Universidade de São Paulo; UFRJ 

– Universidade Federal do Rio de Janeiro e UFSC – Universidade Federal de Santa 

Catarina – e a Capes. O livro Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e 

Inovação apresenta um extenso debate e revisão da temática, com uma robustez 

conceitual própria que evolui com o tempo e, neste caso, referimo-nos aqui à 

maturação que os debates relativos à interdisciplinaridade ganharam ao longo 

dessas décadas. 

No Capítulo 120, os autores fazem uma imersão sobre os conceitos e relações 

entre a multi, pluri, a inter e a transdisciplinaridade, utilizando as propostas e 

reflexões de Piaget e Jantsch como matrizes clássicas no pensamento 

interdisciplinar contemporâneo e acrescentam as percepções de Heckhausen sobre 

disciplina e os seis tipos de relações interdisciplinares, bem como a perspectiva de 

Boisot. Postulam, entretanto, que estas ideias não devem ser tomadas como 

“camisa de força em detrimento da liberdade e da criatividade no ato de pensar e 

gerar conhecimento novo nas áreas das fronteiras disciplinares”. Isto porque cada 

definição para a interdisciplinaridade deve “estar inscrita em propostas teórico-

metodológicas de origem, assim como reconhecidas em seus momentos históricos 

em que foram geradas”. (ALVARENGA et al., 2015, p. 64).  

Outra referência importante, para que possamos discutir a perspectiva 

brasileira sobre interdisciplinaridade, refere-se àquela que pode ser apreendida por 

meio da análise da legislação brasileira. Nesse sentido, documentos orientadores 

para a elaboração de programas de pós-graduação no Brasil defendem a 

                                            
19 Evidência dessa controvérsia está presente quando Jantsch afirma: “Em suas publicações, a 
interdisciplinaridade, não raras vezes, confunde-se com uma pan-interdisciplinaridade que, por sua 
vez, toma contornos de quase fé religiosa”. (JANTSCH e BIANCHETTI, 2000, p. 23). 
20 Que trata dos fundamentos filosóficos e teóricos metodológicos da interdisciplinaridade, p. 3-68. 
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interdisciplinaridade como o espaço para uma nova forma de produção do 

conhecimento, “porque ela implica trocas teóricas e metodológicas, geração de 

novos conceitos e metodologias, e graus crescentes de intersubjetividade, visando a 

atender a natureza múltipla de fenômenos de maior complexidade” (CAPES, 2013 p. 

12). Nesses documentos, a Interdisciplinaridade é compreendida como 

 

a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes 
à mesma classe, que contribua para o avanço das fronteiras da ciência e 
tecnologia, transfira métodos de uma área para outra, gerando novos 
conhecimentos ou disciplinas. (CAPES, 2013 p. 12). 

 

Nesse entendimento, a interdisciplinaridade pode ocorrer por meio de inúmeras 

possibilidades de práticas teóricas e metodológicas, abarcando, numa rápida visão, 

os pressupostos decorrentes do 2º agrupamento dos conceitos estudados. Tal 

condição arrisca a legitimidade do interdisciplinar, uma vez que, neste lugar, os 

limites que separam a inter da multi e da pluri são muito tênues. 

Esgotar a lista de publicações sobre o tema no Brasil ou fora dele – quer sejam 

de fontes primárias ou secundárias – e generalizar discursos estão fora das nossas 

intenções. Bem provável que o conjunto de significações para a interdisciplinaridade 

até aqui levantado seja satisfatório para apresentar uma proposta de convergência 

teórica entre os conceitos citados até então. 

Qualquer exigência por uma definição unilateral da interdisciplinaridade deve 

ser rejeitada por tratar-se de uma proposta que, decisivamente, é construída a partir 

das culturas existentes. Lenoir (2005-2006, p. 2) reconhece que “em cada cultura 

existe uma relação específica com o mundo que marca uma relação com o saber 

que lhe é própria”. 

Para Fazenda (2011), a atitude interdisciplinar e o olhar na prática são 

elementos determinantes. Entende que as tentativas de defini-la pouco representam 

quando se reflete sobre as atitudes que se constituem como interdisciplinares.  

Ao publicar o livro Interdisciplinaridade: Dicionário em Construção, Fazenda 

(2001, p. 11) apresenta atributos próprios da atitude interdisciplinar, os quais 

denomina de princípios: humildade, coerência, espera, respeito e desapego. 

Humildade para admitir o que ainda não sabemos; coerência no pensar, sentir e 
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agir; espera pelo que vem, pelo momento certo; respeito por si mesmo e pelo outro 

(quem quer que seja este outro); desapego das verdades pessoais e imutáveis e, 

por fim, o olhar, ou seja, a forma como percebemos o mundo, as coisas e as 

relacionamos. Para ela, o olhar é a metáfora que “subsidia, determina e auxilia sua 

efetivação [da Interdisciplinaridade], metáfora que se alimenta de natureza mítica e 

diversa”. (FAZENDA, 2011, p. 11). 

Neste diálogo, Pombo (2004a e 2004b) e Fazenda (2008) admitem que a 

interdisciplinaridade reclama pela partilha de saberes, pela desacomodação da 

linguagem única de uma determinada ciência para abrir o poder que se tem e 

discutir juntos, não anulando um poder para prevalecer outro, mas compartilhando-o, 

refutando-o, reinventando-o. 

 

2.5 POR UMA INTERCONEXÃO 

 

E, respeitando esta relação, expressamos as individualidades e convergências 

entre as três perspectivas estudadas. O avanço histórico dos conceitos da 

interdisciplinaridade mostra que as três perspectivas apresentam características 

próprias, individuais, mas também intersecções, interconexões de modo que não 

são, na sua totalidade, contraditórias, estranhas entre si, opostas. Ou seja, a análise 

indica que as três perspectivas recorrem a elementos comuns para a 

operacionalização da interdisciplinaridade e, por isso, se configuram com o sentido 

de complementariedade, e não de negação. 

Essas interconexões tomam, como base, a síntese que propusemos nas p. 16-

24. No primeiro agrupamento, a questão da atitude e do desejo aborda a 

interdisciplinaridade numa perspectiva humanista que tem implicada o 

autoconhecimento, o sujeito em si e suas vontades, a qual traduz os anseios da 

perspectiva brasileira. Os demais agrupamentos, mais situados nas perspectivas 

europeia e americana, ocupam-se, sobretudo, da interdisciplinaridade no campo da 

integração/interação, no âmbito do conhecimento (portanto da teoria) e/ou no âmbito 

do método (portanto da prática, do instrumental). 
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Sobre isto, Leis (2005, p. 8) defende:  

 

O fator determinante da interdisciplinaridade não pode ser buscado 
exclusivamente em torno das “necessidades” dos objetos, perguntando 
pelos seus significados nos planos ontológico e epistemológico; também as 
“necessidades” profissionais e sociais dos sujeitos não podem ser o fator 
determinante exclusivo; assim como tampouco as dimensões humanas 
intersubjetivas podem ser vistas como fator determinante exclusivo da 
interdisciplinaridade. 

Defendemos nessa proposta de interconexão que os mesmos aspectos que os 

individualizam – o da dimensão humana; o trabalho de conceituação bem como o da 

ação produtiva – são, ao nosso ver, os que os aproximam. Negar uma dessas três 

concepções ou tentar caminhar por uma única via seria um grave equívoco se o que 

está em questão é projetar e atualizar uma abordagem interdisciplinar inovadora, 

que oriente o estudante para uma formação verdadeiramente interdisciplinar.  

 

Figura 2 - Interconexão entre as perspectivas da Interdisciplinaridade 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesse entendimento, teríamos não um descompasso, uma indefinição, um 

desencontro, uma ambiguidade entre os conceitos da interdisciplinaridade, mas 

complementariedade, adição, encontro, coerência, afinidade, vínculo como uma 

espécie de engrenagem em que o movimento harmônico depende 

fundamentalmente das interconexões entre esses conceitos. Talvez assim 

tenhamos, como resultado, novos movimentos para a interdisciplinaridade. 

Interconexões: 

Dimensão humana 

Dimensão epistemológica 

Dimensão prática 
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Figura 3 - Movimento de interação entre perspectivas da interdisciplinaridade 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Movimentos que podem sugerir propostas de interações curriculares no 

contexto de temas geradores decorrentes de questões urgentes e que exigem 

equipes colaborativas flexíveis e, sobretudo, abertas ao imprevisível, ao que vem, ao 

que não está inscrito nem circunscrito, mas ao que está por vir. 

Segundo Klein (2010), taxonomias convencionais não deveriam ser 

descartadas. No entanto, elas precisam desenvolver abordagens abertas e 

dinâmicas capazes de retratar a interdisciplinaridade mais alinhada com a mudança 

de configurações do conhecimento e da educação. 

Posto isso e tomadas as devidas cautelas teóricas, epistemológicas, 

metodológicas e culturais, nos aventuramos a rascunhar uma aproximação dessas 

perspectivas que, eventualmente, colabore com a análise das atuais 

reinterpretações da interdisciplinaridade, em particular aquelas implicadas ao novo 

projeto de formação nas universidades, sobretudo dos cursos dos BIs. 
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2.6 POR OUTRA PERSPECTIVA DA E PARA A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Essa perspectiva se anuncia a partir da convergência entre a análise dos 

conceitos clássicos e os referenciais teóricos recentes da interdisciplinaridade, 

declarando quatro dimensões para situar os sentidos e significados dados a ela. No 

caso da nossa pesquisa, a priori, estas dimensões correspondem à articulação entre 

o referencial teórico que sustenta as categorias temáticas e a análise dos dados 

encontrados nos documentos institucionais dos BIs. 

Tabela 1 - Dimensões e sentidos da Interdisciplinaridade 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Cada dimensão se constitui de expressões as quais reconhecemos como 

sentidos e significados da interdisciplinaridade, pois traduzem a essência, o 

significado que ela pode vir a ter na prática. 
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Tanto a dimensão conceitual quanto a procedimental englobam os conceitos 

relacionados aos empréstimos e às colaborações das disciplinas (2º e 3º 

agrupamentos). Contribuições ocasionais, casualidade, currículo integrado e nova 

disciplina são propósitos comuns a essas duas dimensões. A dimensão atitudinal 

encerra aspectos inerentes à atitude e ao desejo em promover a interdisciplinaridade 

(1º agrupamento).  

A dimensão interacional prevê relações de reciprocidade (4º e 5º 

agrupamentos) entre disciplinas/ciências e pessoas no momento de estudar e 

encaminhar soluções para uma causa comum, preferencialmente problemas 

complexos. Por isso, recorre à interação dos conhecimentos/saberes/disciplinas. 

Nessa condição, há que se garantir alta capacidade para lidar com as adversidades 

que as relações estabelecem para que se gerem novos conteúdos e resultados. A 

interação, à vista disso, inclui a participação coletiva em um trabalho, ou projeto, em 

que as partes respondem à mesma situação atentas às diferenças – ideológicas, 

conceituais, culturais ou metodológicas – próprias de um trabalho em comum. 

A convergência entre a análise dos conceitos clássicos e os referenciais 

teóricos recentes da interdisciplinaridade possibilitou também que sobressaíssem 

algumas características inerentes a um sujeito de natureza interdisciplinar. Este 

demonstra, sobretudo, condições para: 

 Negociar por meio do diálogo, em ambientes diversos, solução para diversos 

problemas; 

 Comunicar diferentes ideias entre duas ou mais disciplinas; 

 Promover integração mútua, recíproca, parcial ou total de conhecimentos e 

práticas; 

 Sustentar uma coordenação e cooperação crescente entre as diversas áreas 

que estuda; 

 Garantir o intercâmbio entre as áreas de conhecimento em questão; 

 Enfrentar e resolver problemas complexos; 

 Desenvolver o pensamento sistêmico; 

 Criticar e autocriticar-se com ética e imparcialidade; 
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 Exercitar os princípios próprios da atitude interdisciplinar no cotidiano da 

relação com os seus pares e na produção do conhecimento: humildade, 

coerência, espera, respeito e desapego.  

 

2.7 FORMAÇÃO SUPERIOR E INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Nesta conjuntura, a formação superior, sob uma perspectiva profissional e 

interdisciplinar, é um fenômeno recorrente nas políticas públicas para a produção 

contemporânea científica guiada pela economia do conhecimento.  

Essa perspectiva engloba um processo dialético e dinâmico de 

desenvolvimento de uma aprendizagem que percebe a realidade em sua 

complexidade, uma das exigências do mundo do trabalho na atualidade 

(GONÇALVES E HIGUCHI,1998). Assim, o investimento neste modelo de formação 

reclama das instituições de ensino propostas de desenvolvimento de aprendizagem 

apoiadas na interação entre as distintas áreas do conhecimento, como forma de 

consolidar a formação de uma cultura científica cada vez mais dialógica que, dentre 

outros processos, garanta uma reavaliação constante. 

Neste contexto, o trabalho interdisciplinar contribui na prática para o 

desenvolvimento de competências e habilidades específicas de um trabalho coletivo, 

integrado e integrador. Tal condição reafirma o respeito à especificidade de cada 

campo do conhecimento e, ao mesmo tempo, o desafio no exercício múltiplo da 

compreensão e do diálogo constante. 

 Conforme Oliveira (2002), o mundo atual reclama mais e mais por profissionais 

que tenham em si conhecimentos atualizados, flexibilidade intelectual para orientar 

distintas situações e capacidade de análise para ler e traduzir o contexto social em 

que estão inseridos. Por esse autor, pode-se compreender que o treinamento 

profissional na perspectiva interdisciplinar carrega em si também uma lógica 

neoliberal de produção competitiva, apoiada pela produção individual ou institucional 

em busca do interesse privado. 

Para contrapor a esta lógica, concordamos com Fazenda (2008) que o trabalho 

interdisciplinar para o saber e para a ação pressupõe renovação, onde, mais do que 
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teorias, é preciso aprimorar atitudes no sentido de reconhecer que a pluralidade nos 

coloca múltiplas possibilidades de desvelar o real, repensar a prática e transformá-

la. Ter claro que não se domina totalmente o saber, buscando sempre 

complementariedade com os demais sujeitos com os quais se relaciona, 

acrescentando e não fragmentando o que quer que seja desenvolvido.  

Em um contexto sublinhado, sobretudo por mudanças rápidas e profundas, em 

que o conhecimento é constantemente transformado, corrigido, modificado, a 

problemática da formação incial para o mundo do trabalho e os debates da 

interdisciplinaridade tornam-se imperativos como princípio articulador entre as 

diferentes disciplinas. 

Embora nem todos os objetos de estudo necessitem de tratamento 

interdisciplinar, pois o conhecimento específico e detalhado é parte da lógica do 

desenvolvimento científico, técnico e econômico, é indiscutível que a sociedade 

contemporânea, incluindo o setor empresarial, necessita que os conhecimentos 

especializados sejam inseridos em áreas mais amplas do saber, que ao rigor 

científico se some a crítica, a aceitação do contraditório, a compreensão da 

diversidade, a interdisciplinaridade (DIAS SOBRINHO, 2005). 

  A metáfora do conhecimento deve ser encarada como uma rede de 

relacionamentos não só ultrapassando o domínio disciplinar, mas contrastando com 

a ideia de linearidade na sua construção, trazendo inúmeras implicações 

pedagógicas sobre pré-requisitos, planejamento, organização curricular, avaliação e 

processos de comunicação entre professor/aluno. Na sala de aula são numerosas 

as relações envolvidas no processo de construção e organização do conhecimento.    

 

2.8 BREVEMENTE, ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Encontrar uma definição unânime para uma palavra que transpôs zonas 

limítrofes de países de norte a sul do planeta é algo impossível de se atingir. Na lista 

de Lenoir contam os países francófonos, os germano-escandinavos, anglo-

saxônicos e, para não faltar, os países de língua espanhola e portuguesa. Quer 

dizer, “da Nova Zelândia ao Japão, de Portugal a Noruega, do Chile ao Canadá, o 

termo tem utilização corrente”. (LENOIR, 2005-2006, p. 3). 
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Reconhecemos também que a diversidade de perspectivas é seguramente 

maior do que a que encerramos aqui. Por isso, tentamos realçar a riqueza individual 

de cada uma e tomá-las como complementares, desviando certos equívocos 

próprios dessa polissemia que acompanha o fenômeno da interdisciplinaridade. 

Por esta razão, este capítulo é essencial para a construção desta tese, uma 

vez que nos coloca diante das múltiplas possibilidades em perceber a 

interdisciplinaridade. A partir dos estudos dos seus conceitos, uma das grandes 

contribuições deste capítulo é o conhecimento de que nas singularidades dos 

conceitos estudados encontramos afinidades que os tornam complementares, 

convergentes. Contribuiu também para compreendermos que cada ambiente 

educativo organiza sua proposta de trabalho interdisciplinar tendo em vista 

interesses próprios e o lugar que intencionalmente este assunto ocupa nas 

orientações curriculares, metodológicas e no perfil profissional que se quer garantir. 

Este capítulo representa um marco teórico importante para esta investigação, 

pois introduz uma contextualização indispensável a respeito da interdisciplinaridade 

de modo geral e, em especial, dos conceitos a ela subjacentes. Este marco teórico 

sustenta nossas reflexões para a análise dos sentidos da interdisciplinaridade na 

educação superior, sobretudo em documentos oficiais que orientam a constituição 

dos cursos, que recomendam elementos significativos para a prática docente e, 

principalmente, que definem o perfil de profissionais egressos de um bacharelado 

denominado de interdisciplinar. 

Na continuidade, nos centraremos no percurso da constituição desses 

bacharelados. O capítulo tem por objetivo pôr em questão a linha do tempo da 

educação superior brasileira e as principais influências para a composição de 

modelos contemporâneos de universidade que se evidenciam no Brasil à medida 

que a interdisciplinaridade vai sendo utilizada como argumento-chave, justificando 

alguns dos aspectos já mencionados neste capítulo. 
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3 A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: DA ANTIGA ÀS NOVAS 

CONFIGURAÇÕES 

 

Como visto nos capítulos anteriores, a interdisciplinaridade vem sendo 

incorporada ao debate da ciência contemporânea e, por consequência, passa a se 

constituir em um dos fundamentos da escola contemporânea, bem como da 

universidade atual. Por tendência, a partir do desenvolvimento científico e das 

necessidades que emergem na vida cotidiana, novas áreas de conhecimento são 

criadas e as instituições educacionais, com destaque para as universidades, vão se 

adaptando, propondo novas disciplinas, novos ramos de conhecimento e novas 

unidades de investigação. Nessa dinâmica, surgem também, nas universidades, 

novas propostas situadas num tempo histórico que remete a um contexto específico 

para o fazer ciência (grifo nosso).  Mas, de que tempo histórico estamos falando? A 

que contexto específico queremos chegar?  

Para responder a estas questões, é preciso retomar que esta investigação 

parte da análise dos sentidos e significados da interdisciplinaridade contidos nos 

documentos oficiais resultantes da atuação política do Ministério da Educação 

(MEC) que orientaram – e ainda orientam – a constituição de propostas político-

pedagógicas de cursos na modalidade Bacharelado Interdisciplinar – BI das 

universidades no país. Dessa forma, consideramos necessário transitar pelos 

tempos históricos e contextos políticos em que estes documentos foram idealizados 

e produzidos bem como perceber as heranças advindas deles.  

Neste sentido, a partir da trajetória da constituição da educação superior 

brasileira, com detalhe para as universidades, tomamos, para este capítulo, três 

aspectos como pontos de debate: os contextos e as heranças que marca(ra)m a 

linha do tempo da educação superior brasileira; os princípios e estruturas 

subjacentes à universidade brasileira na atual conjuntura do século XXI; e os 

contextos, argumentos e proposições do projeto de reestruturação acadêmica 

quando é anunciada uma nova universidade brasileira, destacando os bacharelados 

interdisciplinares como a materialização desse projeto.  
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3.1 A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: CONTEXTO POLÍTICO E 

CONSEQUÊNCIAS DOS MODELOS QUE HERDAMOS 

 

Contrariamente às histórias das Américas Espanhola e Inglesa que, ainda no 

período colonial tiveram acesso à educação superior, somente no final do século XIX 

foi que as primeiras instituições científicas e culturais desse nível surgiram no Brasil, 

motivadas pela vinda da Família Imperial ao país. Antes disso, na época do Brasil 

colônia, os jovens abastados eram enviados para estudar nas universidades 

europeias, especialmente em Coimbra, Portugal e, excepcionalmente, alguns jovens 

de famílias menos favorecidas conseguiam frequentar cursos superiores por via da 

igreja católica.  

A partir de 1808, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Minas 

foram, nessa ordem, os centros de investimento da Coroa para o ensino superior no 

país. À luz do “modelo napoleônico”, os primeiros cursos superiores eram centrados 

em cursos e faculdades, fora da concepção de universidade. Foram criadas em 

1808 as escolas de Cirurgia e Anatomia, em Salvador (hoje Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal da Bahia) e de Anatomia e Cirurgia no Rio de Janeiro (hoje 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e a Academia de 

Guarda Marinha, também no Rio. 

Em 1810 é fundada a Academia Real Militar, que se transformou em Escola 

Central, depois Escola Politécnica, hoje Escola Nacional de Engenharia da UFRJ. 

Em 1814 é criado o curso de Agricultura e, em 1816, a Real Academia de Pintura e 

Escultura. As chamadas escolas ou faculdades livres, para serem equiparadas às 

oficiais, necessitavam de um ato do governo, a fim de que pudessem gozar de 

prerrogativas como a concessão de grau superior, decorrente da ascendência do 

governo central sobre as províncias e as iniciativas particulares. O acesso ao ensino 

superior foi “restrito à elite colonial, que se preparava aqui para ingressar nas 

universidades europeias, cujo destino preferencial era Portugal” (MARQUES, 2010, 

p. 73). Para esta autora, a preservação da cultura europeia era função do ensino 

superior na Colônia. Tal caráter elitista também refletia os baixos níveis de 

escolaridade da população brasileira. Em 1908, segundo dados do Anuário 

Estatístico do Brasil, havia 6.735 estudantes matriculados em instituições de 

educação superior.  
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  A independência do Brasil, em 1822, não implicou em mudança de formato do 

ensino superior tampouco em uma ampliação ou diversificação do sistema. Aumenta 

o número de escolas superiores, reduzidas a unidades isoladas com foco na 

formação profissional. Entre 1808 e 1882 ocorreram tentativas – em torno de 24 

(vinte e quatro) projetos – de criar as primeiras universidades no Brasil, mas que 

sequer chegaram a ser debatidas na Câmara dos Deputados. A abolição da 

escravatura tomava a atenção integral dos parlamentares e os “pareceres e projetos 

de reforma da instrução de Rui Barbosa entraram a dormir no ‘sono donde passaram 

ao mofo e à traçaria dos arquivos’ – palavras dele mesmo” (MACHADO, 2002, p. 

153). Com efeito, nenhum deles sai do papel. A sociedade, como um todo, voltava-

se para a questão servil, em 1884, para a emancipação do escravo sexagenário. 

Este foi o assunto debatido posteriormente. As questões educacionais ficaram assim 

atropeladas por questões econômicas, fundamentais para a organização do 

trabalho. 

Em 1891, mesmo com a chegada da “República”, a Constituição omite-se em 

relação ao compromisso do governo com a educação superior. Entre 1909 e 1912, 

surgem as primeiras universidades no Brasil: a Universidade de Manaus (1909) e a 

do Paraná (1912) (FÁVERO, 2006). Anos depois, em 1920, é criada oficialmente a 

primeira universidade no Rio de Janeiro, hoje Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ, que reunia os cursos superiores da época: a Escola Politécnica, a 

Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito – que surgira a partir da fusão da 

Faculdade Livre de Direito e da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. Em 

1931, com a promulgação do Estatuto das Universidades Brasileiras, a universidade 

surge como instituição formal. Após a Revolução Constitucionalista de 1932, em São 

Paulo, nasce a Universidade de São Paulo (USP), em 1934 a Universidade de Porto 

Alegre (UPA) e, em 1935, a Universidade do Distrito Federal (UDF).  

Este é um período de desenvolvimento político e econômico para o país muito 

especial. Os efeitos da abolição da escravatura levam à emergência de um discurso 

em que se afirma a necessidade de “mobilizar os homens em torno da 

modernização da sociedade, ensinando-lhes o valor do trabalho” (MACHADO, 2002, 

p. 153) e, com o processo de imigração, logo em seguida, essa preocupação vai 

desaparecendo. O percurso em tela nos leva a questionar: que modelos de 

educação superior foram herdados quando da implantação dessas primeiras 
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instituições? Na tentativa de identificar algumas respostas, destacamos três modelos 

de educação superior que marcaram esta história: a francesa e a alemã, que foram 

marcantes no início do processo de criação das instituições de educação superior no 

país, e, mais recentemente, a corrente norte-americana. 

É consenso na literatura (ALMEIDA FILHO e SANTOS, 2008; ANASTASIOU, 

1998; MOROSINI, 2006; PAULA, 2002; entre outros) que as Universidades da 

América Latina, não obstante as brasileiras, iniciaram sua história com a forte 

influência dos modelos europeus, prioritariamente o francês e o alemão. Justificado 

pelo contexto social da época, as primeiras faculdades brasileiras tinham a 

finalidade de formar as pessoas para o domínio técnico e profissional como maneira 

de promover o desenvolvimento. Não por acaso, os estrangeiros indicados para 

lecionar nas primeiras universidades da capital brasileira, na época o Rio de Janeiro, 

eram franceses. Com isso, instalava-se o modelo napoleônico. Este modelo se 

caracterizava por escolas isoladas de cunho profissionalizante com a dissociação 

entre ensino, pesquisa e grande centralização estatal. Nesse modelo, a pesquisa 

não é atividade nuclear da universidade, havendo dissociação entre universidades 

que se dedicam fundamentalmente ao ensino e “grandes escolas”, voltadas para a 

pesquisa e formação profissional de alto nível. Estudos de Anastasiou (1998) sobre 

os modelos que influenciaram a universidade brasileira revelam que herdamos do 

napoleônico alguns elementos importantes para as reflexões sobre as atuais 

universidades, os quais passamos a discutir a seguir. 

O modelo napoleônico se caracterizou por uma estrutura universitária 

composta como federações de faculdades e de escolas de caráter profissionalizante, 

“não somente autárquicas por sua independência em relação à universidade, mas 

também estancadas pelo seu isolamento e, inclusive, promovendo hostilidade de 

umas em relação às outras” (MOROSINI, 2006). Com uma organização 

eminentemente não universitária, mas profissionalizante, a educação superior no 

Império era estruturada em cursos ou faculdades que se centravam com a finalidade 

de formar os burocratas que atuariam nos quadros administrativos do Estado. Fruto 

dessa influência, a educação superior servia ao interesse dos governantes porque a 

sociedade não tinha “clara consciência da situação e a educação não estimulava a 

consciência crítica”; pelo contrário, servia mais como doutrinação, mantendo os 

interesses do governo e das elites. Segundo Anastasiou e Alves (2004), ainda é 
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possível perceber nos dias atuais diversos currículos universitários com o desenho 

em grades que, de acordo com o princípio da racionalidade, distancia teoria da 

prática e separa as disciplinas básicas das profissionalizantes.  

Contrapondo-se a esse modelo, o humboldtiano compreendeu a concepção 

humanista-idealista-humboldtiana e emergiu quando a Alemanha, acometida pelos 

acontecimentos da Revolução Francesa e pelo domínio napoleônico do início do 

século XIX, criou universidades novas para equilibrar a perda de instituições que 

passaram para territórios estrangeiros e para unificar a nação. Tais universidades, 

por não estarem presas à tradição anterior, se adaptaram em busca de identidade 

em vista dos novos tempos, na gênese da universidade iluminista, concretamente 

realizada a partir do alvorecer do século XIX, particularmente no modelo 

humboldtiano. 

O posicionamento inicial de Humboldt confere às instituições científicas 

superiores dois empreendimentos necessários à sua configuração: 

 

1) desenvolvimento científico e 2) formação moral e intelectual. Segundo 
ele, “o conceito das instituições científicas superiores [...] implica duas 
tarefas. De um lado, promoção do desenvolvimento máximo de ciência. De 
outro, produção do conteúdo responsável pela formação intelectual e moral” 
(HUMBOLDT, 1997, p. 79). 

 

Deste modelo tem-se a herança de uma concepção de universidade formadora 

de “elites dirigentes com base na constituição de uma Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras como órgão central de ensino superior e com consequente ênfase 

na formação científica de cunho humanista, não pragmático” (PAULA, 2002, p. 151). 

Destacam-se as características: 

 
(...) preocupação fundamental com a pesquisa e com a unidade entre 
ensino e investigação científica; ênfase na formação geral e humanística, ao 
invés da formação meramente profissional; autonomia relativa da 
universidade diante do Estado e dos poderes políticos; concepção idealista 
e não pragmática de universidade, em detrimento da concepção de 
universidade como prestadora de serviços ao mercado e à sociedade; 
concepção liberal e elitista de universidade; estreita ligação entre a 
formação de elites dirigentes e a questão da nacionalidade. 
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Wilhelm von Humboldt, um dos filósofos que contribuíram com essa 

perspectiva teórica, destacava a importância da pesquisa como função primordial da 

universidade ao lado do ensino, concebendo o trabalho científico como livre de 

quaisquer tipos de injunções e solitário na sua essência, o que, de certa forma, 

distanciava a pesquisa do contexto social, o que muito se aproxima das proposições 

kantianas de que a universidade moderna está circunscrita sobre o conflito do saber 

instituído e a investigação filosófica que interroga as condições desse saber. 

Segundo a concepção alemã, a universidade, para cumprir seu papel integralmente, 

deve ser autônoma e “os homens das ciências ou os intelectuais não poderiam estar 

vinculados diretamente à prática política cotidiana, o que comprometeria a 

autonomia do pensamento e a busca da ‘verdade pura’” (PAULA, 2002, p. 152). Por 

esse sentido, embora os territórios da ciência sejam penetrados pela realidade da 

ação que se converteria em objeto de investigação, não poderiam jamais ser 

confundidos, reforçando, assim, a ideia do distanciamento entre sociedade e 

universidade. 

Para Humboldt o desenvolvimento da ciência não pode obedecer a parâmetros 

externos à universidade. Em seu pensar, o desenvolvimento da ciência contém a 

sua própria finalidade, visto que a centralidade da instituição universitária está 

estabelecida na ciência, a qual, na verdade, deve-se constituir como diretora da “[...] 

produção do conteúdo responsável pela formação intelectual e moral (geistige und 

sittliche Bildung)” (HUMBOLDT, 1997, p. 79). Internamente, a tal assertiva, o seu 

posicionamento ganha clareza: “[...] as instituições científicas apenas se justificam 

plenamente quando as ações que as definem convergem para o enriquecimento da 

cultura moral da Nação” (HUMBOLDT, 1997, p. 79). 

Nessa concepção alemã tem-se, como fundamento, a ênfase na importância 

da pesquisa na universidade e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e uma 

formação com perspectiva geral, científica e humanista, com enfoque na totalidade e 

universalidade do saber.  

Revela Humboldt que as instituições científicas superiores internamente se 

organizam pela combinação da ciência objetiva com a formação subjetiva. Como se 

observa, as bases da concepção sobre o vínculo da pesquisa e do ensino nas 

instituições científicas superiores estão aí postas. Porém, esclarece Humboldt que o 

carro-chefe da mesma, bem como o seu objetivo, é a ciência. 
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Politicamente, seu caráter é corporativo e deliberativo, gozando de liberdade de 

ensino e pesquisa nas primeiras décadas de funcionamento. A preocupação com a 

constituição da nacionalidade se deu numa chave liberal elitista, com maior 

autonomia da universidade diante do Estado, desembocando numa concepção mais 

idealista e acadêmica, e menos pragmática de universidade (PAULA, 2002).   

Em termos ético-acadêmicos, o posicionamento humboldtiano é também 

lapidar, pois a ciência, em sua concepção, goza de centralidade quando afirma: 

 

Uma vez que estas instituições só cumprem sua finalidade ao realizarem a 
ideia pura de ciência, os princípios mais importantes de sua organização se 
encontram na autonomia e na liberdade (grifos do autor) (HUMBOLDT, 
1997, p. 80) 

 

Ao longo do tempo, essa concepção sofreu uma série de modificações, dentre 

as quais se destaca a diminuição considerável da autonomia e da liberdade 

acadêmica que pode ser percebida na Idade Média, onde as universidades eram 

verdadeiras corporações separadas de outros poderes. Mas talvez nem nesse caso, 

pois a universidade era, em seus primórdios, apenas uma corporação. 

 

Estava constituída exclusivamente por um grupo de pessoas sem nenhum 
haver comum. [...] quando a Universidade entrava em conflito com as 
autoridades eclesiástica e civil, [...] suspendia as aulas, mudava-se para 
outro local ou dispersava-se. (DURKHEIM, 1995, p. 90) 

 

Segundo Durkheim (1995), o termo universidade é sinônimo de societas, de 

consortium, ou seja, tem o sentido de corporação, o qual é também usado para 

designar corporações industriais ou mesmo outras corporações que detivessem uma 

relativa unidade moral. 

A crescente abertura – a partir do século XX – das universidades para outros 

segmentos sociais, o vínculo dos intelectuais à política estatal e uma guinada em 

direção ao pragmatismo – sob a influência do modelo norte-americano de 

universidade, como a mudança do polo de dominação mundial, com a emergência 

dos EUA a partir da Segunda Guerra Mundial, foram alguns dos motivos que 

corroboraram uma nova configuração da universidade. É interessante compreender 
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que função se revela para o professor, o estudante e o currículo nos processos de 

formação e de produção do conhecimento da universidade bem como sua função 

social, ainda considerando os modelos indicados anteriormente. 

Relativo ao perfil do professor, no modelo napoleônico, que se constitui por 

escolas isoladas de cunho profissionalizante e grande centralização estatal, situa-se 

como transmissor de conhecimentos, assumindo o lugar do centralizador do saber e 

da incorporação de princípios fixos com uma visão mais profissionalizante. Para o 

modelo alemão, o docente seria aquele que promoveria situações para a 

reconstrução da visão de país a partir de um projeto nacional pautado na autonomia 

e na construção do conhecimento pelo aluno. Enquanto o projeto implementado no 

modelo napoleônico impunha à universidade todos os controles do Estado para que 

ela cumprisse as atividades traçadas por esse, garantindo os efeitos da ação 

esperada com vistas ao seu fortalecimento, o modelo humboldtiano desconsiderava 

o nacionalismo estreito, o protecionismo, o utilitarismo e o positivismo que guiam os 

poderes públicos em matéria de ciência. Atualmente, tem-se esperado um perfil do 

docente universitário pautado no desenvolvimento da sua autonomia, com ênfase na 

pesquisa, reprodução e transmissão de conhecimentos. 

Sobre o perfil dos estudantes, napoleonicamente falando, a busca de titulação 

oficial é premissa na universidade. Já para o modelo humboldtiano, este sujeito é o 

protagonista na produção de conhecimento e partilha sua formação profissional com 

o professor numa postura reflexiva. Estudos21 feitos por Almeida e Freitas (2012) 

revelam que os estudantes universitários deste novo século estão sedentos por uma 

atuação protagonista de abertura para a participação e atitude crítica diante dos 

processos de produção do conhecimento. 

Em respeito ao currículo, a perspectiva francesa foca no desenvolvimento 

profissional a partir de um conjunto de conhecimentos que devem ser transmitidos. 

Para o modelo humboldtiano, a premissa é a investigação e, portanto, a ênfase é no 

pensamento dedutivo. Na atualidade, questões sobre a perspectiva interdisciplinar e 

contextualizada do conhecimento circundam os debates sobre o currículo, numa 

visão global incluindo e interligando as referidas premissas. 

                                            
21 Sobre isto, aprofundar em ALMEIDA, M. G. e Duarte, M. do C. Docentes e Discentes na sociedade 
da informação.  Rio de Janeiro: Brasport, 2012. – (A Escola no século XXI, v.2). 
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Enquanto o projeto implementado no modelo napoleônico impunha à 

universidade todos os controles do Estado para que ela cumprisse as atividades 

traçadas por esse, garantindo os efeitos da ação esperada com vistas ao seu 

fortalecimento, o modelo humboldtiano desconsiderava o nacionalismo estreito, o 

protecionismo, o utilitarismo e o positivismo que guiam os poderes públicos em 

matéria de ciência. 

Pela influência humboldtiana, o que conta é a convicção de que toda forma de 

pretensão econômica, social ou estatal deve ser rechaçada e, nesse modelo, a 

investigação científica, a formação humana e as ciências aplicadas ficaram fora da 

universidade (PAULA, 2002).  

Ou seja, no entendimento de como a universidade pode ser uma instituição a 

serviço do Estado, há oposição entre os dois fortes modelos que influenciaram a 

estruturação das primeiras universidades brasileiras. Enquanto o projeto 

implementado no modelo napoleônico impunha à universidade todos os controles do 

Estado para que ela cumprisse as atividades traçadas por esse, garantindo os 

efeitos da ação esperada com vistas ao seu fortalecimento, o modelo humboldtiano 

desconsiderava o nacionalismo estreito, o protecionismo, o utilitarismo e o 

positivismo que guiam os poderes públicos em matéria de ciência. 

Por esses argumentos, temos claro que a intenção da universidade de Berlim 

foi a de se opor à inclinação utilitarista francesa e ao uso dessa como instrumento do 

Estado, o que subordinava o saber especulativo aos interesses profissionalizantes. 

Na educação superior francesa, a filosofia era concebida como espírito ideológico do 

Estado, tendo sua maior preocupação na segurança do Estado e, para isso, as 

atividades de ensino eram centralizadas e induzidas para produzir as competências 

profissionais e administrativas necessárias a essa segurança. Inversamente, os 

alemães concebiam o princípio especulativo da ciência e da filosofia como 

fundamentos de Estado, isto é, concebiam a construção do Estado como efeito do 

espírito filosófico, do espírito especulativo, livre e crítico. A noção de cultura e 

Estado decorrente do modelo humboldtiano tinha, como propósito, subordinar o 

interesse profissional ao espírito crítico-reflexivo. 

Arriscamo-nos a dizer que, ao herdar o modelo francês, fortalecemos o espírito 

cartesiano nas ciências naturais, humanas e no mundo político e moral, uma vez 

que a universidade napoleônica era cartesiana, tecno-profissional e guia crítico-
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espiritual do Estado (moderno) e, reafirmando uma universidade estatal de ensino, 

regida pelo interesse do Estado para seu progresso econômico-político e da 

divulgação da língua nacional. A universidade brasileira continuou sofrendo 

influências da universidade francesa. Inclusive a construção de nossas 

universidades, como a USP, por exemplo, contou com vários estudiosos franceses. 

Mais recentemente, grande número dos professores universitários brasileiros fizeram 

suas formações pós-graduadas na França e a universidade da pesquisa me parece 

que também era predominante naquele país.  

O napoleônico foi um modelo que se caracterizou por uma estrutura 

universitária composta como federações de faculdades e de escolas de caráter 

profissionalizante. Com uma organização eminentemente profissionalizante, os 

cursos ou faculdades se centravam na finalidade de formar os burocratas que 

atuariam nos quadros administrativos do Estado. Fruto dessa influência, a 

universidade se imbuía dos mesmos ideais autoritários impostos pelos governantes 

à sociedade civil. Esta, por sua vez, não tinha clara consciência da situação, até 

porque a educação não estimulava a crítica; pelo contrário, servia mais como 

doutrinação, mantendo os interesses do governo e das elites.  

No que diz respeito ao sistema de ensino e às instituições culturais, a França, 

na passagem do século XVIII para o XIX, experimentou um processo de 

desaceleração e atraso que só foi contornado quase um século depois. Coube, 

portanto, aos alemães, menos sensíveis para os avanços do positivismo técnico e 

do progresso tecnológico, formular as bases de uma pedagogia efetivamente 

renovada. 

Nos dias atuais, o modelo napoleônico, segundo Anastasiou e Alves (2004), 

ainda se materializa em currículos universitários desenhados em grades com 

privilégios aos pré-requisitos, separando as disciplinas básicas das 

profissionalizantes que, de acordo com o princípio da racionalidade, distancia teoria 

da prática.  

Quanto ao modelo alemão, herdamos principalmente a presença da pesquisa e 

da autonomia na constituição da universidade e por elas os demais âmbitos se 

estruturaram. Quanto à organização interna das instituições científicas, no caso da 

Educação Superior, é no andamento do século XIX que a universidade moderna, 

instaurada sob a inspiração iluminista, tem uma significativa expansão, bem como 
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uma dupla e concreta orientação, sob tensão, entre a formação acadêmica e a 

formação profissional. Evidentemente, as origens da universidade encontram-se ao 

final do século XI quando, desde então, vieram se firmando no ocidente as 

Faculdades Superiores – Teologia, Medicina e Direito – e a Inferior, a de Artes, 

tradição esta presente até os finais do século XVIII. Tais instituições têm o dever de 

incentivar a própria atividade de pesquisa; não descuidando do fato de que a 

universidade é uma instituição inserida em sociedades reais, configuradas em 

função de lutas por poder politico, poder científico, poder cultural etc. 

No Brasil, durante a Nova República (1945-1961), surgem diversas 

universidades públicas federais, distribuídas nas respectivas capitais de cada 

unidade da federação, e também universidades confessionais, oportunizando a 

expansão das matrículas, como exemplo, em 1946, a Pontifícia Universidade 

Católica do Rio (PUC - Rio) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Em 1948 

chega a vez da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e, 

em 1950, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) (INEP, 2011). Estas 

universidades instituídas reuniam os cursos superiores da ocasião, criando vários 

outros na época e posteriormente. As heranças francesas e alemãs já vão se 

misturando a outras propostas do Estado brasileiro, moldando-se aos mecanismos 

de nação impostos na época. 

A esse respeito, importa destacar, a propósito, outra contribuição vital para este 

campo: Anísio Teixeira e sua proposta de um novo modelo de educação superior em 

1960. Sua maior influência foi do filósofo John Dewey (1859-1952), portanto, norte-

americana. Com essa proposta, é inaugurada, em 1935, a Universidade do Distrito 

Federal – UDF, que, por perseguições politicas, durou até 1938.  

Persistindo em seus ideais progressistas e com apoio político, Anísio implanta 

em 1961 a Universidade de Brasília (UnB) como uma tentativa de adaptar o modelo 

norte-americano à realidade brasileira – menos especializada, mais carente de 

recursos e indissociando o saber prático. Gratuidade e igualdade eram princípios 

filosóficos de base dessa universidade. Os programas de ensino eram baseados em 

ciclos de formação geral e grandes áreas de conhecimento organizavam centros, 

substituindo, dessa forma, as faculdades superiores. Na oportunidade, a partir dessa 

proposta, a UnB passou a destacar-se como referencial para as demais 

universidades.  
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Relativo ao professor, ainda que defendesse que para ser professor 

universitário não seria necessário ser pesquisador, Anísio compreendia que deveria 

ser desenvolvido um trabalho que modificasse a sua forma de pensar, de modo a 

desenvolver o que chamava de espírito de pesquisa. Para ele, a liberdade de 

ensinar e aprender deveria ser assegurada pelo Estado. Nesta tradução, negam-se 

as ideias de currículo que preestabelece tudo aquilo que os professores devem 

ensinar e o que os estudantes devem aprender (TEIXEIRA, 1968). 

Seu ideal de universidade se opunha às ideias de escolas superiores isoladas, 

pois defendia que apenas um referencial de conhecimento integrado seria capaz de 

promover uma educação para a cidadania e para a democracia. Este projeto, 

entretanto, durou pouco, pois uma das primeiras medidas decorrentes do Golpe 

Militar, em 1964, foi a tomada da UnB. Além de Anísio Teixeira ter sido exilado e 

destituído do cargo de Reitor, comprometendo todo o projeto idealizado de uma 

universidade brasileira de porte, que não perseguia como referência os modelos da 

universidade europeia, a universidade resigna-se à estrutura administrativa e 

curricular vigorante no país e seu projeto é desmoronado com demissão do quadro 

de professores e alteração da proposta administrativa e curricular (ALMEIDA FILHO 

e SANTOS, 2008).  

Nesse mesmo período, o modelo norte-americano passa a ser referência para 

a reforma, na época instituída pela reorganização militar do ensino superior ( 

BRASIL, 1968), o que marca também, na história da constituição da universidade 

brasileira, a seletividade acadêmica e social como referência para as mudanças.   

Frutos dessa reforma, a modernização de uma fatia significativa das 

universidades federais se expressa por meio da revogação das cátedras vitalícias, 

da progressão da carreira docente e da expansão da pós-graduação. Segundo 

Fernandes (1979), ocorre o surgimento do ensino privado e, com ele, o isolamento, 

a transmissão de conhecimentos de natureza estritamente profissionalizante e a 

separação formal da atividade de ensino e pesquisa. Naturalmente que essas 

concepções não foram exclusivas, mas talvez determinantes para compor a história 

da educação superior brasileira marcada pela importação de modelos pedagógicos, 

curriculares didáticos e administrativos desde os seus primórdios. 

Podemos afirmar que a universidade clássica e seus modelos principais – 

napoleônico e o humboldtiano, não desapareceram, mas se mesclaram, 
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conformando um modelo nacional particular que foi se desenhando ao longo do 

tempo, com tendências mais fortes para privilegiar uma outra perspectiva em função 

da conjuntura política e dos interesses dos projetos político-nacional hegemônicos, 

como é o caso do período da ditadura militar, com seu projeto nacional 

desenvolvimentista. Apesar de a tendência privatizante se manifestar antes da 

instalação da ditadura militar, é certo que ela se aprofundou e se consolidou no 

decorrer da vigência desse regime. É procedente, pois, reconhecer que o 

favorecimento da iniciativa privada se constitui em mais um legado que nos foi 

deixado pelo regime militar.  

Essas concepções não foram exclusivas, mas talvez determinantes para 

compor a história da educação superior brasileira marcada pela importação de 

modelos pedagógicos, curriculares didáticos e administrativos desde os seus 

primórdios. A análise revela que a universidade clássica e seus modelos principais,  

o napoleônico e o humboldtiano, não desapareceram, mas, talvez possamos afirmar 

que por ela estar imersa em um novo sistema mais amplo, muito mais variado e, 

logo, mais complexo, exige um novo modelo para conduzir seu destino como 

instituição secular. Esta amplitude se justifica quando notamos as inúmeras 

conexões que se estabelecem hoje entre o mundo do trabalho e as universidades, e 

começam, inclusive, bem mais cedo (um estudante de graduação amplia sua 

percepção através do estágio, por exemplo, desde o segundo semestre do curso). 

Mais variado, pois, nestas conexões, as relações são diversas e muito mais ricas, 

sobretudo no campo dos registros científicos, nas novas relações entre os setores 

públicos e privados, no crescente número e variedade de empresas, associações, 

organizações não governamentais que são criadas dentro da estrutura das 

universidades e fora delas. 

Pode-se inferir que alguns dos atuais impasses vividos pela universidade no 

Brasil necessariamente estão relacionados à sua história que se constitui através 

dos modelos pedagógicos herdados no decorrer dos tempos. Pelos estudos 

(CUNHA, 1999 e 2007, PAULA, 2002; MOROSINI, 2006; PEREIRA, 2009; 

TEIXEIRA, 1968), tem-se claro que ela foi criada não para atender às necessidades 

fundamentais da realidade da qual era e é parte, mas considerada como um bem 

cultural destinado a uma minoria, distanciando-se das necessidades sociais mais 

amplas.  
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Nesse novo contexto, torna-se urgente o incentivo à investigação sob a 

perspectiva do desenvolvimento da ciência aliado à arte e à tecnologia, passando o 

conhecimento a ser caracterizado com uma tríplice face: cultural, científica e técnica. 

O que percebemos é que, repetidamente, esse tripé surge como vértices ligando, 

unindo, aproximando as múltiplas formas de entendimento da vida e do homem. 

Com isso, complexidade, integração, rede de relacionamento dentro das escolas 

superiores – sejam elas de qualquer modalidade ou esfera – tornam-se prementes 

com bases para a definição do currículo, nas práticas de trabalho e nas relações. 

Parece-nos, aqui, que a concretização dessas finalidades no âmbito do ensino se dá 

por meio de uma forte tendência em dialogar e, acima de tudo, flexibilizar os 

diversos elementos que compõem esses espaços acadêmicos, quer no nível 

administrativo, pedagógico ou financeiro. Complementando estas provocações, 

Cunha (2007, p. 827) apresenta outra concernente ao ensino superior no país 

quando ressalta que  

 

a persistente divisão do ensino superior entre instituições públicas de alto 
nível (temos quatro delas entre as 500 melhores universidades do mundo) e 
poucos estudantes, ao lado de um grande número de instituições privadas 
de baixo nível e muitos alunos, encontra-se ameaçada pela presença de um 
novo protagonista: a instituição estrangeira. A compra de IES privadas 
brasileiras já começou e pode aumentar ainda mais se tiverem sucesso os 
pleitos de certos países na Organização Mundial de Comércio, no sentido 
de abertura do setor à competição internacional. Se as interessadas 
imediatas são as entidades que atuam no mercado de massa do ensino 
superior, deve-se levar em conta que a Universidade de Harvard, membro 
destacado da Ivy League, já instalou um escritório em São Paulo, primeiro 
passo para a abertura de cursos em nosso país.  

 

A partir do exposto, e considerando as relações do ensino com o Estado, é 

possível identificar na história da educação superior brasileira cinco datas-chaves: 

1808 (transmigração da corte portuguesa), 1898 (Proclamação da República), 1930 

(regime revolucionário de Vargas), 1968 (regime militar iniciado em 1964) e 1985 

(inícios dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte). Esses anos definem, 

em linhas gerais, os períodos de mudanças de formato do sistema de ensino 

superior. 

Constatamos, então, que os primeiros passos da Educação Superior no Brasil 

acompanharam o decurso de mudanças político-institucionais do país que 

demarcavam, em linhas gerais, novos modelos de ensino no decurso de, 
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aproximadamente, duzentos anos de existência. Em síntese, as universidades, além 

de serem orientadas a enfatizar mais o ensino do que a investigação, têm natureza 

elitista com foco na profissionalização. Ressalte-se, de oportuno,  que, no Brasil, as 

universidades públicas federais, voltadas à pesquisa de excelência e reconhecidas, 

são as mais elitistas. A independência do Brasil, em 1822, não implicou em 

mudança de formato do ensino superior tampouco em uma ampliação ou 

diversificação do sistema. Após 1850, já sob o governo de Dom Pedro II, percebe-se 

um período de estabilidade política e de crescimento econômico, uma expansão 

gradual das instituições educacionais e a consolidação de alguns centros científicos, 

como o Observatório Nacional, o Museu Nacional e a Comissão Imperial Geológica. 

Mas essa expansão foi relativa.  

De 1889 a 1918, 56 novas escolas de ensino superior são criadas no país, 

sendo, em sua maioria, criadas pela iniciativa privada. A criação do sistema 

educacional paulista, por volta de 1880/1900, é parte central desde processo. Esse 

sistema, cujo desenvolvimento está associado à modernização do Estado de São 

Paulo, surge em resposta aos novos arranjos econômicos e sociais, os quais, por 

sua vez, deram a base para a sua ampliação e diversificação. O ensino superior 

manteve-se limitado às profissões liberais, sendo estes cursos aplicados em meia 

dúzia de instituições isoladas, que funcionavam em tempo parcial. 

Apenas ao longo da segunda metade do século XX é que a educação superior 

se expandiu, para os segmentos médios da população, através da ascensão das 

corporações bem como pela regulamentação das profissões vinculadas à educação 

superior.   

Num segundo momento, um período que compreende 1930 a 1964, mais de 20 

universidades federais foram inauguradas no Brasil. Em 1968, inicia-se um terceiro 

período com o movimento da Reforma Universitária, que tinha a eficiência 

administrativa, estrutura departamental e a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão como mote das instituições de ensino superior (NUNES, 2012). Foi a partir 

desse período que se iniciou uma demarcação mais incisiva entre o ensino superior 

público e o privado, sinalizando para uma das mais fortes características do sistema 

de ES brasileiro.  

O desenvolvimento do ensino universitário iniciou-se a, partir da década de 

1930, pela autorização e reconhecimento de cursos e instituições pelo governo 
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federal, que regulava e controlava a expansão do setor. Neste contexto, são 

registrados dois projetos de universidade com propostas assemelhadas: o da 

Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e o da Universidade do Distrito Federal 

(UDF), em 1935. 

Na segunda metade do século XX, começa a se desenhar uma primeira divisão 

de trabalho institucional, predominando nos setores público federal e estadual o 

formato universitário e, no setor privado, as faculdades isoladas e integradas 

decorrentes. A tentativa de transformação da educação superior de um sistema 

elitista para um sistema de massa começou a se construir na década de 1960, 

época em que havia 93.202 alunos matriculados em instituições de ensino superior, 

fortalecendo-se com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 e a reforma de 1968. 

Naquele tempo, com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, 

foi criada UnB, em 1962, cujos principais objetivos eram o desenvolvimento de uma 

cultura e de uma tecnologia nacionais ligadas ao projeto desenvolvimentista. Sua 

estrutura era integrada, flexível e moderna e contrapunha-se à universidade 

segmentada em cursos profissionalizantes.  A criação da UnB reacende a ideia de 

um modelo de universidade baseado na associação do ensino e da pesquisa com 

uma estrutura integrada através da coordenação de suas atividades nas várias 

unidades de ensino. Tal modelo é visto como inovador perante o modelo tradicional, 

baseado em faculdades e escolas independentes e consideradas autossuficientes.  

Segundo Cunha (2007), a experiência da UnB foi logo abortada pelo golpe 

militar de 1964, que a considerava foco de deliberação de ideias subversivas, tendo 

seus idealizadores destituídos de seus cargos e exilados no exterior. Inúmeros 

professores foram detidos e outros se demitiram em sinal de protesto contra a 

intervenção militar. 

Em 1968, o governo militar implanta a Reforma Universitária sob inspiração do 

acordo entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a United States Agency for 

International Development (USAID), que impunha diretrizes à produção do 

conhecimento e ao processo de pesquisa a serem realizados pelas universidades 

brasileiras.  

Segundo Anastasiou (1998), a legislação da ditadura militar determina que o 

desenvolvimento de pesquisas passe a ser da pós-graduação, enquanto à 
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graduação caberia a formação dos quadros de profissionais especializados para 

atender às demandas do “modelo” econômico, então denominado de milagre 

brasileiro, com foco no mercado e a cisão entre ensino e pesquisa, no âmbito da 

graduação e da pós-graduação, que leva a uma quase estagnação do processo de 

criticidade no âmbito dos cursos de graduação. A Reforma resgata o caráter arcaico 

do modelo napoleônico. 

Com a Constituição Federal promulgada em 1988, emerge um novo período 

quando são homologadas leis específicas que passaram a regular a educação 

superior. Nesse tempo, com veremos, a flexibilização e a ampliação do sistema de 

ensino no Brasil, a restrição da soberania do governo sobre seu papel e o 

aperfeiçoamento nos métodos de avaliação a fim de primar pela qualidade eram 

aspectos urgentes a serem considerados. A partir dos anos 1990, o Estado vem 

incentivando e criando facilidades para a abertura e expansão de IES privadas bem 

como tem restringido o apoio à manutenção e expansão do setor público federal. 

Para Sguissardi (2005), as IES privadas se concentram principalmente na região 

Sudeste onde, entre outros fatores, é maior a demanda de alunos, de renda e de 

lucro. Entre 1994 e 2000, verifica-se aumento de 38% de IES no País, montante em 

que as privadas apresentaram crescimento de 58%, enquanto as públicas tiveram 

diminuição de 23%. 

Estudos realizados, Catani e Oliveira (2000, p. 45) garantem que   

O atual perfil da educação superior, as temáticas, as críticas, as 
tendências e as políticas e estratégias mais significativas, na América 
Latina, revelam o alto grau de subordinação dos países em relação 
às orientações dos organismos internacionais, particularmente do 
Banco Mundial. As teses centrais do Banco estão amplamente 
incorporadas, especialmente no que concerne a proposta de maior 
diversificação e diferenciação dos sistemas, das instituições e das 
fontes de financiamento, bem como da redefinição das funções do 
Estado e maior adaptabilidade e receptividade quanto às exigências 
econômicas, em geral, e do mercado de trabalho, especificamente. 

 

Flexibilização de estruturas e organização institucional de atendimentos às 

demandas do setor produtivo, competição pelo autofinanciamento e maior 

categorização docente e institucional seriam dentre outros, pistas evidentes de 

indução das instituições de educação superior e, sobretudo das universidades 

públicas, ao sistema de sinais do mercado. 
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Segundo Sguissardi (2005), é bem provável que a maior parte das IES, com 

raras exceções, se inclua no modelo neonapoleônico, haja vista a não 

obrigatoriedade de apresentar estrutura consolidada de pesquisa e de associar 

ensino, pesquisa e extensão. Desse grupo, certamente, ficariam de fora as IES 

públicas e algumas privadas que, conforme o modelo neo-humboldtiano, deveriam 

atender aos requisitos necessários para a produção do conhecimento oriundo da 

pesquisa.   

 

3.2 A CONJUNTURA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SÉCULO XXI: 

CLASSIFICAÇÃO, ESTRUTURA E PRINCÍPIOS 

 

Como já destacamos, a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira, Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 que fixa as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, mesmo discursando sobre a possibilidade de 

flexibilização no ensino superior quanto à dualidade na concepção do ensino 

profissionalizante e o acadêmico, reforçou, na prática, o modelo tradicional vigente, 

mantendo as cátedras vitalícias e a supremacia do ensino sobre a pesquisa. A LDB 

de 1961 foi fruto de acirradas disputas entre os interesses públicos e privados, 

passando 13 anos para poder ser aprovada. Em 1971, é promulgada a lei nº 5.692 , 

de 11 de agosto de 1971, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus 

– que hoje correspondem aos níveis da educação básica, não se referindo, portanto, 

aos aspectos da educação superior. 

Entretanto, é a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

LDB 9.394, de 1996, que os debates para o ensino superior são retomados. Em 

primeiro lugar, o estabelece como um nível de ensino da Educação e, define, no 

Capítulo IV, suas finalidades, modalidades de cursos e programas, campos de 

abrangência e expansão. Com um caráter inovador, estabelece mecanismos de 

controle e regulação da qualidade para esse nível de ensino por meio da introdução 

de programas de avaliação institucional. Além disso, regula o calendário letivo, as 

formas de validade dos diplomas superiores, dentre outros aspectos de caráter 

institucional. 

Importante destacar as finalidades da educação superior previstas no art. 43: 



121 

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados, nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

 

Dessas finalidades, o estímulo ao pensamento reflexivo parece-nos reclamar 

por uma formação em diferentes áreas, minimamente, a cultura, ciência e a 

tecnologia. Não obstante, o incentivo à investigação é proposto sob a perspectiva do 

desenvolvimento da ciência aliado à arte e à tecnologia e o conhecimento é 

caracterizado com uma tríplice face: cultural, científica e técnica.   

Ressalta Cury (1998) que a LDBEN tem as características de um intertexto, 

cuja multiplicidade de vozes, com potências distintas, não chega a compor uma 

melodia harmônica. O redirecionamento das políticas educativas vincula-se, 

organicamente, às transformações na sociedade contemporânea e às alterações 

nos padrões de intervenção estatal, especialmente no tocante à minimização do 

papel do Estado. 

 

Tal compreensão recoloca o papel dessas políticas como ações sempre 
orientadas por escolhas (prioridades, vínculos e compromissos) nem 
sempre manifestas, que retratam interesses e funções (DOURADO e 
OLIVEIRA, 2001, p. 9). 

 

Assim, a mesma Lei, no art. 45, estabelece que "a educação superior será 

ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados 
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graus de abrangência ou especialização”. E, conforme sua organização acadêmica, 

o INEP classifica as instituições de educação superior, em Universidades, Centros 

Universitários, Faculdades e os mais recentes Institutos Federais (BRASIL, 2006). 

Em seu artigo 52, compreende as universidades como instituições pluridisciplinares, 

públicas ou privadas de formação de quadros profissionais de nível superior, que 

desenvolvem atividades regulares de ensino, pesquisa e extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano.  

No âmbito do ensino, desenvolvem cursos e programas dos seguintes tipos: 

sequenciais, graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnológicos), pós-graduação 

(especializações, mestrados e doutorados) e de extensão, direcionado tanto para 

necessidades específicas quanto para público diferenciado.  

Desses cursos, a graduação ainda é a que tem maior procura. Destinada a 

candidatos com o ensino médio concluído e que tenham sido classificados por meio 

de processo seletivo, estes cursos os habilitam, ao seu final, a exercerem a 

profissão escolhida e, portanto, ingressarem no mercado de trabalho com o título de 

bacharel, licenciado ou tecnólogo. 

Os cursos sequenciais ofertados em diversas áreas do conhecimento são 

destinados a um perfil de estudante que opta por menor tempo de duração na 

educação superior. Via de regra, esse perfil pretende ingressar concluintes do EM 

de mais idade; podem ser concluintes do EM técnico e que não queiram fazer a ES, 

ou já se encontram no mercado de trabalho. 

Os cursos de extensão nascem a partir da urgência de se discutir temáticas 

extracurriculares e são ofertados ao grupo interno e externo da instituição, os quais, 

em geral, não exigem pré-requisitos para a sua entrada.  

Em nível de pós-graduação, as instituições de ensino superior brasileiras 

ofertam uma ampla gama de opções em especialização, mestrado profissional, 

mestrado acadêmico ou doutorado. Apenas universidades e centros universitários 

detêm autonomia para criar e implantar cursos e programas de mestrado e 

doutorado (stricto sensu). Já nas demais instituições (faculdades, faculdades 

integradas, IFEs), a implantação desses cursos está sujeita à autorização do 

Ministério de Educação.  
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Na sequência, os estudantes podem avançar seus estudos optando por dois 

tipos de mestrados, o profissional e o acadêmico, que, no Brasil, são concluídos 

geralmente em dois anos. O primeiro tenta responder a uma necessidade 

socialmente definida de capacitação profissional em que evidencia estudos e 

técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação 

profissional; o segundo volta-se ao desenvolvimento da pesquisa acadêmica e 

confere habilidades para docência no ensino superior. Já os cursos de doutorado 

são desenvolvidos num período de quatro anos, aproximadamente, e sua conclusão 

está condicionada à apresentação de uma tese inédita sobre determinado assunto.  

Neste aspecto estrutural, algumas críticas são feitas a estas modalidades por 

não se apresentarem de forma articulada, favorecendo a hierarquização da 

educação superior e dificultando a mobilidade do estudante. De acordo com Nunes 

(2012, p. 239), o Brasil “apresenta uma espécie de taxonomia conjuntural que 

enrijece o sistema universitário brasileiro”, ordenando-o em fatias e etapas para os 

fins dos processos regulatórios sem, no entanto, promover mobilidade aos 

estudantes, que, mesmo com muitos anos de estudos acadêmicos, apresentam uma 

certificação inferior a um estudante europeu ou americano com o mesmo tempo de 

escolaridade (ALMEIDA FILHO E SANTOS, 2008). 

A Lei nº 9.394/96 garantiu mais autonomia às universidades. Essa garantia 

significa, por um lado, um avanço no processo da descentralização, concedendo 

flexibilidade à gestão das universidades, mesmo sendo possível que a União as 

descredencie.  O art. 53º da Lei prevê o exercício da autonomia universitária a partir 

da garantia de várias atribuições a ela decorrentes. No âmbito do ensino, cabe 

destacar a liberdade para a fixação de currículos de cursos e programas – desde 

que de acordo com diretrizes nacionais – e liberdade para definir e estabelecer 

programas, projetos de pesquisa, base legal – estatutos e regimentos internos. 

Nesse sentido, à medida que as políticas se instalam, a sua consolidação passa a 

reclamar por mudanças e reformas profundas, tanto no ambiente pedagógico como 

na forma de perceber a universidade pública. Essas mudanças requisitam da 

comunidade universitária capacidade ampla na leitura das relações entre ela e a 

sociedade: as de poder decorrentes e possíveis manobras delas resultantes.  

Não é por acaso que a relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão 

constitui alicerce substancial da universidade, um princípio para o exercício desta 
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reclamada autonomia. A própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 207, 

anuncia que o pleno gozo de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão 

financeira e patrimonial implica na realização das atividades acadêmicas alicerçadas 

nesse tripé.  Curioso perceber que este tema – a garantia da autonomia – faz parte 

dos elementos centrais para a negociação da pauta da greve dos docentes federais 

que durou aproximadamente 120 dias no ano de 2015 com o seguinte texto: 

“Revogação da Lei 9192/95 e o parágrafo único do artigo 56 da Lei 9394/96 (LDB) 

que ferem os preceitos constitucionais da democracia e da autonomia”. 

A nosso ver, esse princípio se constitui um dos temas fundamentais para o 

desenvolvimento de políticas educacionais que se sucederam ao longo dos últimos 

vinte anos no país e corroboraram – tal como outros elementos já citados no 

Capítulo I dessa tese – o ingresso e o firmamento da interdisciplinaridade nos 

estudos relativos ao processo de ensino e aprendizagem na educação superior, 

sobretudo nas universidades. 

A partir dos debates da indissociabilidade é que a interdisciplinaridade é 

apresentada como uma condição para que este projeto político se efetive, sob várias 

perspectivas. 

Esta proposta não é recente. Mesmo já anunciada anteriormente22, a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão assume lugar de 

destaque, ainda que de forma menos explícita, na Lei Nº 9.394/96, quando as 

finalidades da educação superior pressupõem a investigação científica a partir do 

trabalho de pesquisa, o ensino como forma de comunicação do saber e a 

extensão como mecanismo de divulgação dos resultados da pesquisa científica 

concebida pela instituição. (Grifos nossos). 

Ou seja, é suposto que a efetiva funcionalidade dessas tarefas parta da relação 

interdependente entre elas. Destarte, as atividades regulares de ensino, pesquisa e 

extensão não devem ser tomadas na instituição em tela – universidade – como fim 

em si mesmas, mas como meios para formar profissionais de nível superior que 

colaborem na difusão da ciência, da cultura e da tecnologia por ela produzidos 

diferentemente da ideia de pesquisa apenas na pós-graduação, preconizada na 

década de 1960. 

                                            
22 Lei 5.540, de 1968, que fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua 
articulação com a escola média e dá outras providências. 
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Desse modo, entender essa indissociabilidade ultrapassa a mera questão 

teorética ou legal, mas, essencialmente, perceber e compreender questões 

epistemológicas, políticas e pedagógicas vinculadas a interesses e a projetos 

nacionais de educação ao longo do tempo.  

O termo indissociável nos remete a pensar em algo que não se pode separar, 

desunir. Essa condição reduz as distâncias entre as atividades acadêmicas e a 

sociedade, conferindo-lhe um significado social, uma vez que pressupõe projetos 

comuns entre si, tendo em conta o que é relevante para a maioria da sociedade. 

Não obstante, este tema também contorna debates relativos à flexibilização 

curricular e à busca da unidade da teoria e da prática nas universidades23. 

Apesar disso, o que tem sido percebido nas últimas décadas é o contrário. 

Ensino, pesquisa e extensão têm caminhado em sentidos distintos, muitas vezes 

opostos, demarcando o seu afastamento.  Podemos constatar, por exemplo, na 

acentuada prática de especialização em que as universidades se encontram. 

Relativo ao quadro docente, por exemplo, nota-se que quanto mais um professor é 

qualificado, mais ele se desloca do ensino e da extensão, destinando boa parte do 

seu tempo, senão todo, à pesquisa. Essa situação reforça a ideia de que essas 

obrigações não são possíveis de se complementar. É neste enquadramento e, à 

frente de alguns desafios, que se coloca a interdisciplinaridade como forma de 

contribuir para a superação desse tipo de prática. Para reiterar, além do que já 

citamos nas finalidades da educação, destacamos, da LDB 9.394/96, elementos que 

justificam nossa interpretação quanto à relevância da interdisciplinaridade para que 

a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão se efetive.  

Quanto ao ensino, dentre os princípios em que deverá ser ministrado, 

destacamos “valorização da experiência extraescolar e vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais” (Art. 2º). Será prioritariamente por meio dele 

que a educação superior disseminará o saber historicamente instituído. Assim, 

podemos afirmar, nesta perspectiva, que o ensino consiste na atividade privilegiada 

que estimula o acesso ao conhecimento profissional apto a modificar o procedimento 

do sujeito como ser social e, portanto, anuncia uma relação dialógica entre ambos – 

                                            
23 Ver, por exemplo, o documento produzido pelo fórum de Pró-Reitores de extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras: Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e a flexibilização 
curricular: uma visão da extensão. Porto Alegre: UFRGS; Brasília: MEC/SESu, 2006. 
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escola e sociedade, mesmo que não vincule, necessariamente, a uma perspectiva 

interdisciplinar.  

Quanto à pesquisa, está presente no conjunto das atribuições asseguradas à 

educação superior, além de ser destaque nas finalidades para este nível de ensino, 

uma vez que é através dela que o homem compreenderá o meio em que vive e 

perceberá suas relações encontrando – ou não – resposta a questões mais amplas 

de ordem social. Às vezes essas questões se situam na fronteira entre as áreas de 

conhecimento, exigindo, portanto, um olhar multirreferencial que convoca duas, 

senão mais áreas de conhecimento. Ademais, a LDB também recomenda que a 

extensão tenha, dentre outras finalidades, a de divulgar os resultados das 

pesquisas geradas na instituição. Tal condição confere à extensão um lugar 

privilegiado neste tripé, pois deste lugar se estabelece a ligação entre a universidade 

e a sociedade, ratificando o seu engajamento social.  

Reunidos, esses três eixos tentam dar conta de uma visão de universidade 

“pautada em novos paradigmas, que envolve o respeito à ética, à diversidade 

cultural e à inclusão social como seus princípios e suas referências” (BRASIL, 2006, 

p. 40). Com essa compreensão, a prática de envolver os diversos segmentos sociais 

– privilegiados ou excluídos – amplia as suas atribuições que, para além de produzir 

conhecimento novo e contribuir para o avanço da cultura, da ciência e da tecnologia 

deverá voltar-se para a “interdisciplinaridade, vista na perspectiva da estruturação 

dos problemas sociais e do desenvolvimento regional e local”, passando então a 

compreender o trabalho científico mediante sua relevância social (FÓRUM..., 2006, 

p. 40). 

A interdisciplinaridade pode ser vista na perspectiva da estruturação dos 

problemas sociais e do desenvolvimento regional e local. Como decorrência, 

também seus parâmetros balizadores se ampliam, passando a envolver, além da 

qualidade do trabalho científico, sua excelência acadêmica, um novo e essencial 

elemento à relevância social desse trabalho cientifico. Desse modo, a formação 

acadêmica deve ser concebida de forma crítica e plural, não podendo se restringir 

simplesmente à transmissão de ensinamentos em sala de aula. 

Contudo, não se pode desprezar as especialidades e as disciplinas. Até porque 

a interdisciplinaridade pressupõe a disciplina, o que demonstra a sua própria 

nomenclatura. Tal questão deve ser vista como possibilidade de produção de 
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conhecimento que vem emergindo na atualidade, com relação a certas temáticas, 

mas não a todas. Assim, a produção do conhecimento científico precisa estar em 

constante sintonia com questões sociais urgentes, prezando, sobretudo, os 

conhecimentos do senso comum e a interdisciplinaridade, uma vez que uma única 

disciplina não consegue explicá-las. 

Prevê também uma preparação profissional em que estejam circunscritas 

habilidades aliadas à flexibilidade, constante mudança e relativização, caso 

contrário, essa formação torna-se, em pouco tempo, obsoleta. Basta considerar, por 

exemplo, a velocidade com que a inovação tecnológica torna extremamente curta a 

vida útil do conhecimento contemporâneo. Para tanto, a pesquisa e a extensão são 

indispensáveis uma vez que contribuem numa formação do estudante para além da 

técnica, chegando ao âmbito social e político, desenvolvendo a criticidade. Essa 

perspectiva requer, dentre outros elementos, “novas práticas pedagógicas, uma 

nova organização curricular permeável às transformações em curso, interdisciplinar, 

privilegiando a articulação teoria-prática na formação integral do estudante” 

(BRASIL, 2006, p. 44).   

Além disso, forças externas, exigências da sociedade, novas concepções 

quanto ao papel da universidade abrem espaço para se pensar num cenário em que 

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão seja uma prática concreta de 

modo a tornar o conhecimento produzido acessível a toda a sociedade. Porém, até 

então, desarticulação e fragmentação são caraterísticas permanentes na atual 

conjuntura da educação superior. É preciso considerar que esse processo é parte de 

uma ampla conjuntura e de um processo internacional mais amplo de reestruturação 

do Estado e da Educação. Deve ser percebida a redefinição do papel da educação, 

ou seja, a educação como bem econômico e/ou estratégia para aliviar a pobreza e 

minimizar o desemprego. Ações governamentais são pensadas com vistas ao 

enfrentamento de várias questões, além das que citamos até aqui, demarcando um 

novo tempo para as políticas na educação superior, um tempo de uma universidade 

que congregue tais expectativas. 
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3.3 A REESTRUTURAÇÃO ACADÊMICA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

BRASILEIRA: CONTEXTO E PROPOSIÇÕES 

 

O estabelecimento de medidas governamentais, tais como o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC)24, incorporou planos de cada ministério com 

vistas ao crescimento do país e, relativo à educação, foi lançado oficialmente em 

março de 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), dispondo 29 (vinte 

e nove) ações do Ministério da Educação. Nesse plano, foram inscritas cinco ações 

para tratar da educação superior com os seguintes focos: a facilitação de acesso ao 

crédito educativo, promovendo mais oportunidades de acesso ao estudante de 

comprovada baixa renda; a valorização do profissional qualificado; novas 

contratações de professores em universidades federais; o aumento do número de 

vagas com a expansão universitária e a proposta de acessibilidade na educação 

superior. 

Neste cenário analisamos, em especial, o contexto da reestruturação da 

arquitetura acadêmica uma vez que os Bacharelados Interdisciplinares resultam de 

um plano que tem, como meta, “a elevação gradual da taxa de conclusão média dos 

cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da relação de alunos de 

graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, 

a contar do início de cada plano”. (MELLO, 2007, p. 4).  

Para o atingimento dessa meta foi projetado, em 2007, o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais25 (Reuni), que 

teve, na sua esfera, muitos pesquisadores debruçados em analisar as 

consequências e os desafios postos à gestão universitária, dos quais mencionamos: 

Lima, Azevedo e Catani (2008) e Almeida Filho e Santos (2008). 

Uma parte destes pesquisadores defende o Reuni especialmente pela 

possibilidade de melhor desenvolver atividades acadêmicas, notadamente aquelas 

relacionadas à mobilidade, atualização na composição curricular e novas 

modalidades de graduação. Outra parte o critica por compreendê-lo como um 

caminho para a subserviência das universidades ao governo federal e, 

                                            
4 Informações completas sobre esse Programa podem ser obtidas no endereço: http://www.pac.gov.br  
25 Informações completas sobre esse Programa podem ser obtidas no endereço: 
http://reuni.mec.gov.br 
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consequentemente, uma ameaça à qualidade da produção científica. Outro ponto de 

crítica reside no baixo repasse que o governo federal prevê para esta 

reestruturação, acarretando na implantação de laboratórios e bibliotecas, por 

exemplo, sem a devida infraestrutura nem manutenção.  

De acordo com Lima,  Azevedo e Catani, (2008, p.23), o Reuni é um programa 

de reforma das Instituições Federais do Ensino Superior - IFES acoplado a um plus 

de financiamento para aquelas universidades que a ele aderirem. “Esse conjunto de 

condições é uma forma de estimular a concorrência entre as universidades federais”. 

Em outras palavras, os autores sugerem que o Reuni se refere a uma disputa de 

regularidade e de busca de identidade ao referencial de universidade recomendado 

pelo MEC. 

No mesmo ano da sua implantação – 2007 – estudantes de universidades 

públicas,26 que aderiram ao Reuni, realizaram manifestações recusando-o sob a 

alegação de que se tratava de um projeto em que muitos dos atores nele envolvidos 

desconheciam seus desafios e implicações, além da sua elaboração não ter tido a 

representatividade da comunidade acadêmica, maior interessada como deveria. 

Pode-se afirmar que este programa tem sido um dos instrumentos para a 

operacionalização das novas diretrizes na universidade pública com uma franca 

adesão27.  

Basicamente, o centro das atenções desse plano gira em torno de dois 

argumentos. O primeiro trata da pouca oferta de vagas nas instituições públicas, o 

que acaba direcionando o estudante para o setor privado que, segundo as mesmas 

diretrizes, encontra-se em total esgotamento “principalmente pela saturação de 

mercado em várias profissões e pela inadimplência de segmentos sociais incapazes 

de arcar com o alto custo da educação superior” (MELLO, 2007, p. 7). Tal aspecto é 

de grande relevância, pois se considerarmos que a ampliação da ES no setor foi 

uma das tônicas do período do governo FHC, pensar no Reuni como uma estratégia 

para reverter essa tendência da ES brasileira significa uma mudança de 

direcionamento da política educacional. O segundo argumento refere-se às 

heranças antigas do regime de formação profissional que estão ultrapassadas para 

                                            
26 UFPE, UFBA, UFSC, UNIFESP, UFRGS, UFRJ, UNIRIO, UNB.  
27 O Ministério da Educação – MEC divulgou, em 2007, que a adesão pelas instituições federais de 
educação ao Reuni chegou a quase 100% no ano da sua implantação.  
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as atuais exigências do mercado de trabalho e, em decorrência, “os dois princípios 

norteadores básicos dos currículos contemporâneos, flexibilidade e 

interdisciplinaridade, são praticados por um número muito reduzido de cursos de 

graduação e os que os aplicam optam por um dos princípios, ao invés de conciliá-

los” (MELLO, 2007, p. 8). 

Em sua proposta, os objetivos foram focados na ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, na inovação acadêmica aliada à integração dos 

diferentes níveis de ensino, na otimização e aproveitamento dos recursos humanos 

e infraestrutura das instituições federais de educação superior. Parece-nos que a 

proposta de rearquitetura acadêmica dos cursos de graduação se destaca das 

demais intenções do Reuni. 

Comenta Lima, Azevedo e Catani, (2008) que o crescimento da demanda na 

oferta das disciplinas dos cursos de graduação e de pós-graduação, o aumento do 

número de alunos fora do âmbito do programa Reuni e a consequente ampliação da 

infraestrutura, em detrimento da redução do número de servidores e da 

impossibilidade de reposição de parte das vagas de servidores técnico-

administrativos e docentes, remetem as Instituições a um cenário incompatível com 

a nova realidade institucional, o que pode comprometer o atendimento das novas 

demandas e do oferecimento de um ensino de qualidade.   

Para Lima, Azevedo e Catani (2008, p. 22), o Reuni, apesar do enunciado de 

boas intenções e de não haver menção ao bacharelado interdisciplinar, trata-se, em 

essência, de estabelecer uma política que procura estimular a adesão a um novo 

modelo de universidade e uma nova relação de trabalho com os professores. A 

expansão das vagas desvinculada de uma infraestrutura inadequada pode deteriorar 

o ensino, pois as salas de aula tendem a ficar lotadas. Por outro lado, a escolha 

errada dos cursos criados e essa mesma infraestrutura inadequada podem levar ao 

aumento das vagas ociosas nas universidades. 

O Programa em tela compreende seis dimensões: (i) a ampliação da oferta de 

Educação Superior pública que implica no aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno, na redução das taxas de evasão e na ocupação 

de vagas ociosas; (ii) a reestruturação acadêmico-curricular que consiste na revisão 

da estrutura acadêmica buscando a constante elevação da qualidade, a 

reorganização dos cursos de graduação e a diversificação das modalidades de 
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graduação, preferencialmente com superação da profissionalização precoce e 

especializada; implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que 

possibilitem a construção de itinerários formativos; e previsão de modelos de 

transição, quando for o caso; (iii) a renovação pedagógica da Educação Superior 

compreende a articulação da educação superior com a educação básica, 

profissional e tecnológica e a atualização de metodologias (e tecnologias) de ensino-

aprendizagem bem como a previsão de programas de capacitação pedagógica, 

especialmente quando for o caso de implementação de um novo modelo; (iv) o 

suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos 

cursos de graduação compreende na articulação da graduação com a pós-

graduação; (v) o compromisso social da instituição prevê políticas de inclusão, 

programas de assistência estudantil e políticas de extensão universitária; e (vi) a 

mobilidade intra e inter-institucional compreende na promoção da ampla mobilidade 

estudantil mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre 

cursos e programas e entre instituições de educação superior. (BRASIL, 2007). 

No conjunto dessas dimensões, é fácil perceber que metade delas – as  

dimensões ii, iii e iv – associa a política de expansão à reorganização acadêmica em 

que mobilidade e flexibilidade são a tônica da formação do estudante. Essa 

reorganização reclama pela “revisão de currículos e projetos acadêmicos visando 

flexibilizar e melhorar a qualidade da educação superior, bem como proporcionar 

aos estudantes formação multi e interdisciplinares, humanista e o desenvolvimento 

do espírito crítico” (MELLO, 2007, p. 9-10). 

Nessa ocasião, revela-se a natureza do Reuni que, mesmo com o término do 

Programa em 2012, tem repercutido na prática de algumas instituições. A título de 

exemplo, a adesão do programa Universidade Nova e, em decorrência, os 

chamados Bacharelados Interdisciplinares28 que, nas diretrizes do Programa são 

reconhecidos como uma, dentre outras29 possíveis “modalidades ou formas de 

organização curricular da graduação” (MELLO, 2007, p. 26), como possibilidade de 

materialização dos ideais contidos para uma nova universidade. 

                                            
28 De acordo com o MEC, dos 53 projetos anunciados pelas UFs para se engajarem ao Reuni, 26 
apresentaram componentes  de  inovação,  os  quais  foram  reunidos em  cinco  variedades:  
Formação em ciclos, básica em uma ou mais das Grandes Áreas; Bacharelados Interdisciplinares em  
uma ou mais das Grandes Áreas; e Bacharelados com dois ou mais itinerários formativos (BRASIL. 
MEC: SESU, 2009, p. 13). 
29 licenciaturas, bacharelados profissionais, cursos superiores de tecnologia e outros (MELLO, 2007, 
p. 26). 
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3.4 A PROPOSTA DA UNIVERSIDADE/UFBA NOVA 

 

O I Seminário Nacional da Universidade Nova, ocorrido em dezembro de 2006, 

marca o início oficial das discussões relativas à reestruturação da arquitetura 

acadêmica da educação superior no Brasil. Na época, reuniram-se representantes 

de 57 (cinquenta e sete) IFES e do Ministério da Educação – MEC. O professor 

Naomar de Almeida Filho, na oportunidade, reitor da UFBA, foi um dos idealizadores 

desse projeto com grandes contribuições do Professor Boaventura de Sousa Santos. 

Dessas contribuições emerger em tela uma análise das crises que a 

universidade contemporânea atravessa e deve encontrar formas de superar: a crise 

da hegemonia, decorrente do movimento contraditório entre as clássicas funções da 

universidade e as que, no decurso do século XX, foram-lhe conferidas; a crise da 

legitimidade, ocasionada pelas imposições sociais e políticas em favor da 

popularização da universidade e da exigência da prática da equidade, atenta aos 

sujeitos nativos de classes populares; a crise institucional, efeito direto da oposição 

entre a imposição da autonomia no estabelecimento dos valores e objetivos da 

universidade e a tensão progressiva para subordinar esta última a critérios de 

eficiência e de eficácia de caráter empresarial ou de responsabilidade social. Dessas 

observações são anunciados caminhos possíveis para a superação da crise em que 

as universidades estão assentadas. Todos eles protagonizados por grupos 

interessados na reforma da universidade pública fundamentada na popularização e 

emancipação, o que nos parece algo utópico dada a diversidade de interesses e 

interessados nessa reforma. 

Antes de pormenorizá-lo, porém, é interessante relatar, brevemente, qual o 

contexto de base do projeto Universidade Nova. Almeida Filho e Santos (2008) 

revelam um percurso singular nesta linha do tempo em que os projetos de 

Universidade Nova e UFBA Nova convergem e fundem-se. É no encontro da 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes), em agosto de 2006, que Almeida Filho apresenta, ao Conselho Pleno 

dessa associação, esboços do projeto de uma UFBA Nova30, o qual teve muita 

                                            
30 O projeto já estava em andamento, necessitando apenas ser apresentado formalmente ao 
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receptividade e apoio de vários reitores como uma proposta viável também para 

outras universidades31. Com o engajamento de vários reitores em uma rede de 

discussão, no mesmo ano, o projeto é apresentando à Andifes, desta vez, como o 

projeto da Universidade Nova. Daí ficar evidente a fusão entre os projetos da 

Universidade Nova e da UFBA Nova. 

Desse encontro, resulta o Manifesto da Universidade Nova, elaborado pelos 

Reitores de Universidades Federais Brasileiras, pela reestruturação da Educação 

Superior no Brasil, documento em que procuram demonstrar a necessidade em se 

“consagrar um novo paradigma de universidade: contemporâneo com os destinos do 

mundo; afinado com o espírito de época; comprometido com as necessidades do 

desenvolvimento nacional e socialmente inclusivo” (REITORES..., 2006, p. 5). Esse 

documento ratifica os argumentos apresentados pelo Reuni e aparece reproduzido 

no Projeto da Universidade Nova como princípios, orientações e encaminhamentos 

para o enfrentamento da questão em nome de uma nova universidade. 

Tal documento expõe as deficiências postas na atualidade para as 

universidades que vão desde os equívocos presentes nas diversas interpretações da 

sua função social, passando pelos efeitos nefastos do modelo tradicional vigente 

com paradigmas superados, até a necessidade de vivificar a autonomia universitária. 

Ratifica fundamentos para a educação universitária, dentre eles a articulação entre 

ensino pesquisa e extensão, por meio da inovação, do desenvolvimento científico e 

tecnológico. E indica estratégias no processo de reforma com destaque para a 

flexibilização e racionalização da formação superior ( e também a profissional) por 

meio da revisão dos currículos e projetos acadêmicos e, igualmente, facultar aos 

estudantes experiências interdisciplinares, formação humanística, estímulo à 

criatividade e capacidade crítica. 

Dadas as suas características, é possível afirmar que o Projeto Universidade 

Nova tem um referencial histórico que se reporta à década de 1930, quando se 

levantaram debates sobre uma nova concepção de universidade, tendo como 

liderança, Anísio Teixeira. Citado por Almeida Filho e Santos (2008), o projeto da 

Universidade Nova se inspira conceitualmente em Anísio Teixeira na medida em 

                                                                                                                                        
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao Conselho Universitário da UFBA, o que 
ocorreu no mês seguinte do mesmo ano, set de 2006. 
31 A Secom/Unb publicou em noticiário que, na oportunidade, o prof. Naomar recebeu apoio de outras 
17 instituições federais de ensino superior. 
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que, para ele, a escola pública era “a máquina que prepara as democracias” e o 

lugar em que o diálogo e a participação no processo educacional são pressupostos 

fundamentais.  

O mesmo autor apresenta argumentos a partir de trechos retirados do projeto 

de lei que institui a UnB, como possíveis elementos conceituais que concordam com 

a proposta da Universidade Nova: a formação universitária numa perspectiva de 

unidade orgânica, aliada a uma preparação científica e cultural que antecede seu 

ingresso nos cursos profissionalizantes em órgãos universitários que não pertencem 

a nenhuma faculdade, mas, ao contrário, servem a todas elas. Além disso, a 

possibilidade de articulação entre os bacharelados, a educação superior com 

estrutura modular por ciclos de formação, tendo uma etapa inicial na formação 

universitária de caráter geral, são elementos de similitude com as propostas 

anisianas para a Unb. 

Comenta Nunes (2012) que o projeto da UnB sintetizava não apenas o desejo 

de criação de uma nova instituição universitária para o Brasil, como congregava a 

concepção de uma universidade renovada. Tal universidade seria construída sob o 

sentimento de uma instituição revigorada pelo saber e focada no conhecimento, por 

meio da reunião do ensino de graduação e de pós‐graduação. 

No modelo defendido por Anísio Teixeira, a universidade não poderia ser 

dirigida pelo governo, e sim por conselhos representativos da sociedade. Além 

disso, o ensino universitário não deveria ser um ensino enciclopédico, duplamente 

alienado da realidade cultural – por estar voltado para o passado clássico do mundo 

ocidental e por estar calcado nos valores e feitos da cultura europeia. 

Ao citar articulação dos saberes, relação espaço-tempo, hiperconectividade, 

pensamento complexo, multi-inter-trandisciplinaridade, paradigmas alternativos de 

formação como “valores filosóficos, metodológicos e pedagógicos da 

contemporaneidade”, Almeida Filho e Santos (2008, p. 247) trazem outro aporte 

teórico-conceitual para a idealização da Universidade Nova: Milton Santos e a 

Geografia Nova. Tanto nesta proposta quanto na anisiana, a formação universitária 

em questão defende e prioriza a emancipação crítica de sujeitos e saberes a partir 

do reconhecimento desses valores em detrimento de qualquer forma de dominação. 
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E, com esse discurso, compromete-se a ultrapassar os pressupostos herdados 

dos modelos das clássicas escolas superiores que evidenciam contradições 

epistemológicas quanto à função da universidade, eliminando distorções a ela 

inerentes em nome da emancipação pedagógica, curricular e, especialmente, 

política da universidade pública contemporânea. 

A inspiração para esse projeto de universidade também parte de análises 

outras no âmbito sócio-econômico e político, tanto nacionalmente quanto 

internacionalmente, os quais uma proposta dessa envergadura deve se lembrar. 

Como dizem Almeida Filho e Santos, (2008, p. 178) “precisamos avaliar as opções 

históricas possíveis neste momento, posto que os blocos político-econômicos já se 

definem: NAFTA, ALCA, União Europeia, novos atores como Mercosul, novas 

propostas como G-4 (Brasil, África do Sul, Índia e China)”. E, ao tempo em que 

esses blocos são definidos, são demarcados espaços de predomínio de saberes no 

âmbito da educação superior e da produção cultural. 

Algumas pistas indicam que esse projeto também se inspirou em mais dois 

referenciais considerados por Almeida Filho e Santos (2008, p. 143) como “modelos 

de arquitetura curricular vigentes no mundo contemporâneo”: o modelo europeu, 

unificado pelo processo de Bolonha – o MUE e o modelo norte-americano de college 

mais graduate schools – o MNA, embora o mesmo autor reitere que a Universidade 

Nova é livre de qualquer estratégia que a ponha em condição de submissão à 

internacionalização, e sim numa condição de convergência de interesses.  

De fato, é possível perceber semelhanças quanto, por exemplo, à estrutura 

acadêmica e à organização dos níveis de ensino em ciclos. Tanto Bolonha quanto o 

projeto da Universidade Nova propõem que os estudantes passem por etapas de 

escolaridade superior consideradas ciclos, priorizando, no seu primeiro momento, 

estudos gerais. A compreensão da universidade enquanto espaço privilegiado para 

uma formação mais humanística e cultural, a conexão em distintas áreas e níveis de 

estudos, bem como a flexibilidade e mobilidade docente e discente, tratam-se de 

princípios políticos e conceituais que também se aproximam dos ideais do Protocolo 

de Bolonha. Outra similaridade presente é o foco na empregabilidade, condição que 

determina que deve a universidade atender ao mercado de trabalho.   

É certo que o projeto se constitui. E, para a garantia da modularização, da 

interdisciplinaridade, da progressão e da flexibilidade, com vistas a assegurar a 
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mobilidade intra e interinstitucional, é proposta uma estrutura curricular para o 

padrão Universidade Nova conforme desenhado na figura a seguir: 

Figura 4 - Arquitetura Curricular do Modelo Universidade Nova 

 

Fonte: Almeida Filho e Santos, 2008, p. 201. 

 

Como percebido, a estrutura do Programa Universidade Nova tem como 

fundamental mudança a implantação do regime de três ciclos de educação 

universitária, reorientando, desse modo, a trajetória acadêmica dos estudantes que, 

ao ingressarem na universidade através do Enem/Sisu, passam por três fases 

distintas, se assim desejarem: 

 

 

Primeiro Ciclo: Bacharelados Interdisciplinares (BI), propiciando formação 
universitária geral, como pré-requisito para progressão aos ciclos seguintes;  
Segundo Ciclo: Formação profissional em licenciaturas ou carreiras 
específicas; 
Terceiro Ciclo: Formação acadêmica, científica ou artística, de pós-
graduação (ALMEIDA FILHO E SANTOS, 2008, p. 200). 

 

Se assim desejarem, pois, como veremos adiante, o BI se trata de um curso 

com terminalidade própria, a partir do qual o estudante poderá optar por diferentes 
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percursos. Assim, os Bacharelados Interdisciplinares serão oferecidos em quatro 

modalidades, abrangendo grandes áreas do conhecimento: Artes, Humanidades, 

Saúde e Ciência e Tecnologia. Aos estudantes do BI será dada, além da opção de 

permanecer na Grande Área, realizando um percurso acadêmico mais abrangente, a 

possibilidade de escolha de uma Área de Concentração pertencente ao elenco da 

Grande Área. Assim, após sua conclusão, podem avançar em seus estudos, 

partindo para o terceiro ciclo, como podem encerrar sua cadeira de estudos neste 

primeiro ciclo e seguir para o mercado de trabalho com uma formação em bacharel 

interdisciplinar em determinada área de conhecimento. 

Conforme Almeida Filho e Santos (2008, p. 200), a transformação da atual 

arquitetura acadêmica implica, dentre outros, nos seguintes desdobramentos: 

 

Introduzir na educação superior temas relevantes da cultura 
contemporânea, o que, considerando a diversidade multicultural do mundo 
atual, significa pensar em culturas, no plural; 
Dotar a educação superior de maior mobilidade, flexibilidade, eficiência e 
qualidade, visando à compatibilização com as demandas e modelo de 
educação superior do mundo contemporâneo. 

 

A criação de um mercado educacional mundial é uma das intenções da OCDE 

e pensar em mobilidade, flexibilidade é uma das condições para que esse mercado 

se fortaleça. Em síntese, essa proposta sugere mudanças na forma de ingresso dos 

estudantes nas universidades federais, na composição, ordenamento e dinâmica 

curricular das graduações, além da mobilidade acadêmica e interface com os 

diversos níveis: graduação e pós-graduação e respectivas modalidades. Essas 

mudanças passam a se concretizar, pouco a pouco, com o reordenamento do 

currículo dos cursos profissionais e da pós-graduação, com a institucionalização dos 

Bacharelados Interdisciplinares nas universidades federais e com as novas 

possibilidades de processo seletivo. Contudo, há de se considerar que as mudanças 

são poucas no âmbito da pós-graduação. Os BIs ainda não são unanimidade e se 

percebe muita crítica e resistência dentro das universidades. 
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3.5 O BACHARELADO INTERDISCIPLINAR: UMA NOVA ARQUITETURA 

CURRICULAR DA UNIVERSIDADE NOVA 

 

Como já percebido, o BI faz parte do contexto da proposta da Universidade 

Nova, em 2006, como um dos mecanismos para dar conta dos ideais de 

universidade, na época. Constatado, também, que a proposta do BI para uma 

Universidade Nova e uma UFBA Nova se entrelaçam, sendo exigente, muitas vezes, 

localizar aspectos que as distanciem. Por esta razão, tomaremos dois documentos 

como ponto de análise para este título, pois tratam-se de orientações gerais na 

esfera nacional. São eles: os Referenciais Orientadores para os Bacharelados 

Interdisciplinares e Similares, divulgado em âmbito nacional pelo CNE em 2008 e os 

textos que compõem a publicação A Universidade no Século XXI: Para uma 

Universidade Nova. Tais documentos nos parece ter se constituído, nessa época 

como a maior fonte de consulta para as universidades desejosas em conhecer esta 

nova proposta uma vez que, não se viu, na oportunidade, nenhum outro documento 

do governo federal sistematizado para este fim. No Capítulo 5 desta tese, 

apresentamos as especificidades do Projeto Pedagógico dos BIs da UFBA, já numa 

perspectiva analítica. 

Em 2010, é apresentada à Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação a primeira base legal orientadora para a elaboração dos 

Bacharelados Interdisciplinares, os Referenciais Orientadores para os Bacharelados 

Interdisciplinares e Similares. Com um texto sinóptico, de apenas oito páginas, 

encontram-se reunidos argumentos para a implantação dessas modalidades: os 

princípios, o perfil desejado dos egressos, uma proposta de estrutura dos cursos, o 

fluxo da formação – acesso, permanência, progressão, aprendizagem, avaliação e 

mobilidade – o escopo, implantação e formas de acompanhamento ao estudante. 

Tais orientações refletem ideais partilhados por um grupo de representantes32 

das Universidades Federais e do Reuni e que se traduzem em parâmetros tanto na 

elaboração dos projetos pedagógicos de cursos novos como nos processos de 

regulação, recredenciamento e avaliação. Contudo, não devem ser tomadas com o 

mesmo sentido de diretrizes curriculares nacionais, dado o caráter inovador e 

                                            
32 Trata-se de um manifesto dos reitores de Universidades Federais Brasileiras a favor da 
Universidade Nova. Disponível em: http://www.anped11.uerj.br/doc14/manifesto.rtf  
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implantação recente dos BIs, destaca o Referencial. A nosso ver, este fato abre, por 

um lado, condições para a criação de novos projetos adequados à realidade em que 

a universidade está inserida, desenvolvendo seu potencial criativo. Por outro, exige 

dos elaboradores que não se distanciem da sua essência com vistas à garantia da 

interdisciplinaridade, inovação e sobretudo da modernização acadêmica. 

Parece oportuno, antes de proceder ao estudo dos referenciais, destacar dois 

aspectos que nos levam a compreender que os BIs estão circunscritos com especial 

relevo no movimento de reforma acadêmica proposto pelo Reuni. O primeiro trata-se 

do argumento defendido que o Reuni induziu as “IFES a realizarem reestruturações 

da arquitetura acadêmica a fim de melhorar o processo formativo na graduação” 

(CAMARGO, 2010, p. 2) e, a partir de então, propostas mais amplas de 

reordenamento curricular passam a compor a agenda dos debates na Educação 

Superior com especial relevo para os bacharelados interdisciplinares. 

O outro aspecto consiste na defesa de que uma nova dinâmica social nos 

processos de produção e circulação do conhecimento tem reclamado por novas 

formas de profissionalização, novos modelos universitários reiterando a urgência em 

superar a visão fragmentadora do conhecimento sob a qual a atual arquitetura 

curricular das nossas graduações encontra-se acomodada. A complexidade e 

diversidade cultural do mundo contemporâneo convoca uma formação profissional 

voltada para as questões emergentes da natureza, da sociedade, da história e da 

subjetividade (CAMARGO, 2010) e os bacharelados se stituam como parte inicial de 

uma formação com esta característica. 

Concepção, prática e competências profissionais  

De acordo com estes Referenciais, os Bacharelados Interdisciplinares são 

“programas de formação em nível de graduação de natureza geral, que conduzem a 

diploma, organizados por grandes áreas do conhecimento” (CAMARGO, 2010) e se 

caracterizam por uma trajetória formativa altamente flexível quanto à composição 

curricular, baseada na interdisciplinaridade e mobilidade intra e interinstitucional. 

Constituem-se, assim, como a etapa inicial dos estudos superiores quando serão 

desenvolvidas competências e habilidades voltadas para a autogestão da 

aprendizagem ao longo da vida, atribuindo ao estudante plena autonomia. 
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Entende-se por grandes áreas “campos de saberes, práticas, tecnologias e 

conhecimentos, definidos de modo amplo e geral”, dentre as quais Artes, Ciências 

da Vida, Ciência e Tecnologia, Ciências Naturais e Matemáticas, Ciências Sociais, 

Humanidades e outras (CAMARGO, 2010, p. 4).  

Relativo às práticas, tem-se que as inovações – científica, tecnológica, 

artística, social e cultural – devem se integrar à pesquisa, à extensão e ao ensino. O 

trabalho em equipe é tão reconhecido como uma característica das práticas dos 

bacharelados interdisciplinares quanto as possibilidades de experiências nesses 

campos de inovação. Este esforço é uma tentativa de estimular a iniciativa 

individual, a capacidade de pensamento crítico, a autonomia intelectual, o espírito 

inventivo, inovador e empreendedor (CAMARGO, 2010).  

Diante dessa caracterização, é possível reconhecer duas perspectivas de 

caráter, inegavelmente interdisciplinar, nos anos inicias do estudante da educação 

superior. Uma delas trata-se do investimento à formação geral, alicerçado na 

multiplicidade cultural das mais variadas áreas, quer seja artística, científica, cultural 

ou tecnológica, ao tempo em que o aluno vai se reconhecendo diante do leque de 

possibilidades e ofertas de formação profissional na educação superior. A outra, na 

intenção pedagógica que investe na postura flexível do estudante voltado para o 

desenvolvimento e a vivência de práticas complexas, consolidando uma formação 

baseada na interdisciplinaridade. Tendo em vista essa intenção, é fundamental que 

a comunidade universitária tenha espaço e tempo adequados para atualizar 

constantemente as práticas educativas.  

Relativo às competências para o mundo do trabalho, o perfil esperado, quanto 

às questões sociais, traduzem capacidades em que o profissional identifique e 

resolva problemas que estejam em áreas de fronteiras ou em interface de diferentes 

disciplinas e campos de saber, comprometendo-se com a sustentabilidade nas 

relações entre ciência, tecnologia, economia, sociedade e ambiente, mantendo-se 

sensível a qualquer tipo de desigualdade social, à diversidade dos saberes e às 

diferenças étnico-raciais. Quanto à interpessoalidade, que seja capaz de decidir em 

cenários imprecisos e incertos, mantendo flexibilidade nos argumentos, nas 

múltiplas formas de comunicação e, sobretudo, atitude ética em relação ao mundo 

do trabalho.  Quanto à produção do conhecimento, que preserve a atitude de 

investigação e de incansável busca – tanto individualmente quanto em equipes, em 
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redes – do estabelecimento de relações entre as especificidades regionais ou locais 

com a situação global, envolvendo sempre novas tecnologias a esse favor, 

empreendendo tanto nos setores públicos quanto privados quanto no terceiro setor. 

(Grifo nosso). 

É então esperado que esse profissional mobilize, com flexibilidade, 

conhecimentos, competências e habilidades gerais e específicas para responder às 

determinações do mundo do trabalho. Isto nos faz lembrar dos conceitos e práticas 

da interdisciplinaridade na dimensão inter-racional em que a comunicação de ideias, 

o intercâmbio e o desenvolvimento do pensamento sistêmico promovem, além da 

qualidade do trabalho científico, a relevância social desse trabalho científico. Assim, 

a formação acadêmica deve ser concebida de forma crítica e plural, não podendo se 

restringir simplesmente à transmissão de ensinamentos em sala de aula. 

Por este conjunto de competências que desenham o perfil profissional de um 

bacharel interdisciplinar, parece-nos existir mais um fio que une a proposta da 

Universidade Nova à Declaração de Bolonha. É que tais competências derivam das 

originárias competências presentes no Projeto Alfa Tuning para a América Latina33 

que, por sua vez, se inspira no Projeto Tuning do Processo Europeu de Bolonha34. O 

documento também anuncia que essa iniciativa teve como principal finalidade tratar 

de formas de interação com as 62 (sessenta e duas) universidades latino-

americanas que participaram desse projeto, – e também com universidades 

brasileiras – contribuindo para o desenvolvimento da qualidade por um lado e, por 

outro, detectando competências – genéricas e específicas – relacionadas às 

profissões. 

 

 

                                            
33 Alfa Tuning América Latina foi um projeto que buscou sintonizar estruturas educativas da América 
Latina em torno de intercâmbios de informações e melhorias na cooperação para o desenvolvimento 
da qualidade, eficácia e transparência. O Projeto é independente, impulsionado e coordenado por 
universidades de diferentes países, tanto latino-americanas como europeias. Participam mais de 230 
acadêmicos e responsáveis de educação superior da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), e Europa (Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Eslovênia, 
Espanha, França, Grécia, Irlanda, Itália, Lituânia, Países Baixos, Portugal e Romênia), ficando 
agrupados em 16 redes de áreas temáticas e uma rede de Responsáveis de Política Universitária.  
34 O que significa dizer também que, apesar do Processo de Bolonha ter surgido como referência na 
conjuntura do ensino superior europeu na década de 1990, nos anos que seguiram ele se desdobra a 
outros sítios do planeta, chegando até o Continente Americano com a consolidação de práticas do 
Projeto Tuning América Latina (TUNING AL). 
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Capacidade de abstração, análise e síntese 
Capacidade de aplicar os conhecimentos na prática 
Capacidade para organizar e planificar o tempo 
Conhecimentos sobre a área de estudo e a profissão 
Responsabilidade social e compromisso cidadão 
Capacidade de comunicação oral e escrita 
Capacidade de comunicação em um segundo idioma 
Habilidades na utilização das tecnologias da informação e da comunicação 
Capacidade de investigação 
Capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente 
Habilidades para procurar, processar e analisar informação procedente de 
fontes diversas 
Capacidade crítica e autocrítica 
Capacidade para agir em novas situações 
Capacidade criativa 
Capacidade para identificar, delinear e resolver problemas 
Capacidade para tomar decisões 
Capacidade de trabalho em equipe 
Habilidades interpessoais 
Capacidade de motivar e conduzir a metas comuns 
Compromisso com a preservação do meio ambiente 
 Compromisso com seu meio sociocultural 
 Valoração e respeito pela diversidade e pelo multicultural 
 Habilidade para trabalhar em contextos internacionais 
 Habilidade para trabalhar de forma autônoma 
 Capacidade para formulação e gestão de projetos 
 Compromisso ético 
 Compromisso com a qualidade  
(Fonte: http://www.tuningal.org/pt/competencias)  

 

O eixo de empregabilidade do projeto Tuning propõe perfis de egresso 

vinculados às novas demandas e necessidades sociais, construindo as bases das 

competências que devem ser definidas nas áreas de Administração de Empresas, 

Agronomia, Arquitetura, Direito, Educação, Enfermagem, Física, Geologia, História, 

Engenharia Civil, Matemática, Medicina, Psicologia e Química para fins de produção 

de um sistema harmônico que consiga desenhar um enfoque de aproximação entre 

as diplomações e as áreas temáticas. 

Para atender a esta formação que pretende contribuir para a emancipação 

crítica do sujeito, são propostos quatro princípios norteadores que orientam a 

organização dos currículos dos cursos no Modelo Universidade Nova, conforme 

descritos na figura a seguir: 
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Figura 5 - Princípios Norteadores dos Currículos dos BIs 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados e informações obtidas em Almeida Filho e 

Santos (2008, p. 222). 

 

Estrutura e Desenho curricular 

Em respeito às variações das estruturas e práticas de ensino, os referenciais 

declaram que cada instituição deve apresentar sua proposta, preservando, 

naturalmente, elementos que garantam a interdisciplinaridade, uma vez que este é o 

traço marcante dos Bacharelados Interdisciplinares. A diversidade na organização 

curricular deve estar presente nos projetos pedagógicos, uma vez que se constituem 

ferramentas de consulta para que a comunidade projete esses ideais na prática. E 

acrescentam: “Os projetos pedagógicos deverão especificar as possibilidades de 

integralização curricular e de fluxo de formação em termos de, pelo menos: 

estrutura, acesso, permanência e sucesso, progressão, aprendizagem, avaliação e 

mobilidade” (CAMARGO, 2010, p. 6). 

Para isso, apresentam pistas do que deve constar nas propostas. Para o 

primeiro ciclo, o tempo e o espaço da formação universitária deverá centralizar suas 

atenções na garantia de programas que estabeleçam uma “formação geral como 

fortes bases conceituais, éticas e culturais” (CAMARGO, 2010, p. 3).  A garantia 

dessa formação geral envolve objetos, métodos cognitivos e recursos instrumentais 

da grande área, favorecendo a continuidade dos estudos ou em direção ao segundo 

ciclo – na profissionalização – ou rumo à pós-graduação. Para isso, os referenciais 

orientam que o currículo se estruture “em eixos, conjunto de módulos, unidades 

curriculares articuladas entre si, dentre outras formas” (CAMARGO, 2010, p. 5) e 
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rompendo, preferencialmente, com a lógica tradicional de pré-requisitos em que o 

currículo se organizou historicamente nas universidades. Com isso, a conquista da 

autonomia no percurso formativo do estudante será garantida por meio da 

capacidade flexível de escolha do currículo que esteja ao seu dispor. 

Daqui em diante, cabe destacar que Almeida Filho (2008) apresenta as 

configurações dos Bacharelados Interdisciplinares como sendo pertencentes ao 

Projeto UFBA Nova. Então, é bom que se esclareça que o modelo ora proposto se 

definiu como um ponto de partida para que outras universidades 

consubstanciassem, do seu modo, os ideais preconizados de universidade neste 

novo século. 

Os cursos têm duração prevista para integralizar os estudos em três anos, com 

uma carga horária mínima de 2.400 horas. As modalidades previstas no Projeto 

UFBA Nova abrangem quatro grandes áreas do conhecimento: Artes, Humanidades, 

Ciência e Tecnologia e Saúde.  

Esse projeto também introduziu o conceito de Área de Concentração (AC) 

como campos de formação ou campos do conhecimento multi ou interdisciplinares 

que se constituem de componentes, parte optativos e parte obrigatórios. Essas 

áreas são organizadas a partir de um conjunto de estudos teóricos e aplicados que 

contribui para um perfil acadêmico encerrado em si mesmo. E exemplifica: 

 

O BI em Artes (BA), por exemplo, poderá ter as seguintes áreas de 
concentração: Estudos de Dança, Música, Literatura, Cinema e Audiovisual. 
O BI em Humanidades (BH) poderá ter as seguintes áreas de concentração: 
Estudos de: Comunicação, Filosóficos, da Sociedade, da Cultura, do 
Comportamento Humano, Históricos, de Gênero, Étnicos e Raciais, 
Linguísticos, da Informação, Econômicos e Financeiros, da Gestão, 
Jurídicos etc. O BI em Ciência e Tecnologia (BCT) terá as seguintes áreas 
de concentração: Ciências Exatas, Ciências da Matéria, Ciências da 
Engenharia, Ciências da Terra e do Mar, Ciências da Informática, Ciências 
da Vida, Ciências do Meio-Ambiente, e outros. O BI em Saúde (BS) poderá 
ter as seguintes áreas de concentração: Saúde Animal, Saúde Humana, 
Ciências da Alimentação, Ciências do Esporte, Saúde Coletiva.  (ALMEIDA 
FILHO e SANTOS, 2008, p. 203) 
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Como resultado, a titulação se fará com a especificidade escolhida pelo 

estudante como: Bacharel em Ciência e Tecnologia, Área de Concentração em 

Ciências da Matéria, ou Bacharel em Saúde, Área de Concentração em Saúde 

Coletiva e assim sucessivamente. 

Almeida Filho (2008, p. 202) destaca que os conceitos de Bloco e Eixos 

curriculares são a base estrutural do currículo “definidos como conjunto de módulos 

(cursos, disciplinas, atividades, programas, trabalhos orientados) ofertados aos 

alunos durante o período letivo”. E, assim, o BI se constitui de duas etapas de 

formação – a Geral e a Específica, organizadas com esses eixos e blocos, distintas 

quanto à sua função na formação acadêmica dos estudantes conforme representado 

na figura a seguir: 

 

Figura 6 - Estrutura Curricular dos Bacharelados Interdisciplinares 

 

Fonte: Almeida Filho e Santos, 2008, p. 204. 
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A Formação Geral - FG 

A Formação Geral integraliza-se com uma carga horária mínima de 600 horas 

– 25% do total dos três anos – e compõe-se de três eixos – Eixo EL: das 

Linguagens; Eixo ET: Interdisciplinar Temático e Eixo EI: Orientação profissional ou 

Integrador. 

EL: Eixo Linguagens – Trata-se de uma formação paralela e sequencial a ser 

desenvolvida durante todo o programa de Formação Geral do BI, incluindo quatro 

módulos curriculares ao menos. Tem como objetivo “promover a aquisição de 

conhecimentos e habilidades de natureza instrumental que possibilitarão acesso a 

conhecimentos e competências fundamentais e finalísticos do Bacharelado 

Interdisciplinar” (ALMEIDA FILHO e SANTOS, 2008, p. 206). Quatro programas 

foram sugeridos para compor esse Eixo. A fim de melhor visualizá-los na totalidade, 

propusemos a organização das informações em uma tabela, como vemos a seguir:  

 

Quadro 4 - Conjunto de Programas do EL com respectivas finalidades e atividades 

Programa Finalidade Atividades curriculares 

Língua 
Portuguesa 

Desenvolver um nível de 
proficiência que permita a 
compreensão e produção de 
textos escritos utilizando a norma 
culta da língua portuguesa. 

Língua portuguesa, poder e diversidade 
cultural. 
Oficinas de Leitura e produção de textos. 
Redação de Textos Acadêmicos e 
Técnicos. 

Línguas 
Estrangeiras 

Adquirir competências básicas 
para leitura em idiomas que 
ampliem as possibilidades de 
acesso do aluno à informação e 
conhecimento. 

Não reveladas 

Linguagens 
Matemáticas 

Desenvolver o raciocínio lógico-
formal através de 
conhecimentos, técnicas e 
instrumentos inerentes às 
mesmas. 

São revelados exemplos de conteúdos que 
constituem o bloco: raciocínio abstrato, 
lógica, estruturas matemáticas, estatísticas. 
Matemática financeira, introdução aos 
cálculos analítico e numérico, introdução à 
álgebra, computação, modelagem e 
simulação aplicada a sistemas sociais 
biológicos, físico e químicos, elementos de 
otimização, etc. 

Linguagens 
Aísticas 

Cultivar sensibilidades, saberes, 
conhecimentos, técnicas, 
instrumentos e efeitos inerentes 
às diversas expressões 
artísticas. 

Diferentes linguagens estéticas destinadas 
àqueles que pretenderem formar-se em 
carreiras artísticas. 
Duas modalidades são propostas – 
laboratório de criação e práticas artísticas e 
oficinas de práticas artísticas. 

Fonte: Elaborado pela autora com dados e informações obtidas em Almeida Filho 
(2008, p. 208 e 209). 
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Desses quatro programas, apenas o de Língua Portuguesa é obrigatório. Os 

demais são de livre escolha pelos estudantes e podem se tornar componentes 

obrigatórios para Áreas de Concentração específicas ou pré-requisitos para 

formações profissionais específicas. 

ET: Interdisciplinar Temático – trata-se de um eixo composto por dois blocos: 

Estudos sobre a Contemporaneidade e Formação nas Três Culturas. O primeiro é 

um componente curricular – com temporalidade semestral – que privilegia a 

discussão de temas importantes da Contemporaneidade por meio de palestras, 

mesas redondas e seminários. É proposto que nos Estudos sobre a 

Contemporaneidade estejam presentes temas como (i) Ambiente, Culturas e 

Sociedades; (ii) Políticas, Instituições e Organizações; (iii) Ética, Indivíduo e 

Subjetividade.  

O Bloco Formação nas Três Culturas é tecido por componentes curriculares 

voltados para os aspectos humanístico, artístico e cultural com, no mínimo, 64 horas 

em cada uma delas sem a relação de pré-requisitos entre eles. Para esse bloco, as 

orientações que se referem a “interdisciplinas” não deixa muito claro o que quer 

defender, senão vejamos: 

 

Note-se que nessa fase da formação introduz-se o conceito de 
interdisciplinas, designando estudos sobre temas/problemas complexos, 
irredutíveis a recortes mono-disciplinares, onde se aplicam componentes 
curriculares que abordam campos temáticos que envolvem e articulam 
mais de um campo disciplinar, ministrados por equipes docentes. (Grifo 
nosso) (ALMEIDA FILHO e SANTOS, 2008, p. 210). 

 

A Formação Específica – FE  

O que determina sua organização é a livre escolha do aluno de componentes 

curriculares voltados para a Área de Concentração ou de formação básica de 

carreiras profissionais. Por ser de livre escolha, os componentes curriculares são 

totalmente optativos, integrando graduação e pós-graduação. Esse Bloco compõe-

se de três Eixos: Orientação Profissional, Área de Concentração e Eixo Integrador. 

O primeiro tem a finalidade de envolver o estudante nas escolhas profissionais 

por meio de cursos programados com um conjunto de componentes curriculares 
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disponíveis das diversas áreas básicas, de modo que ele possa dar os primeiros 

passos rumo ao estudo específico dos fundamentos da profissão. 

As disciplinas e atividades preparatórias para o prosseguimento na formação 

em carreiras profissionais compõem o eixo Área de Concentração e o Eixo 

Integrador de caráter optativo, que se constitui de uma sequência de módulos, 

blocos ou atividades de Integração que articulem múltiplos conteúdos a que os 

estudantes estarão sujeitos ao longo da trajetória acadêmica. Ainda é possível que 

esse Eixo se organize como uma sequência de atividades curriculares, levando em 

conta as particularidades da Área de Concentração a qual fizeram a opção de seguir 

com as seguintes modalidades: Atividades Curriculares em Comunidade – ACC35; 

Atividades Curriculares em Instituição – ACI; Iniciação à Pesquisa; Iniciação à 

Docência; Iniciação à Prática Profissional e outros. 

Os primeiros registros de BIs no Brasil datam de quase dez anos. A 

Universidade Federal do ABC-UFABC já vinha protagonizando o movimento de 

implantação de ciclos e bacharelados interdisciplinares antes mesmo da 

formalização da Universidade Nova e também da implantação dos referenciais 

orientadores, em 2008. Criada em 200636 e, portanto, no contexto dessas 

transformações, sua comunidade consegue “propor um modelo pedagógico novo, 

assentado sobre as conquistas científicas do século XX, mas voltado para a 

apropriação desse conhecimento pela sociedade num contexto mais construtivo e 

humano”. (UFABC, 2006, p. 2). 

Nesse modelo, a prática da universidade, sobretudo o ensino e a pesquisa, 

bem como a organização curricular dos cursos de graduação e pós-graduação,  

fundamentam-se na interdisciplinaridade. Seu projeto dispõe de um currículo por 

áreas do conhecimento com vistas tanto à possibilidade de se tornarem referência 

acadêmica quanto à possibilidade de uma educação integral como princípio a ser 

seguido. Atualmente, a UFABC encontra-se com dois Campus – Santo André e São 

Bernardo do Campo, contabilizando, em agosto de 2015, 12.433 alunos 

matriculados. Destes, 9.201 encontram-se distribuídos entre os três bacharelados 

                                            
35 Segundo o Projeto, o Programa ACC é uma experiência “educativa, cultural e científica, 
desenvolvida na UFBA, com o objetivo de articular ensino e pesquisa a ações interdisciplinares 
voltadas para o desenvolvimento social” (ALMEIDA FILHO e SANTOS, 2008, p. 214). 
36 O que de certo modo favoreceu que se instalasse, no ato de sua criação, um projeto inovador, 
diferente do que se havia até então proposto para uma universidade pública brasileira. 
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interdisciplinares que oferta37. Esses números conseguem traduzir a capacidade de 

alcance da universidade. 

Recentemente, os registros na base de dados do Ministério de Educação – 

MEC – anunciam que, das instituições superiores existentes nos 27 estados 

brasileiros, 53 em 16 estados cadastraram curso interdisciplinar nas mais variadas 

modalidades. O gráfico seguinte revela esta distribuição entre as cinco regiões do 

Brasil. 

Gráfico 1 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares nas Regiões do Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados no sistema E-Mec 

 

A partir deste gráfico, é possível reconhecer uma maior concentração destes 

cursos nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste do país. Entretanto, de acordo com 

dados do E-Mec, quatro estados centralizam a oferta: dentro do Nordeste, a Bahia, 

com 70% dos cursos; o Pará, com 80% dentro da região e, na região sudeste, Minas 

Gerais lidera com 64%. Ou seja, mais de 50% dos cursos ofertados em todo o Brasil 

estão concentrados nesses três estados como verificamos a seguir: 

                                            
37 Dados com fonte em: Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD da UFABC, disponível em: 
<http://propladi.ufabc.edu.br/informacoes/ufabc-em-numeros>. Acesso em 22 de out. 2015. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares na região Nordeste 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados no sistema E-Mec 
 

Gráfico 3 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares na região Norte 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados no sistema E-Mec. 
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Gráfico 4 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares na região Sudeste 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados no sistema E-Mec 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares na região Sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados no sistema E-Mec 
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Gráfico 6 - Distribuição dos Bacharelados Interdisciplinares por Modalidade no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados no sistema E-Mec 

 

O gráfico acima indica que no conjunto dos 94 cursos registrados no E-Mec, 

quanto ao grau, contabilizam-se 53% (cinquenta e três) bacharelados, 46% 

(quarenta e seis) licenciaturas e 1% (hum) sequencial.  

Nesse total, distintas áreas de concentração – em torno de 30 (trinta) – os 

organizam, com destaque para as Ciências e Tecnologia e seus desdobramentos: 

Educação do Campo, Artes, Saúde e Humanidades. 

Diante desse quadro de expansão nas universidades brasileiras nos cursos de 

graduação autodeclarados como sendo interdisciplinares, reafirmamos a intenção de 

localizar e compreender o lugar da interdisciplinaridade nos documentos norteadores 

do trabalho pedagógico para o corpo acadêmico, especialmente o quadro docente, 

para promover a interdisciplinaridade. 

Nos documentos é suposto que o BI represente uma proposta avançada de 

estudos superiores que admite reunir, numa única modalidade de curso de 

graduação, um composto de características que vêm sendo requeridas pelo mundo 

do trabalho e pela sociedade contemporânea, com os seguintes resultados: 
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Alargamento da base dos estudos superiores, permitindo uma ampliação de 
conhecimentos e competências cognitivas; 
flexibilização curricular com aumento de componentes optativos, 
proporcionando aos estudantes a escolha de seus próprios percursos de 
aprendizagem; 
introdução de dispositivos curriculares que promovam a integração entre 
conteúdos disciplinares e níveis de formação; 
adiamento de escolhas profissionais precoces que têm como consequência 
prejuízos individuais e institucionais; 
redução das altas taxas de evasão, em especial do ensino público superior 
(ALMEIDA FILHO E SANTOS, 2008, p. 270). 

 

Além destes resultados, tem-se a defesa de que o estudante terá mais tempo 

para escolher a carreira que deverá exercer, evitando a precocidade que se instala 

quando ele deve decidir por qual carreira seguir antes mesmo de experimentar seus 

fundamentos. 

Anunciadas breves considerações 

Ao longo deste capítulo, buscamos apresentar a linha do tempo da trajetória da 

educação superior brasileira, sobretudo das universidades, desde suas principais 

heranças até os modelos mais recentes. Em seguida, observamos a conjuntura da 

educação superior no século XXI quanto à sua classificação, estrutura e princípios 

quando adentramos na proposta da Universidade Nova/UFBA Nova, percebendo as 

singularidades de caráter inovador que a contornam. Em se tratando disso, 

cuidamos de compreender, em especial, os Bacharelados Interdisciplinares 

enquanto proposta de reordenamento acadêmico, a partir de seus fundamentos, 

orientações práticas, competências profissionais, estrutura e desenho curricular. 

No que concerne à trajetória das universidades brasileiras, percebemos que, 

mesmo sendo muito jovem, é marcada por momentos bem distintos conforme o 

contexto político, social – tanto nacional como internacional – de cada época. Com 

seu surgimento datando meados de 1920, ou seja, ainda sequer completamos 100 

anos de existência, justificam-se (talvez) os desafios percebidos da universidade 

atual em se adaptar ao novo por carregar heranças emblemáticas de escolas 

humboldtianas, napoleônicas e tecnicistas-americanas. 

Novos tempos estabelecem novas conjunturas e o discurso para uma 

universidade para o século XXI se traduz na Universidade Nova com uma “mescla 

tímida dos modelos existentes nos EUA e do Processo de Bolonha” (LIMA, 

AZEVEDO e CATANI 2008, p. 20), destacando, repetidamente: indissociabilidade 
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entre ensino, pesquisa e extensão, autonomia, flexibilidade, expansão, 

democratização, função social, autoformação, aprendizagem em redes, mobilidade. 

Estas expressões traduzem uma fase do Brasil que se mostra politicamente exausto 

de opressão e, sobretudo, silenciamento com que os anos anteriores lhe marcaram. 

Um país que almeja pela emancipação crítica de sujeitos e saberes em detrimento 

de qualquer forma de dominação, a partir do reconhecimento de valores filosóficos 

como hiperconectividade, pensamento complexo, multi-inter-trandisciplinaridade, 

paradigmas alternativos de formação, em que os Bacharelados Interdisciplinares 

ocupam parte nesse lugar com caráter inovador. 

Acrescentando a essa discussão, parece-nos óbvio que temas à 

internacionalização da educação superior brasileira, a submissão aos países 

signatários do Processo de Bolonha ou aos modelos de escolas superiores norte-

americanas situam-se em zonas periféricas quando se trata de uma problemática 

nuclear sobre a universidade como o lugar privilegiado do fazer ciência neste século 

XXI e que, portanto, deve ter e oferecer condições para que a comunidade nela 

inserida possa agir em conformidade a esse lugar. Basta que retornemos ao 

Capítulo 1 desta tese onde encontramos sublinhados elementos suficientes que 

justificam a necessidade de um reordenamento acadêmico e, portanto, atestam esta 

emergência imposta. 

E, em função também disso, que esse capítulo é fundamental para a 

construção dessa tese, uma vez que nos situa no contexto de universidade pública 

brasileira e na forma de compreender a interdisciplinaridade nesse lugar. Uma das 

grandes contribuições que esse capítulo nos deixa é a clareza de que quando 

tratamos de interdisciplinaridade nas universidades, sobretudo públicas, devemos 

considerar o contexto histórico, político e social que cada uma atravessa desde a 

sua criação, afinal a própria palavra interdisciplinaridade nasce de um contexto 

político, de movimento de estudantes políticos. Quer dizer, apesar de 

compartilharem objetivos comuns, cada instituição gera, propõe, traduz e faz 

interdisciplinaridade segundo seus interesses, segundo a função social que 

desempenha na sociedade, segundo o lugar que ocupa na estrutura curricular do 

país e na formação de profissionais legítimos para um tempo que ainda estamos por 

perceber. Falo do tempo da emancipação, do tempo da liberdade, da civilidade e da 

cidadania em nosso país. 
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4 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

Ao longo da evolução do ser humano, alguns desafios o têm mobilizado, 

constituindo cenários da sua história como, por exemplo, a necessidade de descobrir 

e explicar os fenômenos que o cercam, contribuir para a transformação da realidade 

em que vive e ampliar seus conhecimentos. Para lidar com esses desafios, a ciência 

entra em tela e precisa ser compreendida não apenas como um conjunto de 

conhecimentos acumulados pelo homem, mas também como práticas que foram/são 

desenvolvidas para obtê-los. No entanto, um conhecimento só pode ser considerado 

científico se for, tão somente, obtido através de um conjunto de critérios e condições 

científicas adequados, ou seja, deve estar bem fundamentado teórica e 

metodologicamente, deve ser comunicado e pode ser submetido a críticas (BARDIN, 

2011). 

Mesmo reconhecendo que esse conhecimento não é o único capaz de facultar 

respostas às nossas perguntas, entendemos que esse tipo de conhecimento ganhou 

grande credibilidade na sociedade moderna e na contemporaneidade em função de 

seu reconhecimento social ampliado e caracteriza-se como contestável, 

comunicável, sistemático e analítico. Ou seja, sem reduzir a pesquisa ao paradigma 

tradicional de natureza positivista, tais características traduzem – ou deveriam 

traduzir – uma metodologia exigente, em que a aplicação elaborada de técnicas e 

instrumentos de pesquisa visem dar respostas às perguntas e aos problemas. Nesse 

sentido, o pesquisador compreende que a análise não tem um fim em si mesmo, ao 

contrário, parte da sua relação com o objeto, aliado à teoria e às interações entre 

contexto que tem, subjacente, sua historicidade. 

Relativo a essa investigação, o problema da pesquisa, as características do 

objeto de estudo, sua relação com o contexto, somados à fundamentação teórica e 

nossas implicações com o tema, foram os elementos que direcionaram este 

percurso metodológico bem como os instrumentos selecionados. Reconhecemos 

que a opção pelo método, assim como a do objeto, foi intencional e carregada de 

escolhas que refletem as nossas opções teórico-metodológicas. 
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Numa investigação é preciso ter em conta que, para estudar um determinado 

pormenor da realidade, a complexidade de aspectos que estão postos e os 

possíveis obstáculos devem ser considerados do mesmo modo durante a definição 

de uma base metodológica. Como bem afirmado por Moraes e De La Torre (2006, 

p.161) “todo método de pesquisa, para funcionar como uma lanterna iluminando o 

caminho, necessita de estratégias de ação, de procedimentos adaptáveis à 

realidade e que ajudam a organizar as ações para o alcance dos objetivos e a 

concretização da intencionalidade”. 

Este conjunto de argumentos justifica um capítulo à parte com a metodologia 

desenvolvida, pois entendemos que a definição das diretrizes metodológicas 

funcionaram como âncoras durante nosso percurso investigativo, tanto quanto a 

definição de um marco teórico.  

Então, para a descrição do percurso realizado, organizamos este capítulo em 

dois tópicos estruturantes: o primeiro quando abordamos o tipo da pesquisa adotado 

à medida que a justificamos com o aporte teórico; o segundo quando descrevemos 

os modos e caminhos percorridos na análise dos dados com foco na análise 

qualitativa de documentos descrevendo as fases por quais passamos e os recursos 

de que nos utilizamos. 

 

4.1 SOBRE O TIPO DA PESQUISA 

 

Definir e justificar o tipo de pesquisa é uma tarefa exigente, vez que entre os 

próprios teóricos em tela é difícil um consenso quanto à classificação dos diversos 

tipos de investigação. Demo (2000) alerta que nenhum tipo de pesquisa é por si só 

suficiente e, por isso, habitualmente, entremeamos os vários tipos, destacando, 

conforme a necessidade, um ou outro.  

Nesse sentido, considerando o campo de estudo, definimos esta pesquisa 

como educativa e, conforme a tradicional classificação, a definimos como 

documental38, segundo os procedimentos e técnicas de análises e, por último, 

                                            
38 Incluindo aqui a participação também da pesquisa bibliográfica para a elaboração dos 
fundamentos teóricos. 
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também qualitativa, pela forma como o problema é tratado.  A seguir, desdobramos 

cada uma delas com mais profundidade. 

 

4.1.1 A pesquisa educativa 

 

A pesquisa que temos desenvolvido se insere no âmbito geral da investigação 

educativa, ou seja, busca compreender processos educativos com vistas a propor 

melhorias e alternativas, uma vez que ela se preocupa com a aplicação da 

metodologia científica para o conhecimento, compreensão e explicação de 

fenômenos relacionados à educação. 

Apoiamo-nos no paradigma interpretativo e crítico, vez que pretendemos 

compreender a realidade educativa, no que se refere à utilização do termo 

interdisciplinaridade em documentos oficiais no ensino superior como argumento 

para garantir uma formação inicial contemporânea diferenciada. 

Por meio da análise de documentos oficiais, buscamos descrever e 

compreender as bases teórico-metodológicas que os sustentam, o que justifica 

nosso aporte também no paradigma interpretativo. A descrição e interpretação dos 

documentos busca, por um lado, aperfeiçoar minha própria prática como professora 

e gestora de curso no ensino superior e, por outro, contribuir diretamente com os 

debates relativos às questões epistemológicas da interdisciplinaridade no ensino 

superior brasileiro. Posto assim, quanto à sua finalidade, essa investigação é de 

caráter interpretativo e crítico. Além disso, os resultados e o conhecimento 

decorrentes desse estudo podem dar pistas para o desenho de cursos de formação 

no sistema de ensino superior brasileiro em que a realidade interdisciplinar seja uma 

constante. Dito de outro modo, pretendemos compreender a realidade investigada 

para, na medida do possível, recomendar pistas que possam modificá-la e 

aperfeiçoá-la. 

Tendo em vista nossas expectativas, esperamos que essa investigação 

assuma a responsabilidade de gerar novos conhecimentos que sejam úteis para a 

educação. 
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Uma vez que pesquisa bibliográfica e documental às vezes são colocadas, 

erroneamente, como sinônimos, interessa-nos, antes de avançar nesse capítulo, 

distingui-las, ainda que brevemente, ao tempo em que as situamos no contexto 

dessa investigação. 

 

4.1.2 A pesquisa bibliográfica 

 

Toda pesquisa, em qualquer que seja a área de conhecimento, reclama por 

uma pesquisa bibliográfica. Seja para definir o quadro teórico, para compor o estado 

da arte do conhecimento ou até mesmo para garantir argumentos quanto às 

possíveis colaborações que a pesquisa pode oferecer. 

Lakatos e Marconi (2003) a destacam como o momento em que são levantados 

os trabalhos mais relevantes já realizados sobre o assunto, uma vez que oferecem 

dados atuais e indispensáveis relacionados ao tema. Essa pesquisa acontece, 

segundo Gil (2008), a partir da consulta de materiais já publicados classificados 

como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios críticos. Esse tipo de pesquisa, em 

muitas situações, especialmente na área das ciências humanas, acontece com 

todas as etapas de um trabalho científico, culminando em estudos monográficos, por 

exemplo. Em outros campos e áreas ela também é aplicada para propor inovações e 

certificar conceitos, como é o nosso caso. 

Ela consiste em leitura, seleção, fichamento e arquivamento de conteúdos de 

utilidade para a pesquisa. É importante o conhecimento prévio do tema, maestria e 

muita percepção do pesquisador para que não sejam agrupados apenas um grande 

número de informações, mas que tenha condições de eleger o que é adequado, 

declinando daquilo que não procede. Aliado a isso, é fundamental que o plano da 

pesquisa tenha bem claro os objetivos da revisão bibliográfica, evitando a dispersão 

do tema. 

Para a definição do quadro conceitual39, ultrapassamos a revisão de literatura. 

Defendemos que se tratou de uma pesquisa bibliográfica em que, dentre os tipos de 

fontes de documentos classificados por Lakatos e Marconi (2003), nos 

                                            
39 Referentes aos Capítulos 1, 2 e 3 desta tese. 
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concentramos nas publicações. Estudamos e analisamos fontes bibliográficas 

primárias, publicadas pela primeira vez pelos autores (teses, livros, relatórios) para 

tratar das bases conceituais, identificando os pressupostos em que se assentam os 

fundamentos da interdisciplinaridade. Entretanto, incluímos também as fontes 

secundárias – trabalhos não originais que citam trabalhos originais para perceber as 

reinterpretações destes conceitos ocorridas ao longo das últimas cinco décadas. 

Esse tipo de pesquisa, embora não implique na ação imediata sobre a 

realidade, foi, para nós, relevante, pois tornou-se decisivo nas análises bem como 

nas recomendações dessa pesquisa. Particularmente, nosso desejo manifesto foi, 

com os resultados obtidos nos estudos dos referenciais teóricos sobre 

interdisciplinaridade, identificar (novos ou não) elementos, ainda que provisórios, 

que subsidiem a prática do ensino superior nessa perspectiva.  

Provisórios, pois, concordando com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999, 

p. 09): 

 

Apesar de todo êxito que a teoria possa ter em explicar a realidade, é 
importante reconhecer que ela é sempre conjectural, sendo passível de 
correções e aperfeiçoamentos, podendo ser substituída por outra teoria que 
explique melhor os fatos.  

 

Por esta opção, a metodologia do trabalho foi imbuída do rigor sem a rigidez 

que a avizinha na seleção de teóricos clássicos, pois, cumpre encontrar um ponto de 

apoio por entender, como Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999, p. 182), que o 

quadro referencial: 

 

Clarifica a lógica de construção do objeto da pesquisa, orienta a definição 
de categorias e constructos relevantes e dá suporte às relações 
antecipadas nas hipóteses, além de constituir o principal instrumento para a 
interpretação dos resultados da pesquisa. A pobreza interpretativa de 
muitos estudos (...) deve-se, essencialmente, à ausência de um quadro 
teórico criteriosamente selecionado ou elaborado. 

Embora a seleção do referencial tenha sido feita previamente, mantivemos a 

postura flexível para admitir novas incursões ao longo das descobertas e análises, 

evitando que a nossa visão fosse prematuramente focalizada. Esta postura nos 

permitiu perceber determinados aspectos igualmente relevantes no contexto da 
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interdisciplinaridade na educação superior, que não constatamos nos estudos das 

teorias clássicas, por exemplo. 

Para esse estudo, foram consideradas as fases da pesquisa bibliográfica em 

que, determinados os objetivos, elaboramos um plano de trabalho. Inicialmente, 

buscamos conhecer e analisar os conceitos clássicos da interdisciplinaridade, 

agrupando-os quanto à similaridade, a partir das principais fontes primárias 

clássicas. Em seguida, descrevemos e interpretamos as fontes primárias da 

interdisciplinaridade sob as perspectivas europeias, norte-americana e brasileira 

quando identificamos elementos de convergências das três proposições, tendo como 

base a síntese enunciada dos conceitos clássicos. Adiante, confeccionamos fichas 

de estudos e redigimos os capítulos de base teórica.  

Essa revisão bibliográfica forneceu dados conceituais para identificar e analisar 

fundamentos da interdisciplinaridade presentes nos documentos oficiais e que 

contribuíram para responder à questão-chave dessa investigação. Essas fontes 

tiveram como recorte autores e respectivas produções relativas ao tema a partir da 

década de 60, numa perspectiva europeia, americana e brasileira. A citação das 

principais conclusões a que essas perspectivas chegaram permitiu ampliar a 

compreensão do conceito de interdisciplinaridade à luz da base teórica. 

 

4.1.3 A pesquisa documental 

 

Toda orientação do tipo de pesquisa depende necessariamente de elementos 

inerentes ao objeto como a sua natureza, o problema de pesquisa e a corrente de 

pensamento que conduz o investigador. Citando Goldenberg (2004, p. 14), “o que 

determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se escolhe o 

caminho quando se sabe aonde se quer chegar”. 

A pesquisa documental consiste num intenso e amplo exame de diversos 

materiais chamados de documentos que ainda não sofreram nenhum trabalho de 

análise, ou que podem ser reexaminados, buscando-se outras interpretações ou 

informações complementares. Lakatos e Marconi (2003) citam que sua principal 

característica reside no fato da coleta de dados ser limitada a documentos, escritos 

ou não de fontes primárias. Essa prática, ao nosso modo de ver, não se define como 
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uma simples técnica de recolha de dados, mas como um método de investigação, 

visto que implica em um conjunto de procedimentos metodológicos, técnicos e 

analíticos.  

Embora ela esteja situada como mais uma entre as diversas estratégias 

complementares a outros métodos para a apreensão, compreensão e análise de 

documentos dos mais variados tipos, nesta investigação trata-se de uma abordagem 

possível para se estudar o fenômeno em questão. Portanto, é usada como método 

autônomo. 

Uma vez que essa pesquisa se utiliza, essencialmente, de documentos, cabe, 

então, perguntar: o que é um documento? Rondinelli (2011) nos diz que significa 

tudo aquilo que orienta, que se põe à disposição como referência. A partir do estudo 

etimológico da palavra, Gil (2008, p. 166) nos diz que se trata de “qualquer objeto 

que possa contribuir para a investigação de determinado fato, fenômeno”, dentre 

eles “escritos utilizados para esclarecer determinada coisa”. De acordo com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, NBR 6023 (2002, p. 02), 

documento é “Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma 

unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, 

manuscritos, registros audiovisuais, sonoros, magnéticos e eletrônicos, dentre 

outros”. 

Lakatos e Marconi (2003) consideram, em seus estudos, que as fontes dos 

documentos são, em geral, diversas como de arquivos públicos, particulares e fontes 

estatísticas. Para Gil (2008), registros estatísticos, registros institucionais escritos, 

documentos pessoais e comunicação de massa são tipos de fontes documentais.  

Esses documentos são classificados em escritos ou não escritos. Dos escritos, 

são relacionados os documentos oficiais, publicações parlamentares, documentos 

jurídicos, fontes estatísticas, publicações administrativas, documentos particulares. 

Em nossa pesquisa, utilizamos documentos oficiais que “constituem geralmente a 

fonte mais fidedigna de dados” (LAKATOS E MARCONI, 2003, p. 178), pois são de 

fonte primária e não passaram ainda por nenhuma análise, o que a difere, inclusive, 

da pesquisa bibliográfica. Valemo-nos das publicações administrativas que, mesmo 

tendo uma fidedignidade menor que a base legal, revelam “a imagem da 

organização quando é dirigida aos clientes e ao público em geral” (LAKATOS E 

MARCONI, 2003, p. 181).  
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Neste caso, os documentos com que trabalhamos foram publicações 

administrativas de fontes primárias e oficiais que estão dirigidos às orientações 

teórico-metodológicas na constituição de cursos dos Bacharelados Interdisciplinares 

da UFBA. A documentação produzida diretamente por instituições oficiais como o 

MEC e a Universidade nos permitiu compreender o lugar da interdisciplinaridade nas 

atuais propostas de formação. 

Tivemos acesso a esses documentos por meio de contatos e visitas à UFBA, 

especialmente o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos 

– Ihac, que hospeda os BIs, acesso aos sítios do Governo Federal – MEC, Capes, 

Inep e similares como o da Andifes.  

Na Figura 7, apresentamos o conjunto dos documentos analisados dispostos 

num sentido gráfico que busca representar a nossa compreensão de como eles se 

relacionam no cotidiano da universidade. 

 

Figura 7 - Fontes de Pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Esses documentos são, por si, os objetos de análise. Sua escolha se justifica 

por se tratarem dos referenciais orientadores essenciais para a elaboração e o 

desenvolvimento do cotidiano dos cursos interdisciplinares. Destes, destacamos os 

Projetos  Pedagógicos – Geral e dos Cursos – entendidos por Veiga (1995) como o 
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documento que confere identidade à escola, uma vez que ele desenha as 

competências esperadas tanto do educador quanto do educando. Medel (2008 p. 

46) acrescenta que esse documento estabelece bases para a qualidade do ensino e 

da aprendizagem da instituição, visto que explicita a “intencionalidade da escola 

como instituição, indicando seu rumo e sua direção”. 

Definimos os objetivos da pesquisa a partir das questões de investigação 

propostas: 

1. Até que ponto a incorporação do discurso sobre interdisciplinaridade na 

formação universitária, tendo como referência o projeto de BI, articula de 

forma clara perfis profissionais para o mundo atual a uma proposta 

pedagógica de caráter interdisciplinar?  

2. Que lugar a interdisciplinaridade ocupa neste novo projeto de formação, 

tomando como base os conceitos de interdisciplinaridade subjacentes aos 

projetos pedagógicos dos Bacharelados interdisciplinares na UFBA? 

Essas questões surgiram da problemática que levantamos na introdução desta 

tese sobre o uso da interdisciplinaridade como mote para caracterizar cursos de 

formação para o mundo do trabalho no sistema da educação superior do Brasil 

como cursos contemporâneos e, portanto, adequados para atenderem às exigências 

do mercado de trabalho atual. Queremos saber que lugar a interdisciplinaridade 

ocupa neste novo projeto de formação. Assim, claramente temos definidos como 

objetivo geral: perceber a adequação entre o projeto de formação, defendido pelo 

Bacharelado Interdisciplinar, e a sua proposta pedagógica como suporte para a 

prática da interdisciplinaridade. 

No campo específico, os objetivos:  

I. Analisar o conteúdo dos documentos oficiais dos cursos de Bacharelado 

Interdisciplinar da UFBA que orientam uma proposta de formação a partir das 

concepções e das possibilidades práticas da interdisciplinaridade; 

II. Interpretar e analisar a concepção de interdisciplinaridade subjacente nos 

seguintes dispositivos: perfil do egresso e competências e habilidades 

esperadas; 

III. Compreender como a interdisciplinaridade é abordada, traduzida e 

representada com possibilidade prática por estes documentos orientadores; 
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IV. Ampliar a discussão da interdisciplinaridade como elemento central na 

formação universirária na contemporaneidade.   

Considerando esta problemática, definimos o plano de pesquisa documental 

que se utiliza de documentos oficiais, ou seja, usando fontes documentais para 

responder às questões que levantamos e atingir os objetivos. O tipo de documento 

utilizado nessa pesquisa sustenta nosso trabalho, vez que atende a características 

como: confiabilidade, autenticidade e fácil localização, o que garante a precisão dos 

dados utilizados para análise. Além disso, é possível constatar que, no caso dessa 

pesquisa, os documentos foram previamente definidos – desde o projeto de 

qualificação – posto que estão diretamente envolvidos com as questões e os 

objetivos da pesquisa. 

Flick (2009) destaca que, num estudo dessa natureza, é importante que o 

investigador perceba os documentos como formas de comunicação, pois há neles 

intenções e fins que se quer divulgar, expandir. Por esta razão, sinaliza que é 

valoroso envolver na análise quem o elaborou, com que finalidade, para que foi 

elaborado e qual o seu propósito. Ou seja, que os documentos sejam 

compreendidos também como forma de contextualização da informação que se quer 

passar num dado tempo histórico e não apenas como um conjunto de fundamentos. 

Assim, ao considerarmos que esses documentos foram produzidos por diferentes 

sujeitos em diferentes contextos históricos e socioculturais, é possível afirmar que a 

investigação documental nos permite entender seu modo de representar um fato 

social. 

Desse modo, procedemos à análise dos principais documentos orientadores 

para a constituição e o desenvolvimento de cursos de graduação denominados 

interdisciplinares da UFBA. Documentos esses que definem a intencionalidade e 

metas propostas para a educação e oferecem pistas para o desvendamento da 

problemática em questão.  

Não obstante, temos claro que toda investigação pressupõe a utilização de 

uma bibliografia específica sobre o tema em estudo e não seria diferente aqui. O uso 

da bibliografia específica forneceu suporte teórico essencial para a interpretação, 

compreensão e análise dos dados obtidos de modo a contribuir com a construção de 

nossas reflexões e conclusões. Esta condição traz para esta pesquisa uma 

característica também bibliográfica, como já citamos na sessão anterior.  
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4.2 A ANÁLISE DOS DADOS 

 

Antes de falar sobre a técnica utilizada na análise dos dados desta pesquisa, 

consideramos relevante apresentar uma definição de dois termos-chaves nestas 

próximas sessões: dado e análise, para em seguida explicitarmos o estudo na 

análise qualitativa de documentos.  

Para Flores (1994, p. 16), dados correspondem a algo mais que a simples 

especulação, mas também o produto da experiência sensível do investigador, 

sobretudo, no âmbito educativo. Para ele, um dado “suporta uma informação sobre a 

realidade, implica uma elaboração conceptual dessa informação e o modo de 

expressá-la que possibilite a sua conservação e comunicação”. E, no âmbito 

educativo, o mesmo autor sinaliza que o dado educativo tem uma presença 

simbólica e está condicionado pelas concepções do pesquisador ou de outros 

sujeitos e pelas atividades que eles realizam para produzi-lo. (FLORES, 1994). 

Esse mesmo autor define análise em investigação, de uma forma geral, como a 

detecção de unidades de significado num determinado texto e no estudo das 

relações entre elas e em relação ao todo (FLORES, 1994). Junto a esta 

compreensão, acrescenta que é importante encontrar significados úteis aos 

pesquisadores. Por isto mesmo, sustenta que a tarefa da análise tem como base a 

interpretação e extração de significados dos dados obtidos, de modo que sejam 

úteis às questões investigadas. 

 

4.2.1 A análise qualitativa de documentos 

 

Dado o grau de intervenção e a natureza dos dados, a análise dessa pesquisa 

tem caráter qualitativo. Gil (2008) assinala que essa análise depende em grande 

parte da capacidade e estilo do pesquisador, pois não há fórmulas nem receitas 

predefinidas para orientá-lo, tal como nas pesquisas quantitativas. Flick (2009, p. 23) 

destaca que um dos aspectos centrais da pesquisa qualitativa se trata da escolha 

adequada dos “métodos e teorias convenientes bem como nas reflexões dos 



166 

pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do processo de produção 

do conhecimento”. 

Conforme estudos de Bogdan e Biklen (1994. p. 11), a natureza qualitativa da 

pesquisa “enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

percepções pessoais”; isto significa que ela é orientada pela riqueza das 

singularidades extraídas dos dados coletados, o que pode conduzir o pesquisador 

para além do fenômeno estudado, o contexto do qual se desenvolveu em sua 

historicidade.  

Estas características justificam nossa escolha pela perspectiva qualitativa. A 

partir de uma análise interpretativa e descritiva do conceito de interdisciplinaridade 

apresentado nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, tendo em vista as 

categorias que definimos, pudemos compreender as bases teóricas e metodológicas 

que sustentam o discurso da interdisciplinaridade nos BIs da UFBA. 

No decorrer da pesquisa, o pesquisador deve supor que as análises têm uma 

natureza recursiva e que, portanto, não devem reduzir-se a uma primeira vista 

quando são ordenados e reelaborados os dados, mas a uma segunda e terceira 

vista para que se determine uma nova ordem, uma reelaboração da investigação. 

Quer dizer, a análise de dados inicia com a primeira coleta de dados e pré-análise, e 

prossegue, ininterruptamente, durante toda a investigação, em um diálogo 

permanente entre observação e interpretação, dados coletados e análises, o que 

confere ao pesquisador papel fundamental na coleta de dados e na construção dos 

significados que esses dados possam expressar.  

Desse modo, o investigador tem a responsabilidade de transcrever informações 

de um dado documento para explicitar seu conteúdo abreviadamente, convertendo a 

pesquisa em documento secundário, a partir das análises de documentos primários, 

o que requer um tratamento do conteúdo para apresentá-lo diferentemente do 

original, favorecendo sua consulta, ou seja, reinterpretar as informações através de 

procedimentos de transformação. (BARDIN, 2011). 

A partir das leituras e releituras dos cinco documentos oficiais orientadores na 

criação e implantação dos BIs da UFBA: os Projetos Pedagógico Geral da UFBA e 

dos cursos nas grandes áreas: Artes, Humanidades, C&T e Saúde, pudemos 
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problematizar até que ponto o projeto do BI trata-se de uma proposta pedagógica de 

caráter interdisciplinar. 

Para tanto, definimos categorias que foram tomando forma no curso da própria 

análise e sendo modificadas, suprimidas e novas inseridas em função do que a 

análise apontava. Foram então definidas as seguintes categorias de análise temática 

com as respectivas subcategorias para a análise dos documentos oficiais: 

 

Figura 8 - Categorias de Análise e respectivas subcategorias 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A utilização de palavras para a categorização dos documentos assenta-se na 

crença de que elas expressam a interdisciplinaridade defendida na frequência com 

que ocorrem ou são expressas. O Apêndice A revela o conjunto de palavras 

identificadas em trechos nos projetos pedagógicos que utilizamos para análise. 

Dessa maneira, passamos à leitura aprofundada dos documentos com o 

objetivo de identificar e registrar os possíveis elementos de análise, sempre atentos 

aos marcos teóricos pertinentes à investigação, pois, conforme Bardin (2011), eles 

ofereceram o embasamento e as perspectivas significativas para o estudo. As 

interpretações advindas que levaram às inferências foram no sentido de buscar o 

que estava detrás do Projeto Pedagógico dos BIs, o que diziam em profundidade as 
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concepções, aparentemente superficiais, de interdisciplinaridade, de perfil do 

egresso e as competências e habilidades eleitas. 

Sobre a categoria Concepções de Interdisciplinaridade, analisamos, nos 

Projetos Pedagógicos de cada Grande Área e no Projeto Pedagógico Geral da 

UFBA, primeiramente, buscando nos textos a presença e repetição de palavras-

chaves, tomando como base o conjunto de palavras-sentidos expressas na p. XX do 

Cap. 2, reunidas a partir do referencial teórico. 

Figura 9 - Dimensões da Interdisciplinaridade e palavras-sentidos 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entretanto, à medida que nos apropriávamos da leitura aprofundada dos 

documentos, outras palavras se manifestavam com mais frequência no trato aos 

conceitos e práticas da interdisciplinaridade. Assim, considerando a frequência 

(repetição), além da interdisciplinar (idade), foram identificadas as seguintes 

palavras nos trechos dos textos dos PPCs: flexibilidade, complexidade, integração e 

trabalho em grupo.  
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Para analisar o perfil do egresso e as competências e habilidades esperadas, 

recolhemos dados dos cinco projetos pedagógicos e, comparando-os entre si e a 

literatura, pudemos realizar algumas inferências.  

Relativo à categoria Recomendações para a prática da interdisciplinaridade, 

buscamos nos textos pistas que indicassem possibilidades da sua materialização. 

Desde a leitura preliminar, constatamos o Módulo Estudos da Contemporaneidade e 

o Eixo Orientação Profissional definidos, pelos documentos, com natureza 

eminentemente interdisciplinar. 

Assim, as categorias foram analisadas na tentativa de ir além da mera 

apresentação de dados para percebermos a adequação entre o projeto de formação 

defendido pelo Bacharelado Interdisciplinar e a sua proposta pedagógica com 

suporte para a prática da interdisciplinaridade. 

A terceira e última envolveu o tratamento dos resultados para se chegar às 

interpretações válidas. No caso desta pesquisa, de natureza qualitativa, procedemos 

à análise dos documentos de acordo com o referencial teórico, objetivos e questões 

de investigação definidos anteriormente. 

Mais especificamente, buscamos (i) analisar o conteúdo dos documentos 

oficiais dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar da UFBA que orientam uma 

proposta de formação a partir das concepções e das possibilidades práticas da 

interdisciplinaridade; (ii) interpretar e analisar a concepção de interdisciplinaridade 

subjacente nos seguintes dispositivos: perfil do egresso e competências e 

habilidades esperadas; (iii) compreender como a interdisciplinaridade é abordada, 

traduzida e representada com possibilidade prática por estes documentos 

orientadores; (iv) ampliar a discussão da interdisciplinaridade como elemento central 

na formação universitária na contemporaneidade. 

Este esforço perseguiu as seguintes questões da pesquisa: (1) Até que ponto a 

incorporação do discurso sobre interdisciplinaridade na formação universitária, tendo 

como referência o projeto de BI, articula de forma clara perfis profissionais para o 

mundo atual a uma proposta pedagógica de caráter interdisciplinar? (2) Que lugar a 

interdisciplinaridade ocupa neste novo projeto de formação, tomando como base os 

conceitos e as possibilidades práticas de interdisciplinaridade subjacentes aos 

projetos pedagógicos dos Bacharelados Interdisciplinares na UFBA? 
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Ao passar por um caminho, estamos construindo uma trilha. Assim como o 

“caminho faz-se caminhando”, delimitamos o método à medida que a pesquisa ia se 

constituindo sem regras estabelecidas rigidamente, mas que fluíam a cada instante 

em que a rota se confirmava de modo imprevisível, criativo, incerto. Maturana (1999) 

nos diz que uma condição essencial para caminhar de forma saborosa é libertarmo-

nos de hábitos e costumes dos quais nos tornamos prisioneiros em nossas “jaulas 

epistemológicas”. Embora tenhamos traçado todo o percurso da pesquisa, ele está 

carregado dos pressupostos da incerteza e transitoriedade próprios de um 

pensamento interdisciplinar durante o percurso em que o conhecimento ia sendo 

construído. 

Em complemento a esta ideia, a definição clara e rigorosa do marco teórico e 

as diretrizes metodológicas de uma investigação foram de grande importância para 

que nos sentíssemos seguros durante o processo. Além disso, a complexidade de 

aspectos que estiveram em jogo e os desafios que surgiram no caminho nos 

levaram a mudar rotas previamente definidas.  

Posto isso, acreditamos que a análise documental contribuiu substancialmente 

com esta investigação. Isto porque conseguimos analisar os dados com a leveza e 

fluidez próprios desta técnica, sem descrever conceitos de interdisciplinaridade, 

apenas. Mas fundamentalmente percebendo a adequação entre o projeto de 

formação defendido pelo Bacharelado Interdisciplinar e a sua proposta pedagógica 

com suporte para a prática da interdisciplinaridade.  
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5 O LUGAR DA INTERDISCIPLINARIDADE NOS CURSOS DE BACHARELADOS 

INTERDISCIPLINARES DA UFBA 

 

Este capítulo é dedicado a apresentar a análise dos dados recolhidos nos 

documentos oficiais, fontes de referência na elaboração e implantação dos 

bacharelados interdisciplinares da UFBA. Como explicamos na introdução desta 

tese, a análise desses documentos pretendeu verificar a adequação entre o projeto 

de formação defendido pelos cursos de Bacharelados Interdisciplinares da 

Universidade Federal da Bahia – UFBA – e a sua proposta pedagógica com suporte 

na perspectiva interdisciplinar. 

A partir disso, buscamos (i) analisar os documentos oficiais dos cursos de 

Bacharelado Interdisciplinar da UFBA que orientam uma proposta de formação a 

partir das concepções e das possibilidades práticas da interdisciplinaridade; (ii) 

interpretar e analisar a concepção de interdisciplinaridade subjacente nos seguintes 

dispositivos: perfil do egresso e competências e habilidades esperadas; (iii) 

compreender como a interdisciplinaridade é abordada, traduzida e representada 

como possibilidade prática por esses documentos orientadores; (iv) ampliar a 

discussão da interdisciplinaridade como elemento central na formação universitária 

na contemporaneidade.  

Conforme apresentamos no capítulo anterior, a análise dos dados coletados 

nos documentos adquiriu uma perspectiva contextualizada e qualitativa, através de 

procedimentos de análise documental, cujas interpretações e inferências tiveram 

como base trechos/amostras retiradas dos documentos oficiais por meio de citações 

diretas e indiretas, além do sistema de seleção de palavras-chave.  

Na análise da categoria concepções da interdisciplinaridade realizamos 

reflexões acerca do que se quer dizer quando se utiliza a interdisciplinaridade para 

denominar tais modelos de formação bem para pensar o porquê e para que tal 

escolha, a partir dos dispositivos eleitos: conceitos de interdisciplinaridade; perfil do 

egresso e competências e habilidades.  

Na categoria seguinte, possibilidades para a prática da interdisciplinaridade, 

tratamos de investigar as possíveis recomendações para a materialização desta 
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intencionalidade apresentada nos documentos. Ou seja, buscamos encontrar as 

evidências nas orientações de como é possível estabelecer práticas da 

interdisciplinaridade nestes cursos de graduação, formulando questões tais como: 

Onde ela se insere? Qual o seu lugar? Assim, tomamos para análise e discussão os 

seguintes eixos definidos no projeto dos cursos: Eixo Interdisciplinar: Estudos sobre 

a Contemporaneidade e Formação nas três Culturas e o Eixo: Orientação 

Profissional. De acordo com os documentos, esses eixos “apresentam uma natureza 

essencialmente interdisciplinar” (UFBA, 2008, p. 34, grifo nosso). 

Uma análise mais criteriosa desses documentos institucionais exigiu uma 

contextualização num cenário mais amplo, buscando compreender, por exemplo, as 

razões da sua implantação. Essa análise pautada no paradigma interpretativo e 

crítico prevê um percurso que considere, por exemplo, um melhor entendimento das 

motivações que levaram à proposição desses documentos, vez que pretendemos 

compreender uma realidade educativa que se utiliza da interdisciplinaridade em 

documentos oficiais no ensino superior como argumento para garantir uma formação 

contemporânea e diferenciada nas universidades brasileiras. 

Nenhum fenômeno está à parte de um todo maior; ele deve ser interpretado em 

sua complexidade e com limites muito amplos, pois suas condições atuais resultam 

de tempos e fatos históricos. Considerando isto, para além desta introdução, este 

capítulo tem início contextualizando os Bacharelados Interdisciplinares e seus 

documentos oficiais: os Projetos Pedagógicos Geral e dos Cursos das Quatro Áreas 

a partir da estrutura, finalidade e fundamentos e, na sessão seguinte, apresenta a 

descrição, análise e discussão das categorias eleitas. 

 

5.1 OS BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA: ESTRUTURA, FINALIDADE E FUNDAMENTOS 

Com a aprovação do Plano REUNI/UFBA pelo Conselho Universitário, em 19 

de outubro de 2007, o Projeto Pedagógico geral para implantação dos cursos de BI 

ganha respaldo político-institucional e financeiro, sendo publicado entre 2008 e 

2009.  Ao aderir ao REUNI, a UFBA cria seu próprio modelo de reestruturação e, 

como já sinalizado, o denomina de Programa UFBA Nova, projeto que se entrelaça 

com o projeto Universidade Nova. Neste movimento, dentre outras metas, a 
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universidade se propõe a: alargar a oferta de cursos de graduação e impulsionar um 

movimento de reorganização acadêmica. Essa reorganização implica, numa primeira 

circunstância, a reestruturação de suas modalidades, de modo a oferecer: os cursos 

CPL (Curso de Progressão Linear – tradicionalmente ofertado pela UFBA, podendo 

ser licenciatura, bacharelado ou de formação profissional); os CST (Cursos 

Superiores de Tecnologia – que se destinam à formação de profissionais que 

atendam aos diversos setores da economia, abrangendo áreas especializadas, em 

consonância com a legislação federal específica e menor tempo) e os BI 

(Bacharelado Interdisciplinar). 

A partir dessa contextualização, cabe destacar que, por definição, os 

documentos atestam o Bacharelado Interdisciplinar: 

 

Como curso de formação universitária interdisciplinar, com terminalidade 
própria, podendo também servir como requisito para: a) formação 
profissional de graduação; b) formação científica, humanística ou artística 
de pós-graduação. Uma modalidade de curso de graduação que se 
caracteriza por agregar uma formação geral humanística, científica e 
artística ao aprofundamento num dado campo do saber, promovendo o 
desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitarão ao 
egresso a aquisição de ferramentas cognitivas que conferem autonomia 
para a aprendizagem ao longo da vida bem como uma inserção mais plena 
na vida social, em todas as suas dimensões. (UFBA, 2008, p.12)  
É um curso de formação universitária interdisciplinar, com terminalidade 
própria que habilita o estudante para atuar no setor público, no segmento 
empresarial e no campo não governamental associativo, podendo também 
servir como requisito para a formação profissional de graduação (em outros 
cursos da própria Universidade), além da formação científica, humanística 
ou artística de pós-graduação. (UFBA, 2010b, p. 4; UFBA, 2010a, p.4; 
UFBA, 2010c, p.4) 
 

Neste conjunto de definições dos bacharelados interdisciplinares, situa-se um 

debate entre interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências e 

habilidades para o desempenho de ocupações diversas no mundo do trabalho. 

Assim sendo, o documento tenta aproximar o discurso de desenvolvimento de 

competências profissionais a questões da interdisciplinaridade, destacando os 

princípios da autonomia para a aprendizagem e flexibilidade para mobilizar saberes 

necessários ao mundo do trabalho atual. 

De acordo com a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Econômico, OCDE (2010), apenas 11% da população brasileira de 25 a 34 anos 

possui ensino superior, um valor muito inferior aos 35% da média dos 34 países da 
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própria OCDE. A estruturação do sistema educacional superior brasileiro obriga 

jovens de 17 ou 18 anos, para terem acesso ao ensino superior, a escolherem um 

determinado curso. O ingresso precoce numa instituição de ensino superior implica, 

muitas vezes, na escolha imatura e insegura de sua área de formação. Conforme o 

Projeto Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares (UFBA, 2008, p. 70), os 

jovens sentem-se desamparados diante de questões cruciais para suas vidas:  

 

O que significa o meu esforço para concluir uma formação universitária? O 
que eu ganho com isso? O que estas disciplinas têm a ver com a minha 
prática profissional futura? Vale a pena estudar esta matéria? Afinal, que 
profissão é esta? Será que terei um emprego no futuro? 

 

Implantado em 2009, o Bacharelado Interdisciplinar – BI – é definido como um 

curso de formação universitária – graduação – de terminalidade própria. Ele se 

estrutura de modo a integrar a atual proposta de formação acadêmica por ciclos, 

como demonstramos na p. 151 (figura 6) do Capítulo 3 desta Tese, se constituindo 

no primeiro deles. Embora a proposta de toda a UFBA aderir aos ciclos40 estivesse 

prevista nos termos de participação ao REUNI, a universidade não consegue 

implantá-la em sua totalidade, funcionando, até então, em paralelo as duas 

modalidades. 

Na época da implantação do BI, poucos documentos tratavam dessa 

modalidade. Para dar partida ao projeto e à constituição dos novos cursos, as 

equipes do Ihac – Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton 

Santos e do CES – Campus Reitor Edgard Santos – contavam apenas com o 

Projeto Pedagógico Geral como guia orientador. Este documento e, em seguida, os 

Projetos Pedagógicos dos cursos de cada grande Área seriam a fonte preliminar 

para as orientações do trabalho pedagógico na perspectiva da interdisciplinaridade.  

Sediados em dois Campi: o Ihac em Salvador e o CES na cidade de Barreiras, 

os BIs são ofertados tanto nos turnos diurno quanto noturno. O processo seletivo 

para o ingresso é exclusivamente o Enem com uma oferta de 1.300 vagas anuais41
. 

A carga horária totaliza 2.400 horas ou seis semestres letivos, com integralização 

mínima em três anos. Nesse tempo, o estudante articula componentes curriculares 

                                            
40 Na compreensão de ciclos, a formação superior consiste em três etapas: 1ª. Bacharelados 
Interdisciplinares; 2ª. Cursos profissionais e 3ª. Mestrados e Doutorados. 
41 Em 2015, foram matriculados 5.350 estudantes. 
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optativos e obrigatórios relacionados às grandes áreas do curso, incluindo atividades 

complementares. 

A proposta é que o curso tenha terminalidade própria. Ou seja, ao final de três 

anos o Bacharel interdisciplinar pode exercer determinadas funções de nível 

superior no mundo do trabalho. Entretanto, se preferir, o estudante poderá, também, 

prosseguir seus estudos superiores em outros cursos de Bacharelado, Licenciatura 

ou formação profissional42 ou até mesmo prosseguir para um Mestrado. Ou seja, o 

estudante aprofunda seus conhecimentos num dado campo de uma das quatro 

áreas, conforme descrito a seguir: 

Figura 10 - Estrutura conceitual do Bacharelado Interdisciplinar da UFBA 

 

Fonte: Almeida Filho, 2012. 

 

As Áreas de Conhecimento Ciência e Tecnologia, Humanidades,  Artes e 

Saúde agregam, conforme o projeto, uma formação geral de natureza humanística, 

científica e artística num dado campo do saber. Essas grandes áreas incluem 

componentes curriculares aprovados pelos Colegiados de cada BI. É intenção que 

os estudantes participem, já no primeiro semestre, da diversidade cultural que a 

universidade comporta em seu conjunto, bem como interaja com os fundamentos e 

filosofias defendidos por cada grande área. Nesses termos, o estudante percorre as 

                                            
42 Os cursos CPL reservam 20% das vagas para egressos do BI. O seu ingresso é feito por meio de 
processo seletivo próprio tendo como referência o rendimento e o percurso acadêmico do estudante 
durante o BI. 
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mais diversas Unidades de Ensino se assim optar, o que significa passar por 

diferentes faculdades ou institutos e, até mesmo, frequentar escolas 

profissionalizantes. À medida que interage com os múltiplos saberes e experiências 

presentes nesses espaços amadurece suas escolhas profissionais de modo a ter 

mais definida sua carreira, ao tempo em que diversifica seu olhar em relação ao 

conhecimento de modo mais articulado (UFBA, 2008). 

Esse modelo aposta em formas de aprendizagem e de relação, produção, 

gestão e aplicação do conhecimento que consiste em: 

Uma modalidade de curso de graduação que se caracteriza por agregar 
uma formação geral humanística, científica e artística ao aprofundamento 
num dado campo do saber, promovendo o desenvolvimento de habilidades 
e competências que possibilitarão ao egresso a aquisição de ferramentas 
cognitivas que conferem autonomia para a aprendizagem ao longo da vida 
bem como uma inserção mais plena na vida social, em todas as suas 
dimensões. Também prevê fundamentos conceituais e metodológicos para 
a formação profissional em cursos de graduação que o adotem como 
primeiro ciclo (UFBA, 2008, p. 12). 

 

Espera, portanto, promover uma formação adequada às demandas da 

sociedade contemporânea. 

Pensar sobre a sociedade exige considerar que essa apresenta múltiplas 

faces, a partir de distintas vertentes teóricas, podendo ser configurada como a 

sociedade pós-industrial, a sociedade pós-moderna, a era da informação ou a 

sociedade do conhecimento, dentre outras denominações. As diversas vertentes 

teóricas apresentam certa convergência ao considerar que a sociedade 

contemporânea pode ser pensada como uma configuração social que emerge após 

a Segunda Guerra Mundial, a partir do aumento da comunicação entre os povos, 

com a difusão de novas tecnologias e com a mudança da base econômica. Um tipo 

de sociedade já não baseada na produção agrícola, nem na indústria, mas na 

produção de informação, serviços, símbolos (semiótica) e estética. 

E, nesta base, o que prevalece é a produção em larga escala de bens 

imateriais, e não de bens materiais. Entre eles podemos destacar, dentre outros 

aspectos, a educação e, principalmente, a informação. (DE MASI, 2000, p. 129). 

Segundo De Masi (2000), os princípios que movem a sociedade pós-industrial 

(terminologia utilizada pelo autor para caracterizar a contemporaneidade) são a 

intelectualização, a desespecialização, a ética, a estética, a emotividade, a 
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subjetividade, a feminização, a desestruturação do tempo e do espaço, além da 

importância crescente dada à qualidade do produto e à qualidade de vida. 

Daniel Bell incorpora a ideia da “sociedade do conhecimento” na sua obra “O 

advento da sociedade pós-industrial”, publicada em 1973. Na oportunidade, ele 

postula que o alicerce principal desta sociedade será o conhecimento teórico, 

alertando que os serviços baseados no conhecimento terão de se adaptar à 

estrutura central da nova economia e de uma sociedade sustentada na informação.  

Segundo Behrens (2006), a sociedade do conhecimento demanda repensar a 

Educação Superior e, em especial, a prática pedagógica dos professores, 

contemplando as seguintes visões para o século XXI: 

a) Visão de totalidade – considera-se que a prática pedagógica deve superar a 

visão fragmentada, retomando as partes num todo significativo; 

b) Visão de rede, de teia, de conexão – considera-se que os fenômenos estão 

interconectados havendo uma relação direta de interdependência entre os 

seres humanos;  

c) Visão de sistemas integrados – considera-se que todos os seres humanos 

devem ter acesso ao mundo globalizado, aumentando, assim, as 

oportunidades para construir uma sociedade mais justa, igualitária e 

integrada;   

d) Visão de relatividade e movimento – considera-se que é essencial ter uma 

percepção de que os conhecimentos são relativos, não existindo uma 

verdade absoluta, e que esses conhecimentos estão em constante 

movimento;  

e) Visão de cidadania e ética – considera-se que a formação dos seres 

humanos deve estar alicerçada na construção da cidadania com uma 

postura ética, em que exista o respeito aos valores pessoais e sociais, 

espírito de solidariedade, justiça e paz. 

 

O Projeto Pedagógico Geral dos bacharelados da UFBA reconhece que 

estamos na “sociedade do conhecimento” e admite como correlata a noção de 

“sociedade da informação”. Nesta abordagem, o  

conhecimento adquire enorme importância, tornando-se categoria 
imprescindível para pensar presente e futuro, bem como para sustentar 
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qualquer projeto político nacional que vise construir um desenvolvimento 
justo e sustentável (UFBA, 2008 p. 09).  

 

Por esta compreensão, o princípio da articulação reporta-se à “integração do 

conhecimento, à visão holística, à interdisciplinaridade, ao diálogo dos saberes, 

buscando quebrar dicotomias e superar a fragmentação que empobrecem a 

apreensão” (UFBA, 2008, p. 19). 

Para dar conta dessa perspectiva, o currículo proposto se organiza em etapas 

de formação geral e específica que se complementam e são acompanhadas por um 

Eixo Integrador que compõe as atividades complementares. O quadro seguinte 

demonstra a proposta de distribuição dos componentes curriculares do BI nas 

Unidades Universitárias, nessas etapas. 

A etapa de Formação Geral apresenta uma carga horária mínima de 600 horas 

(25% do total). É composta por dois eixos – Linguagens e Interdisciplinar – e  

pretende desenvolver competências e habilidades que favoreçam a compreensão da 

realidade social e cultural de forma crítica e pertinente. O eixo das Linguagens 

compõe o conjunto da Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e das Linguagens 

matemáticas e artísticas. 

Cabe destacar o Eixo Interdisciplinar – presente na formação geral – e os dois 

componentes curriculares denominados Estudos sobre a Contemporaneidade I e II, 

que serão tratados com detalhes mais adiante nesse capítulo.  

A etapa Formação Específica possui um mínimo de 1.200 horas (50% do total) 

e se organiza a partir do Eixo Específico e do Eixo Orientação Profissional com a 

finalidade de adentrar num determinado campo do saber profissional. E, 

complementando as atividades desses dois eixos, o Eixo Integrador constitui-se das 

Atividades Complementares que pretendem articular as duas etapas de formação já 

citadas, por meio do desenvolvimento de atividades diversas como: pesquisa, 

estágios, projetos especiais, cursos livres, disciplinas de graduação e quaisquer 

eventos de cunho acadêmico.  O curso garante um diploma de bacharel em área 

geral de conhecimento e a escolha por dar continuidade aos estudos e obter 

especialização profissional fica a critério do estudante.  
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Quadro 5 – Distribuição dos componentes curriculares do BI nas Unidades 
Universitárias: 

 

Fonte: UFBA, 2008, p.28. 

 

Caso deseje seguir os estudos, o estudante passa por um processo interno de 

seleção para a opção que escolher: licenciatura, cursos profissionais ou, no caso de 

estudantes com desempenho excepcional, a possibilidade de ingressar direto na 

pós-graduação. Esse prosseguimento está regulamentado pela Resolução nº 06 de 

30 de novembro de 2011 que estabelece critérios para ingresso de estudantes 

graduados em Bacharelado Interdisciplinar da UFBA nos Cursos de Progressão 

Linear. 
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Segundo esta mesma Resolução, as vagas destinadas aos Cursos de 

Progressão Linear, para alunos graduados em BI, serão preenchidas 

automaticamente pelos postulantes, caso esses sejam em número não superior às 

vagas oferecidas, respeitando-se a obrigatoriedade de prova de habilidade 

específica para os cursos que a exigem no vestibular. 

Para a inscrição no Processo Seletivo para ingresso de estudantes graduados 

em Bacharelado Interdisciplinar (BI) da UFBA nos Cursos de Progressão Linear 

(CPL) são elegíveis os estudantes do BI com provável integralização curricular no 

semestre em curso e os portadores de diploma em BI que não tenham realizado 

inscrição na condição de diplomado em BI em outro processo seletivo. O candidato 

com provável integralização curricular no semestre em curso, se selecionado, 

perderá direito à vaga caso não integralize o BI naquele semestre. Ao inscrever-se 

no processo seletivo, o candidato só poderá pleitear o ingresso em cursos de 

progressão linear que se inserem na área do BI cursado.  

Caso o número de postulantes ao CPL seja superior ao número de vagas, a 

classificação respeitará a ordem de preferência em que o curso figura na lista de 

opções de cada candidato e será feita de acordo com os seguintes critérios:  

I. Ter cursado a Área de Concentração vinculada ao CPL 
pretendido;  

II. Ter obtido maior Coeficiente de Rendimento, a ser computado 
com duas casas decimais, sem aproximação, incluindo-se em sua 
fórmula as notas obtidas nos componentes curriculares obrigatórios e 
optativos da Área de Conhecimento do BI (conforme Artigo 4º), 
multiplicadas pelo fator 2, e as notas obtidas nos componentes 
curriculares obrigatórios e optativos do CPL pretendido, multiplicadas 
pelo fator 2,5.  

 

Em caso de empate, determina o artigo 6º da referida Resolução que serão 

considerados os seguintes critérios: 

III. A maior média das notas obtidas pelo candidato nos 
componentes curriculares obrigatórios do seu BI.  

IV. A maior carga horária cumprida em componentes curriculares 
obrigatórios da matriz curricular do CPL pretendido.  

V. A maior carga horária cumprida em componentes curriculares 
optativos da matriz curricular do CPL pretendido.  
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Nos cursos em que é exigida prova de habilidade específica no vestibular, os 

candidatos ao CPL, egressos do BI, deverão ser submetidos àquela prova, que terá 

caráter eliminatório, sendo dispensados dessa avaliação os candidatos que tiverem 

sido aprovados nas provas de habilidade específica para ingresso nas Áreas de 

Concentração, exceto para o Curso de Música, cuja prova de habilidade específica 

será nos mesmos moldes do Vestibular.  

Conforme o artigo 8º, para as turmas de 2009, 2010 e 2011 foi considerado 

como critério de seleção:  

 

VI. Ter cursado a Área de Concentração do CPL pretendido;  
VII. Ter obtido maior Coeficiente de Rendimento, a ser computado 

com duas casas decimais, sem aproximação, incluindo-se em sua 
fórmula as notas padronizadas nos componentes curriculares 
obrigatórios e optativos da Área de Conhecimento do BI (conforme 
Artigo 4º), multiplicadas pelo fator 2.  

§ 1º - Para efeitos do disposto nesta Resolução, entende-se como 
nota padronizada, obtida por um estudante em um componente 
curricular, um número expresso com duas casas decimais, entre zero 
e dez, calculado com a mesma metodologia utilizada para o cômputo 
dos escores padronizados nos processos seletivos de ingresso nos 
cursos de progressão linear da UFBA, a saber:  

a. Depende da média aritmética das notas obtidas pelos alunos 
que cursaram o componente curricular na mesma turma do candidato 
e do desvio padrão dessas notas com respeito àquela média;  
b. É obtido adicionando-se ao número cinco a razão entre o 
desvio, relativo à média referida na alínea (a), da nota obtida pelo 
candidato e o desvio padrão mencionado.  

§ 2º - Em caso de empate, será considerado o descrito no Art. 6º 
para efeito de desempate. 

 

Apresentando os elementos da Resolução 06/2011, pode-se perceber que, 

além de outras definições, a travessia dos estudantes para os cursos CPL é 

meramente quantitativa e de caráter eliminatório. O Coeficiente de Rendimento do BI 

– diferente de toda a universidade – dá-se a partir das notas obtidas nos 

componentes curriculares obrigatórios e optativos da Área de Concentração do BI e 

do CPL. Entretanto, o art. 4º prevê que o maior fator multiplicador está na área de 

concentração. Isso induz para que os estudantes supervalorizem os componentes 

do curso de destino. Ou seja, induziu à disciplinaridade, privilegiando o modelo 

disciplinar e a competitividade entre os estudantes. 
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Além disso, nota-se, pela data da sua publicação, novembro de 2011, a 

incompletude desse projeto na sua idealização. Essa data coincide com o momento 

em que a primeira turma está concluindo e, portanto, não se constitui tempo 

satisfatório para se discutir, socializar e decidir democraticamente as regras de 

mobilidade acadêmica. Tal situação é contrária ao princípio da “autonomia” e 

participação democrática preconizados nos documentos institucionais. De acordo 

com entrevista realizada ao diretor, o próprio Instituto e o Colegiado estiveram 

ausentes nessas discussões e também nas decisões relativas a esta situação. 

 

5.1.1 Os Projetos Pedagógicos dos Bacharelados Interdisciplinares da 

Universidade Federal da Bahia 

 

O art. 12 da LDB nº 9.394/96 incumbe aos estabelecimentos de ensino a 

elaboração de suas propostas pedagógicas e, na sequência, o art. 13 dessa mesma 

lei convoca os professores tanto a participarem dessa elaboração quanto a 

elaborarem seus planos de trabalho a partir dela.  

O Projeto Pedagógico, ou Projeto Político Pedagógico, como defende Veiga 

(1995), é o documento articulador que reflete o cotidiano das instituições educativas 

e nele comporta as intenções que se pretende realizar. Discussões nascidas no 

próprio espaço institucional demarcam uma participação coletiva. Por isso mesmo 

tem um caráter político, vez que se compromete com as necessidades coletivas de 

determinado grupo social. Ainda, conforme a autora, é, da mesma forma, de caráter 

pedagógico a medida que orienta os caminhos e a organização curricular da 

instituição. 

Sobre esse documento, Veiga (1995) nos diz também que deve conter em si, 

claramente, a fundamentação teórico-pedagógica que se quer propor. Destaca que o 

processo de construção requer um movimento amplamente coletivo e dinâmico dos 

atores que o colocarão em prática. Portanto, não deve ser compreendido meramente 

como um documento com fins burocráticos, mas como um instrumento que expressa 

ações e reflexões que devem contribuir na coordenação do trabalho em conjunto. 

Na educação superior, esse documento é fundamental no credenciamento ou 

recredenciamento de um novo curso, bem como para as orientações de 
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planejamento e prática cotidiana do corpo docente. Desse modo, deve refletir, na 

sala de aula, por meio dos planos e proposições didático-pedagógicas, a clareza de 

onde se quer chegar. A natureza coletiva da sua construção pressupõe que seja 

assumido do mesmo modo por todos os que estão implicados na definição das 

políticas educativas. 

Compreendemos que um projeto dessa natureza implica uma constante 

renovação para não negar a si próprio. Aperfeiçoá-lo é tão importante quanto 

elaborá-lo, ao que bem se aplica o provérbio de Sêneca: “Se um homem não sabe a 

que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável”. Ou seja, a elaboração e 

definição de ideais, de um Projeto Pedagógico, desde os primeiros passos, é 

fundamental tanto para o alcance dos objetivos desejados numa caminhada segura 

como para as possíveis mudanças de rotas que se fizerem necessárias.  

Publicado em julho de 2008, o Projeto Pedagógico dos Bacharelados 

Interdisciplinares, ou Projeto Pedagógico Geral, se constituiu, na época, no 

documento orientador para a materialização da proposta do bacharelado 

interdisciplinar da UFBA e, consequentemente, no guia para a elaboração dos 

demais projetos das grandes áreas. Ele reúne, em 87 páginas, elementos essenciais 

que determinam as características peculiares dos bacharelados interdisciplinares, 

tais como: argumentos que justificam sua escolha, o referencial teórico, os princípios 

norteadores e as orientações preliminares para compor a matriz curricular. Além 

disso, apresenta 10 (dez) textos de fundamentação teórica.  

Tais textos conferem um caráter de fundamentação e propõem uma direção 

para as ações educativas alinhadas aos propósitos e às intencionalidades da 

Universidade Nova. O primeiro texto descreve sobre a inclusão de uma terceira 

cultura a partir da teoria das duas culturas de C. P. Snow. 

 

Lord Snow of Leicester, Doutor em Física pela Universidade de Cambridge, 
percebeu a existência de “duas culturas” representadas por “dois grupos, 
comparáveis em inteligência, idênticos em raça, não muito distantes em 
origem social, que recebiam quase os mesmos salários, mas não haviam 
cessado quase totalmente de se comunicar entre si e que, na esfera 
intelectual, moral e psicológica, tinham tão pouca coisa em comum (UFBA, 
2008, p. 42).  

Assim, Snow descreve, de um lado, os literatos; no outro, os cientistas e, como 

mais representativos, os físicos. 
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Os não-cientistas tendem a achar que os cientistas são impetuosos e 
orgulhosos [...] têm a impressão arraigada de que superficialmente os 
cientistas são otimistas, inconscientes da condição humana. Por outro lado, 
os cientistas acreditam que os literatos são totalmente desprovidos de 
previsão, [...] num sentido profundo, antiintelectuais... (UFBA, 2008, p. 42). 

 

Snow reconhecia a centralidade da ciência no mundo moderno, porém 

denunciava o crescente e indesejável hiato, mesmo antagonismo, entre as 

humanidades e as ciências. Nesse sentido, Snow propôs, em um ensaio intitulado 

Uma Segunda Visão (1963), a necessidade de considerar uma “terceira cultura”, 

supostamente formada por humanistas com um bom conhecimento de ciência e por 

cientistas com forte sensibilidade às artes e humanidades, e que poderiam fazer a 

ponte entre as duas culturas.  Com isso, expressa uma tentativa de pautar o 

reordenamento da arquitetura curricular tendo como referência este marco 

conceitual, compreendido como a estrutura ideológica deste projeto numa dinâmica 

em que o sistema das três culturas sejam complementares: científica, artística e 

humanística. Mais adiante trataremos das três culturas com a profundidade que o 

tema requer. 

O segundo texto justifica o eixo Estudos sobre a Contemporaneidade como um 

dos elementos significativos da estrutura curricular do BI. O aporte que o 

fundamenta é a ideia de complexidade proposta por Morin (1999, 2000) e 

compreende que se trata de um espaço possível para promover estudos e reflexões 

sobre os problemas presentes no complexo mundo em que vivemos.  

A introdução do pensamento complexo, que ultrapasse as fronteiras do 
conhecimento disciplinar nas estruturas e programas universitários, 
permitirá a sua evolução no sentido de tornar-se o local privilegiado de 
aprendizagem de uma atitude transcultural, transreligiosa, transpolítica e 
transnacional, do diálogo entre a cultura artística, humanística e científica. 
Uma universidade renovada tornar-se-ia o lugar de engendramento de um 
novo tipo de humanismo (UFBA, 2008, p. 49).  

 

Para Santos (2006), no limiar do terceiro milênio se vive um tempo de transição 

paradigmática (epistemológica e social), sendo o paradigma emergente 

contextualizado em um conhecimento prudente para uma vida decente. Assim, o 

pensamento complexo tem um duplo objetivo: reinventar mapas de emancipação 

social e subjetividades com capacidade e vontade de usá-los. . O que faz valer a 

máxima de que todo conhecimento científico natural é científico social e ao mesmo 
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tempo, local e total pois se faz em torno de questões importantes para grupos 

sociais concretos. 

Em seguida o terceiro texto trata da ação das artes na universidade, por esta 

se tratar como uma das três culturas que alicerçam o marco teórico do projeto. A 

primeira forma profunda da organização da arte é a própria percepção social da arte. 

 
O artista, e não apenas na América Latina, precisa retornar ao tempo 
convencional para produzir suas obras, escrever e apresentar suas ideias 
em projetos de produção artística ou de pesquisa e atualizar seus 
conhecimentos. Nesse sentido, a complexidade do campo de atuação e de 
estudo da arte volta-se para as universidades. (UFBA, 2008, p. 54). 

 

Há, neste tópico, uma defesa à flexibilização das práticas do ensino superior a 

partir de procedimentos e métodos de ensino que possam libertar os indivíduos da 

dimensão repressiva e formal que caracteriza domínios intelectuais disciplinares em 

nível de graduação. Como cita o texto, esses procedimentos são de natureza inter, 

multi ou transdisciplinar. 

 

A flexibilização do ensino superior não pretende banalizar o conhecimento; 
essa banalização e alheamento do ‘mundo real’ já aconteceu em épocas 
anteriores e permitiu a supremacia do trivial e da farsa contra as sutilezas 
do conhecimento. O que as universidades do mundo contemporâneo 
procuram, pela profunda reestruturação da arquitetura curricular da 
educação superior, e com um atraso histórico considerável, é também a 
flexibilização e absorção da dimensão lúdica da arte, com o veículo 
formador de intelectuais eticamente corretos e preparados para os atuais 

desafios de um mundo enredado, em todos os sentidos. (UFBA, 2008, p. 

54). 

 

Os textos 4 e 5 descrevem a importância e o papel da Língua Portuguesa e da 

Língua Estrangeira no currículo do BI.  

O texto 4 trata da inclusão da Língua Portuguesa no currículo do Bacharelado 

Interdisciplinar (BI). Tal inclusão decorre do fato de que um elemento fundamental 

do sucesso nos estudos e na vida profissional é a capacidade de “falar bem” e 

“escrever bem”. 

O aprender a aprender, uma competência bastante genérica, que já se 
tornou ponto fundamental e indiscutível da educação atual, tem como 
pressuposto um leitor capaz de compreender um texto e de se posicionar 
diante dele com autonomia intelectual (UFBA, 2008, p. 58). 
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O texto 5 considera a aprendizagem de língua estrangeira no ensino superior 

como instrumento de ampliação do conhecimento. O Projeto Pedagógico do curso 

reforça a importância do domínio instrumental de outro idioma, além da língua 

materna, para ampliar a aquisição de outros conhecimentos. 

 

O que se pretende com a introdução das línguas estrangeiras no novo 
modelo de graduação, o Bacharelado Interdisciplinar (BI), não é apenas um 
mecanismo compensatório das deficiências do seu ensino na educação 
básica. Há que se distinguir, entretanto, as diferentes inserções das línguas 
estrangeiras no BI. No Eixo das Linguagens o objetivo maior é a aquisição 
da habilidade instrumental de leitura, permitindo um acesso ampliado às 
fontes de informação e conhecimento, exigência da mesma natureza 
daquela que há décadas foi incorporada aos cursos de pós-graduação 
stricto sensu. (UFBA, 2008, p. 64). 

 

Assim, ambos os textos defendem que tais disciplinas constituem elementos 

básicos para o desenvolvimento de competências essenciais na atuação profissional 

dos egressos no contexto de um mundo globalizado. 

O pensamento lógico formal no ensino superior, texto de nº 6, defende a 

aplicação e o ensino da matemática com a intenção de contribuir para o 

"alargamento e o desenvolvimento intelectual" do estudante, promovendo "a 

aquisição de competências necessárias a outros cursos, bem como para viver e 

trabalhar numa sociedade cada vez mais tecnológica". (UFBA, 2008, p. 66). 

 

A inclusão, no Bacharelado Interdisciplinar, de um Eixo dedicado às 
Linguagens Matemáticas, justifica-se a partir da necessidade de 
desenvolver, sobretudo em estudantes das áreas de ciências humanas e 
artes, a habilidade de pensar claramente e criticamente sobre os aspectos 
quantitativos da realidade tão imperativos à sociedade contemporânea. 
Ninguém ignora que muitos indivíduos educados têm deficiências na sua 
formação em relação a conhecimentos e habilidades matemáticos, 
constituindo-se numa categoria especial de iletrados (UFBA, 2008, p. 66). 

 

Em seguida, o texto 7, “Orientação profissional nos bacharelados 

interdisciplinares”, é carregado de um discurso que justifica a importância do eixo em 

questão. Esse discurso privilegia o mundo do trabalho, o exercício profissional e a 

interdisciplinaridade. 
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[...] a assessoria da universidade na construção dos projetos profissionais 
dos alunos (estabelecendo nexos claros entre estes e a formação oferecida) 
pode ser uma estratégia eficaz para fomentar o compromisso do aluno com 
a instituição e com o objetivo de graduar-se; e também para elevar a 
motivação acadêmica, aumentar a satisfação e bem-estar discente e, 
principalmente, para capacitar os jovens a encontrar a ocupação mais 
adequada para o seu desenvolvimento pessoal e contribuição à sociedade. 
(UFBA, 2008, p. 70). 

 

O Eixo Orientação Profissional, que também integra a Formação Específica, 

tem como objetivo central auxiliar os estudantes em suas escolhas durante seu 

percurso na universidade. Esse eixo é “constituído por um conjunto de componentes 

curriculares que têm como finalidade oferecer uma visão panorâmica das diversas 

áreas básicas do conhecimento e das profissões” (UFBA, 2008, p. 33). 

O Texto 08, “Carreira em Transformação: Reflexões sobre o papel da 

universidade”, inicia com uma provocação sobre a condição disciplinar a que as 

grandes áreas de formação profissional foram submetidas e segue seu percurso em 

defesa da abertura de novas possibilidades de formação diante dos novos desafios 

impostos na contemporaneidade. 

 

Não há mais espaço para uma atuação profissional preocupada em manter-
se dentro do estereótipo predominante na cultura ocupacional de sua 
categoria. Assistimos profissionais de formações acadêmicas distintas 
contribuírem em projetos de objetivos comuns. E sabe-se, ademais, que 
grandes oportunidades de carreira estão nas interfaces das áreas do 
conhecimento, o que exige criatividade para fazer conexões entre campos 
diversos (UFBA, 2008, p. 72). 

 

Tais desafios consistem, por exemplo, na velocidade com que os avanços 

tecnológicos impõem aos estudantes uma permanente formação. Pelo texto, tal 

cenário justifica a inserção de cursos de graduação de curta duração com uma visão 

de mundo mais generalista.  

O acesso à educação superior no Brasil sempre foi um tema polêmico, 

especialmente porque confronta, de um lado, perspectivas mais elitistas de 

contenção do acesso visando à manutenção do prestígio dos diplomas e o status 

dos profissionais no mercado de trabalho e, de outro, perspectivas mais populares 
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de ampliação do acesso representando aspirações de largas camadas da sociedade 

com o objetivo de inserção profissional e ascensão social.  

O processo de expansão acelerada da educação superior, percebido desde a 

década de 1990, estimulou a criação de cursos mais afinados com as demandas do 

mercado, desempenhando importante papel no desenvolvimento de metodologias 

alternativas de formação, retreinamento e atualização de professores, incluindo o 

ensino a distância e cursos de curta duração no desenvolvimento de atividades 

piloto e experimentais de vários tipos. Nessa lógica, é possível destacar os cursos 

sequenciais, os cursos tecnológicos, os cursos de especialização e os mestrados 

profissionalizantes.  

Analisam Catani e Dourado (2001) que o ideário da flexibilização curricular, no 

período de 1995-2002, realça que as mudanças no mundo do trabalho e, 

consequentemente, nos perfis profissionais, ocasiona a necessidade de ajustes 

curriculares nos diferentes cursos de formação superior, procurando naturalizar o 

espaço universitário como campo de formação profissional em detrimento de 

processos mais amplos, reduzindo o papel das universidades nos mesmos. E, 

acrescentam que 

o atual perfil da educação superior, as temáticas, as críticas, as tendências 
e as políticas e estratégias mais significativas, na América Latina, revelam o 
alto grau de subordinação dos países em relação às orientações dos 
organismos internacionais, particularmente do Banco Mundial. (CATANI e 
OLIVEIRA, 2000, p. 45). 

 

Conforme Lima; Azevedo; Catani (2008), os BIs surgiram dentro de uma 

elogiada agenda pedagógica, pois criaram a oportunidade de justificativas para a 

redução do investimento público, uma vez que trouxeram a diminuição do tempo de 

estudo em alguns cursos de graduação. Esta crítica dos autores demonstra que o 

modelo de curso de Bacharelado Interdisciplinar não é uma unanimidade entre os 

estudiosos do campo da educação e que, portanto, precisa ser analisada em toda a 

sua complexidade, considerando amplos fatores. 

Com o título: “O Bacharelado Interdisciplinar e o mundo do trabalho”, o texto 9 

discute a inserção dos estudos gerais no âmbito da graduação, com ênfase no 

desenvolvimento de competências laborais/profissionais. 
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A complexidade das relações sociais, a presença intensiva de tecnologias e 
a “desmaterialização” do trabalho são fatores que têm determinado um novo 
paradigma de qualificação laboral fortemente associado ao conceito de 
empregabilidade (vantagem competitiva no mercado geral do emprego)  
(UFBA, 2008, p. 75). 

 

O conceito de empregabilidade foi introduzido na primeira década do século 

passado, inicialmente nos Estados Unidos, sendo entendido como uma 

“empregabilidade dicotômica” que distinguia aqueles dotados de condições físicas e 

mentais para o trabalho daqueles incapacitados. Tal modelo vigorou até a metade 

do século passado, quando surgiram versões mais modernas 

A empregabilidade é apresentada pelo mundo empresarial atual como a 

possibilidade de inserção, permanência ou reinserção num mercado de trabalho 

dinâmico e em constante transformação que, segundo Ramos (2001), se caracteriza 

pela perda dos direitos trabalhistas, redução de gastos com a força de trabalho, 

adoção de novos métodos organizacionais da produção e do trabalho, bem como 

pela terceirização de atividades não estratégicas. Esta condição insere no 

vocabulário novos termos como globalização, flexibilidade, governabilidade, 

competências, empregabilidade, exclusão, nova economia, tolerância zero, entre 

outros, provocando as instituições de ensino a reconsiderarem seus currículos e 

suas práticas. Nesse contexto, a ética profissional inspirada por essa noção baseia-

se na adaptação individual a essas mudanças. Tornam-se peças-chaves aqueles 

trabalhadores que saibam lidar, ou melhor, estar à frente das rápidas mudanças em 

produtos, serviços e processos. O discurso da empregabilidade propõe, 

subjetivamente, uma nova forma de integração do trabalhador à sociedade, 

essencialmente individualizada e adequada à lógica da acumulação flexível.  

E, para encerrar esse conjunto de fundamentação teórica, o décimo texto, “Os 

processos de ensinar e aprender em tempos de Bacharelado Interdisciplinar”, 

defende a aprendizagem significativa e a utilização dos mapas conceituais como 

modalidades de aprendizagem para o nível de formação em questão. 

 

Um mapa de conceitos é similar a um fluxograma, incluindo relações 
bidirecionais e é constituído por círculos onde se inscrevem os conceitos e 
linhas (ligações) que concebem as relações entre os conceitos, através de 
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proposições. São representações que integram princípios pedagógicos 
construtivistas e constituem um caminho para a aprendizagem significativa. 
Os mapas conceituais compõem um grande recurso para detectar e 
apreciar o que os alunos já sabem e são proveitosos enquanto apoio ao 
esquema de percursos de aprendizagem. Os mapas conceituais são de 
grande valia na compreensão da leitura de livros, de textos, assim como na 
captação e interpretação de obras literárias e de artigos publicados em 
revistas e jornais. Como uma ferramenta de aprendizagem, o mapa 
conceitual é favorável para o estudante para: fazer anotações, resolver 
problemas, planejar o estudo e a escrita de grandes relatórios, preparar-se 
para avaliações, identificar a integração dos assuntos (UFBA, 2008, p. 80). 

  

Considerada como um fenômeno, a complexidade é uma marca nos textos de 

fundamentação do Projeto dos cursos de BI, remetendo-nos à Teoria da 

Complexidade desenvolvida por Morin (1999, 2000) que abrange a realidade sob 

várias formas: histórica, social, cultural, física, biológica, psíquica, humana, que 

fazem parte da existência, corroborando o sentido de que o ser humano não deve 

ser desintegrado da educação e do meio onde vive.  

[...] as instituições universitárias terão que envolver em movimentos 
simultâneos de incorporação da globalidade e de peculiaridades regionais, 
[...] formando indivíduos capazes de [...] intervir nessa realidade complexa e 
cambiante (UFBA, 2008, p. 16). 
Neste sentido, a complexidade do campo de atuação e de estudo da arte 
volta-se para as universidades (UFBA, 2008, p. 54). 
A maioria dos filósofos da arte tem dedicado pouca atenção à arte de 
massa, eles preferem tecer complexa trama teórica acerca da arte de 
vanguarda, arte erudita ou artes superiores e estão sempre dispostos a 
denegrir produções artísticas de distribuição massiva como algo 
necessariamente ruim (UFBA, 2008, p. 55). 
A extensão dos estudos de língua nacional até o nível superior vai ao 
encontro das exigências cada vez mais complexas do mundo 
contemporâneo em relação à proficiência necessária no uso da norma culta 
como instrumento de comunicação oral e escrita (UFBA, 2008, p. 58). 
A linguagem em fenômeno complexo e multifuncional que liga um indivíduo 
a outros indivíduos, a comunidades e a culturas nacionais (UFBA, 2008, p. 
64). 
As abstrações da lógica formal são adequadas para expressar o mundo real 
apenas dentro de estreitos limites já que são unilaterais, estáticas e 
inadequadas para lidar com processos complexos como movimento, 
mudanças e contradições (UFBA, 2008, p. 65).  

 

O paradigma da complexidade (que se opõe ao paradigma da simplificação) 

encaminha um pensamento complexo que “parte de fenômenos, ao mesmo tempo 

complementares, concorrentes e antagonistas, respeita as coerências diversas que 

se unem em dialógicas e polilógicas” e, com isso, enfrenta a contradição por várias 

vias (MORIN, 2000, p. 387). 
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Ao mesmo tempo em que a noção de complexidade se apresenta como um 

argumento para a especialização 

 

ao longo da história, a complexidade crescente do conhecimento resultou 
na divisão de grandes disciplinas, tais como engenharia e medicina, em 
segmentos tais com respectivamente a administração e a odontologia, que 
acabaram por assumir o status de disciplinas autônomas e diferenciadas. 
(UFBA, 2008, p. 71). 
No Brasil, formam-se bacharéis desinformados sobre as grandes questões 
do seu tempo, limitados na sua capacidade de ler e escrever num grau de 
complexidade compatível à taxa de conhecimento pertinente às suas 
responsabilidades profissionais, entre outras deficiências igualmente 
dramáticas. (UFBA, 2008, p. 73). 

 

É possível perceber nos documentos que a noção de complexidade deixa sua 

marca aproximando-se da perspectiva interdisciplinar como se fosse uma exigência 

para a organização de um currículo que atenda a formação para o mundo do 

trabalho e para esta nova sociedade. 

Porém, no sistema educacional brasileiro, constata-se a carência de 
oportunidades para os estudantes explorarem a complexidade do mundo do 
trabalho e das suas possibilidades vocacionais, diversificando e 
dinamizando a sua visão de mundo e de si próprios, antes de optarem, 
conclusivamente, por uma ocupação específica no momento do vestibular. 
(UFBA, 2008, p. 73). 
As novas tecnologias permitem que sejam criadas situações de 
aprendizagem ricas, complexas, diversificadas, por meio de uma divisão do 
trabalho pedagógico que não faz mais com que todo o investimento repouse 
sobre o professor, uma vez que tanto a informação quanto a dimensão 
interativa são assumidas pelos produtores dos instrumentos (UFBA, 2008, 
p. 81). 
Portanto, observa-se que a universidade brasileira está na contramão das 
exigências de um mundo do trabalho complexo e dinâmico (UFBA, 2008, p. 
74). 
 [...]. A combinação de todo esse conjunto complexo de marcas essenciais 
aparece como indispensável para desvelar a contemporaneidade (UFBA, 
2008, p. 47). 
As fronteiras culturais tornam-se múltiplas e complexas (UFBA, 2008, p. 48). 
Propõe-se como essencial – antes de valorações, negativas ou positivas, 
quase sempre apressadas e superficiais – buscar compreender 
teoricamente a complexidade da contemporaneidade, [...] (UFBA, 2008, p. 
49). 

 

E a participação do estudante nas três culturas seria a oportunidade em que se 

exercitaria o olhar ampliado para esta complexidade reclamada neste modelo de 

formação. 
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Concluímos que se justifica plenamente uma profunda reestruturação da 
arquitetura curricular da educação superior com base no marco conceitual 
das três culturas, que melhor traduz a cosmologia complexa das sociedades 
contemporâneas, e que permitirá a reinvenção da universidade brasileira 
(UFBA, 2008, p. 40). 
A introdução do pensamento complexo, que ultrapasse as fronteiras do 
conhecimento disciplinar nas estruturas e programas universitários, 
permitirá a sua evolução no sentido de tornar-se um local privilegiado de 
aprendizagem de uma atitude transcultural, transreligiosa, transpolítica e 
transnacional, do diálogo entre cultura artística, humanística e científica 
(UFBA, 2008, p. 49). 

 

Com relação aos Projetos Pedagógicos das quatro grandes Áreas eleitas para 

oferta dos BIs na UFBA, esses apresentam semelhanças contextuais. Tais 

semelhanças são significativas, pois sugerem a filosofia e a ideologia subjacentes 

aos documentos que estamos analisando nesta investigação. O quadro a seguir 

apresenta dados pertinentes que revelam a identidade dos documentos: quando 

foram elaborados e aprovados, se houve alguma revisão, quem os elaborou e quais 

elementos os constituem. 

A documentação consultada mostra dois aspectos que merecem atenção. O 

primeiro diz respeito à sua estrutura. Como se percebe, em elementos do sumário 

estão listados os capítulos de cada documento. Chama a atenção a ausência de 

dois elementos constitutivos da organização das instituições educativas e que 

devem, segundo Veiga (1995), compor a estrutura de um Projeto Pedagógico: (i) a 

concepção de currículo e (ii) o processo de formação de professores. Tais 

elementos reclamam por uma profunda sintonia com a interdisciplinaridade. Sobre 

isso, fez falta também um terceiro elemento que envolveria: (iii) os fundamentos 

teóricos e metodológicos em que se assentam a proposta da interdisciplinaridade 

vez que se trata do aspecto que torna o projeto diferenciado. Os dois aspectos 

(currículo e formação de professores) são cruciais na composição de um Projeto 

Pedagógico, sobretudo, quando se trata de um projeto de natureza específica, neste 

caso a interdisciplinar.  
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Quadro 6 - Dados identitários dos Projetos Pedagógicos das grandes Áreas dos Bacharelados 
Interdisciplinares da UFBA 

Projetos 
Pedagógicos 

SAÚDE ARTES HUMANIDADES C&T 

APROVAÇÃO EM 
REUNIÃO DA 
CONGREGAÇÃO 

Abr 
2009 

Abr 
2009 

NI* 
Abr 

2009 

PUBLICAÇÃO Abr/2009 Abr/2010 Abr/2010 Abr/2010 

ELEMENTOS DO 
SUMÁRIO 

1. Apresentação 
2. Justificativa 
3. Base Legal 
4. Objetivos do 
Curso 
5. Perfil do 
Egresso 
6. Competências 
e Habilidades 
7. Descrição da 
estrutura Curricular 
8. Ementário 
9. Normas de 
Funcionamento 
10. Titulação 
11. Local, turnos e 
horários de 
funcionamento 
12. Gestão e 
avaliação 

1. Apresentação 
2. Justificativa 
3. Base Legal 
4. Objetivos do 
Curso 
5. Perfil do 
Egresso 
6. Competências e 
Habilidades 
7. Descrição da 
estrutura 
Curricular 
8. Ementário 
9. Normas de 
Funcionamento 
10. Titulação 
11. Local, turnos 
e horários de 
funcionamento 
12. Gestão e 
avaliação 

1. Apresentação 
2. Justificativa 
3. Base Legal 
4. Objetivos do 
Curso 
5. Perfil do 
Egresso 
6. Competências e 
Habilidades 
7. Descrição da 
estrutura Curricular 
8. Ementário 
9. Normas de 
Funcionamento 
10. Titulação 
11. Local, turnos e 
horários de 
funcionamento 
12. Gestão e 
avaliação 
13. Anexos 

1. Apresentação 
2. Justificativa 
3. Base Legal 
4. Objetivos do 
Curso 
5. Perfil do Egresso 
6. Competências e 
Habilidades 
7. Descrição da 
estrutura Curricular 
8. Ementário 
9. Normas de 
Funcionamento 
10. Titulação 
11. Local, turnos e 
horários de 
funcionamento 
12. Gestão e 
avaliação 
13. Anexos 

Total de páginas 79 58 47 71 

EQUIPE DE 
ELABORAÇÃO 

Carmen Fontes 
Teixeira (Coord.do 
BI-Saúde) 
Equipe docente do 
BI-Saúde 
Ana Luiza Vilasboas 
(ISC-UFBA) 
Clarice Santos Mota 
(ISC- UFBA) 
Maria Thereza Ávila 
Dantas Coelho (HAC-
UFBA) 
Naomar de Almeida 
Filho (ISC-UFBA) 

NI 

Carlos R. S. Milani 
(Ihac) 
Marcos Guedes V. 
Sampaio (Ihac) 
Milton Júlio Carvalho 
(Ihac) 
Carlos Bonfim (Ihac) 
Fernando Ferraz 
(Ihac) 
com insumos dos 
membros do 
Colegiado do BI de 
Humanidades. 

Luiz Alberto Luz de 
Almeida (Ihac) 
Marcelo Embiruçu de 
Souza  
Marcio Luis Ferreira 
Nascimento (Ihac) 
Sérgio Coelho Borges 
Farias (Ihac) 
Maerbal Bittencourt 
Marinho  
Naomar Monteiro de 
Almeida Filho (ISC) 
com insumos dos 
membros do 
Colegiado do BI-CT 

*NI: não informado 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A compreensão de currículo e sua relação com a interdisciplinaridade precisa 

de um bom delineamento em função das especificidades a que ela reclama. Isto 

porque um planejamento interdisciplinar pressupõe o contato direto com o currículo 

o qual favorecerá o desenvolvimento do conhecimento científico inter-relacionado 

(FAZENDA, 2008). Um debate fundamentado sobre isso vai além da organização 

curricular apresentada no desenho de uma matriz curricular com as respectivas 

ementas.  
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Os reducionismos científicos e a fragmentação do conhecimento presentes no 

modelo de currículo organizado em torno das disciplinas tem sofrido severas críticas 

(MORAES, 2000). 

Comenta Santomé (1998, p. 25) que o currículo pode ser organizado em torno 

de núcleos. Esses núcleos podem estar centrados em temas, problemas, tópicos, 

instituições, períodos históricos, espaços geográficos, grupos humanos, ideias. 

Assim, esses núcleos ultrapassariam os limites das disciplinas. Noutra linha de 

pensamento, uma das alternativas operada nos currículos seria transformar as 

disciplinas e seus tópicos ou unidades em grandes temas; ou seja, tirar as 

disciplinas de uma posição central para uma posição periférica e propor temas de 

estudos a partir de um universo temático que envolvesse questões políticas. Sociais 

e/ou culturais em evidência. (FREIRE, 1996). Os conteúdos programáticos oriundos 

das ciências teriam seu valor na medida em que contribuíssem para as explicações 

dos temas de estudo que, em primeira instância, atenderiam a formação competente 

dos cidadãos e cidadãs e sua inserção crítica na realidade.  

No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) propõe o desenvolvimento dos 

Temas Transversais que atravessariam em diagonal todas as disciplinas ou 

conhecimentos específicos, com abertura e flexibilidade que possibilitam a 

discussão e organização de um currículo mais aberto, mais transitório, um currículo 

em ação como propõe Moraes (2000). 

Relativo à formação do quadro docente, o documento registra que 

faz-se necessário alocar na nova Unidade universitária um grupo de 
professores com perfil adequado às características do Projeto Pedagógico, 
tais como pertencimento às áreas básicas do conhecimento artístico, 
humanístico e científico e afinidade com o tratamento interdisciplinar dos 
saberes. Os docentes poderão pertencer ao atual quadro efetivo da UFBA, 
bem como serem novos, admitidos nos futuros concursos. (UFBA, 2008, p. 
34). 

 

Para Veiga (2012), a docência é uma atividade composta, plural, flexível e 

reflexiva, que se constrói e vai se constituindo através da interação entre os pares, 

nos cursos de formação inicial e continuada, ao longo da trajetória profissional nas 

instituições em que o professor trabalha. Para esta autora, a docência apresenta 

outra característica que  
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está ligada à inovação quando rompe com a forma conservadora de 
ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, reconfigura saberes, procurando 
superar as dicotomias entre conhecimento científico e senso comum, 
ciência e cultura, educação e trabalho, teoria e prática, etc,; explora novas 
alternativas teórico-metodológicas em busca de outras possibilidades de 
escolha; procura a renovação da sensibilidade ao alicerçar-se na dimensão 
estética, no novo, no criativo, na inventividade; ganha significado quando é 
exercida com ética. (VEIGA, 2012, p. 14) 

 

É importante lembrar que, ainda nos dias atuais, a formação dos professores 

reflete um enfoque essencialmente disciplinar, o que leva esses mesmos 

profissionais a desenvolverem uma prática pedagógica reprodutivista, linear, com a 

supervalorização na transmissão de conteúdos adquiridos em sua formação, como 

bem pontua Behrens (2006) ao comentar que alguns pedagogos, professores 

universitários, nunca exerceram as funções que apresentam aos estudantes. Assim, 

falam em teoria sobre uma prática que nunca experienciaram. 

 

Esse fato pode trazer alguns riscos para a formação dos alunos, pois a 
proposta metodológica que o docente apresenta é fundamentada na teoria 
e, muitas vezes, desvinculada da realidade, embora possa ser assentada 
em paradigmas inovadores na educação. (BEHRENS, 2006, p. 60). 

 

Afirma Tardif (2014) que os saberes orientadores para a prática do ensino, não 

se reduzem a conteúdos bem circunscritos que dependeriam de um conhecimento 

especializado. Eles abrangem uma diversidade de objetos, de questões, de 

problemas que estão relacionados com seu trabalho, com sua história e suas 

relações estabelecidas com a escola e a sociedade. Nesse sentido, os saberes 

profissionais são plurais, compostos e heterogêneos, bastante diversificados, 

provenientes de fontes variadas, provavelmente de natureza diferente. Tal aspecto 

se constitui em tópico de substancial relevância quando se trata de um projeto que 

pretende promover a interdisciplinaridade e, portanto, o diálogo entre as diversas 

áreas de conhecimento. 

Trata-se, segundo Rosemberg (1999), de uma formação continuada mais 

crítica e reflexiva que está fundamentada em conceitos-chaves como saberes 

docentes; conhecimento-na-ação; reflexão-na-ação; reflexão sobre a reflexão-na-

ação; reflexão dialogante entre o observado, o vivido e o sabido para poder construir 
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de forma ativa o conhecimento, segundo uma metodologia do aprender a 

fazer/fazendo e/ou da pesquisa da própria prática. 

Trabalhar interdisciplinarmente, superando a visão fragmentada e linear da 

produção do conhecimento, viabilizando a articulação contextualizada desse 

conhecimento que se encontra disciplinarizado pressupõe um trabalho de formação 

de professores nessa direção. Conforme Moraes (2006), esforços coletivos são 

necessários para que professores de formação linear e disciplinalizada possam ir 

além dos hábitos institucionalizados e assumam novos hábitos e perspectivas 

integradoras. 

A partir da constatação de que dois aspectos estruturantes – currículo e 

formação de professores – do Projeto Pedagógico estão ausentes, enunciamos 

algumas implicações para a implantação dos Projetos Pedagógicos dos BIs: 

Segundo Almeida Filho (2008), a realidade da prática docente com a 

implantação dos Bacharelados Interdisciplinares traz questões como a necessidade 

de uma formação contínua para os docentes, pois a interdisciplinaridade, embora 

reconhecida como eficiente no auxílio do processo de ensino-aprendizagem, ainda 

apresenta algumas dificuldades em sua aplicação, como a falta de familiarização e 

habilidade dos docentes da área que, em razão da sua pouca experiência, ainda não 

percebem a prática interdisciplinar como parte de sua rotina de trabalho. 

O ato de ensinar deve ser percebido como a mais dinâmica das funções, em 

que o aprender se faz constante. Para Teixeira (2005), é necessário que se reflita 

sobre métodos de ensino e atitudes do professor diante das transformações sociais 

e tecnológicas presentes no cotidiano dos estudantes.  

Para a prática da interdisciplinaridade, há que se ter a mesma atenção. 

Conforme Dencker (2002), exercer a interdisciplinaridade na universidade reivindica 

mudanças significativas no cotidiano acadêmico, onde a prática integrada da 

iniciação científica, da pesquisa e da extensão precisa ser garantida.  Essas 

mudanças pressupõem uma revisão profunda dos currículos, modificando de forma 

essencial o papel do professor no contexto educativo, ou seja, o seu agir. 

É preciso mais que uma formulação do currículo integrado, é preciso vivenciar 

essa integração, pois a proposta da interdisciplinaridade não é uma proposta 

pedagógica determinada vez que não há uma pedagogia da interdisciplinaridade, 
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conforme bem pontua Japiassu (1976) que “a interdisciplinaridade se caracteriza 

pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das 

disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”. 

 

A interdisciplinaridade se impõe como necessidade, como problema 
fundamentalmente no plano material, histórico-cultural e no plano 
epistemológico. [...] Esta impõe a cada disciplina que transcenda suas 
próprias especificidades para que possa tomar consciência de seus próprios 
limites e, então, acolher as contribuições de outras disciplinas. (FRIGOTTO, 
2000, p. 26). 

 

Segundo Pimenta e Anastasiou (2002), os professores universitários aprendem 

a ser professor mediante um processo de socialização, em parte intuitiva, autodidata 

ou até mesmo seguindo a rotina dos “outros” professores. 

 

Nos processos de construção da identidade docente, tem papel 
fundamental o significado social que os professores atribuem a si mesmos e 
à educação escolar. Tem crescido entre os professores o entendimento de 
que o papel da instituição escolar é o de proceder à mediação reflexiva 
entre as transformações sociais concretas e os indivíduos, entre o que está 
acontecendo na sociedade como um todo e os indivíduos, os alunos, 
aqueles que estão na escola. (PIMENTA E ANASTASIOU, 2002, p. 77-78) 

 

Comenta Teixeira (2007) que tudo o que se relaciona com o processo ensino-

aprendizagem é muito raramente discutido nas universidades. Apesar da 

necessidade de o professor conhecer didática, psicologia de aprendizagem e 

planejamento de currículos, percebe-se, na realidade, que a única pré-condição para 

ser professor universitário é o domínio do conteúdo que irá ensinar. 

 

 

Nos processos de formação de professores, é preciso considerar a 
importância dos saberes das áreas de conhecimento (ninguém ensina o que 
não sabe), dos saberes pedagógicos (pois o ensinar é uma prática 
educativa que tem diferentes e diversas direções de sentido na formação do 
humano), dos saberes didáticos (que tratam da articulação da teoria da 
educação e da teoria de ensino para ensinar nas situações 
contextualizadas), dos saberes da experiência do sujeito professor (que 
dizem do modo como nos apropriamos do ser professor em nossa vida). 
Esses saberes se dirigem às situações de ensinar e com elas dialogam, 
revendo-se, redirecionando-se, ampliando-se e criando. (PIMENTA E 
ANASTASIOU, 2002, p. 71) 
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Veiga (1995) defende a implantação de programas de desenvolvimento 

profissional para docentes do ensino superior, principalmente focando na implicação 

do professor nas questões inerentes à realidade social e humana. Conforme Freire 

(1996), o conhecimento profissional do professor é um conjunto de saberes teóricos 

e experienciais, que se expressam, portanto, em um saber agir conforme a situação 

e em conformidade com o contexto do indivíduo. 

No projeto interdisciplinar, Fazenda (2000, p. 57) encontra professores abertos 

e professores que se incomodam com a mudança. Várias são as causas que podem 

provocar essa atitude: 

 

[...] um desconhecimento do real significado do projeto interdisciplinar, que 
muitas vezes é tomado estritamente em seu aspecto metodológico; a falta 
de formação específica para esse tipo de trabalho, constituindo-se, este, no 
principal obstáculo à eliminação das barreiras entre as pessoas; a 
acomodação pessoal e coletiva, pois toda mudança requer sobrecarga de 
trabalho, um certo medo de “perder prestígio pessoal”, pois o espírito 
interdisciplinar chega até ao anonimato. O trabalho de um (embora talvez 
até mais valorizado do que num sistema tradicional) anula-se em favor de 
um objetivo maior.  

 

Neste sentido, fica explicito que a vontade de mudar é uma motivação para o 

docente, tornando-o capaz de transpor obstáculos como a departamentalização da 

instituição, a indiferença dos colegas e a falta de tempo para construir um 

conhecimento mais globalizado.  

 

5.2 AS CONCEPÇÕES DA INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Para interpretar e analisar a concepção de interdisciplinaridade subjacente ao 

discurso presente nos documentos analisados, recorremos ao levantamento teórico 

já apresentado e às pistas encontradas nos documentos, sobretudo trechos de 

citações diretas e indiretas por nós selecionados. Em seguida, analisamos os 

dispositivos: perfil do egresso e competências e habilidades esperadas. 

Tal desafio foi fundamental, vez que, para que algo seja necessariamente 

compreendido, é preciso começar pela apropriação do conceito, do que é e do para 

quê. A primeira função atribuída ao conceito é descrever para facilitar o 
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reconhecimento do objeto; outra função seria organizar dados de experiência para 

uma conexão lógica. 

Conceito e definição não são sinônimos. A definição é uma tentativa de se 

enunciar, de maneira muito precisa, o uso comum corrente da palavra e seus limites. 

A definição é sempre algo absolutamente enunciável, é uma tentativa de fazer o uso 

de um termo muito claro, específico e normativo. Dahlberg (1978, p. 106) nos diz 

que a definição é "de certo modo, uma limitação, ou seja, uma colocação de limites 

de um conceito ou ideia".  

O conceito é "a compilação de enunciados verdadeiros sobre determinado 

objeto, fixado por um símbolo linguístico, que pode ser verbal ou não-verbal, ou seja, 

pode ser formado de sinais ou conjunto de sinais independentes das palavras". 

(DAHLBERG, 1978, p. 102). Amoretti e Tarouco (2000) advertem que o uso de 

conceitos tem papel importante na concatenação do pensamento e no planejamento 

das ações. 

Nessa direção, conceito é mais amplo do que definição, pois permite usos mais 

abrangentes. Por isso a nossa opção em investigar os conceitos e as concepções da 

interdisciplinaridade nos documentos dos bacharelados interdisciplinares, mesmo 

compreendendo-a como um conceito polissêmico.   

Em filosofia, conceito e concepção conduzem, em determinado sentido, a 

mesma interpretação: as formas de conceber ou formular uma ideia original, um 

projeto para realização posterior, a compreensão que se tem de algo; formular uma 

ideia por meio de palavras, definindo-a, dando contornos formais, essenciais, 

plásticos, intrínsecos ou extrínsecos que delimitam a sua caracterização. A maior 

parte dos conceitos são complexos, múltiplos, plásticos no sentido de que se 

alargam. No caso da interdisciplinaridade, essa complexidade a acompanha desde o 

processo de construção epistemológica, como já abordamos no Capítulo 2.  

Especificamente, por esta investigação ser de natureza educativa, vale 

destacar que as concepções acerca de um conjunto de saberes agem como 

condicionantes da ação dos professores em sala de aula. (TARDIF, 2014). Por isto a 

preocupação em compreender o conceito de interdisciplinaridade, que é sustentado 

nos documentos que têm como finalidade, ou deveriam ter, supostamente, a 
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orientação para o desenvolvimento do perfil profissional que se deseja formar e tal 

condição pressupõe a ação dos professores. 

No Projeto Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares, encontramos 

explicitamente uma definição de interdisciplinaridade como o  “estabelecimento de 

nexos significativos entre campos disciplinares”. (UFBA, 2008, p. 16). Adiante, o 

mesmo documento ressalta a interdisciplinaridade como um “aspecto característico” 

dessa modalidade de graduação, incluindo a flexibilidade e a formação generalista. 

(UFBA, 2008, p. 18). 

Podem-se entender tais nexos significativos como as fronteiras dos campos de 

conhecimentos ou disciplinas e práticas disciplinares, quando se analisa a linha de 

reflexão proposta por Almeida Filho (2007), o qual se debruça sobre o tema, 

considerando que não faz sentido tomar a interdisciplinaridade como um campo 

próprio de saberes e de práticas, visto que ultrapassa a epistemologia cartesiana, 

capacitando-nos a ultrapassar fronteiras na construção de conhecimentos voltados à 

complexidade do mundo. 

Ao descrever o BI como um “curso de graduação que se caracteriza por 

agregar uma formação geral humanística, científica e artística ao aprofundamento 

num dado campo do saber (...)” (UFBA, 2008, p. 12), o documento se apoia nos 

domínios do estudo das disciplinas como argumento para a sua implantação. 

Ao longo do documento, a interdisciplinaridade é justificada nessa mesma 

direção: 

 

As instituições de educação superior [...] continuarão a ser instituições 
fundamentais para a humanidade na medida em que conseguirem se 
transformar e se mostrarem capazes de responder aos desafios de 
sociedades em mutação permanente, erguidas sobre saberes cada vez 
mais complexos. (UFBA, 2008, p. 15, grifo nosso). 
Embora o conhecimento do mundo atual seja produzido em âmbitos 
altamente especializados, o entendimento da totalidade desse mundo, cada 
vez mais complexo e multidimensional, requer dos processos formais de 
ensino-aprendizagem uma abordagem integradora que confira sentido e 
significado ao conjunto de informações que se apresentam em fragmentos 
desconexos. (UFBA, 2008, p. 16, grifo nosso). 
A falta de sintonia entre as áreas de conhecimento provocou a necessidade 
de reforma; uma profunda reestruturação da arquitetura curricular da 
educação superior. Estamos diante de uma constelação cultural que reflete 
a complexidade da interação entre os saberes do mundo atual. (UFBA, 
2008, p. 55, grifo nosso).  
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A invisibilidade perpassa os quatro projetos específicos dos cursos em relação 

ao conceito de interdisciplinaridade. Entretanto, é possível capturar a compreensão, 

sobretudo a partir dos trechos nos quais ela está explicitamente relacionada: 

O Projeto Pedagógico de Saúde, por exemplo, entende que: 

 

O alargamento do campo, a multiplicação de objetos de conhecimento e de 
práticas de intervenção, a complexidade do processo saúde-doença, em 
suas múltiplas determinações e formas de apresentação, no plano individual 
e coletivo, exige uma formação multi-inter-transdisciplinar, que possibilite a 
apreensão das diferentes e múltiplas facetas dos objetos deste campo e 
práticas ampliadas. (UFBA, 2009, p. 5) 

 

Os Projetos Pedagógicos de Artes, Humanidades e Ciência e Tecnologia 

esclarecem que o Módulo “Estudos sobre a contemporaneidade”:  

 

Visa a estudos temáticos de natureza interdisciplinar que têm por finalidade 
proporcionar ampla compreensão da atualidade nos seus múltiplos 
aspectos e dimensões, provendo condições para uma intervenção mais 
eficiente e lúcida nos processos sociais. (UFBA, 2010a, p. 12; UFBA, 
2010b, p. 13; UFBA, 2010c, p.15). 
 

Sobre isso, Santomé (1998) destaca que a interdisciplinaridade se caracteriza 

pela capacidade dos estudantes de enfrentarem e solucionarem problemas com 

criatividade. Essa capacidade ultrapassa a condição de interdependência entre os 

vários ramos do conhecimento em que compartilhamento e intenção de ir além das 

fronteiras disciplinares distintas são aspectos centrais. No projeto da área de 

Humanidades: 

 

O curso justifica-se em relação aos cursos tradicionais na área de 
Humanidades pelo seu tratamento epistemológico, metodológico e 
pedagógico com base no diálogo entre disciplinas distintas. (UFBA, 2010b, 
p. 6).  

 

Adiante o debate da interdisciplinaridade é tomado na perspectiva do 

desenvolvimento de temas gerais que ultrapassem os limites disciplinares, como é 

percebido ao defender que: 
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O caminho do multidisciplinar ao interdisciplinar e, mais ainda, a tentativa de 
construção de sentidos e práticas transdisciplinares serão os alicerces para 
o desenvolvimento dos temas selecionados como objetos de estudos na 
formação dos estudantes. Buscar-se-á, assim, evitar os habituais recortes 
disciplinares no olhar sobre as relações entre o humano e a natureza, bem 
como as relações humanas e sociais como um todo. (UFBA, 2010b, p. 6). 

 

Nessa direção, Pombo (2004a, 2004b) nos diz que na interdisciplinaridade há 

elementos constitutivos de flexibilidade, da capacidade de adaptação, da aceitação 

de riscos, de aprender e agir na diversidade, aceitando novos papéis.  Assim, ao se 

falar de interdisciplinaridade, trata-se de relações não hierárquicas, com respeito 

pelo conhecimento do outro, pelo trabalho cooperativo, na integração de pessoas 

em um projeto comum. Essa possibilidade é fundamental para que os estudantes 

compreendam mais ampla e profundamente a realidade numa perspectiva 

complexa, suplantando a visão fragmentada de mundo.  

A aproximação da perspectiva interdisciplinar com a integração se apresenta 

em momentos distintos do documento. Em princípio, quando um eixo de formação é 

designado de Eixo Integrador e em seuida quando o documento associa a noção de 

integração aos elementos centrais dessa formação: 

 

Em suma, qualquer proposta de uma nova estrutura acadêmica para a 
universidade brasileira deve buscar superar os problemas apontados, 
resultando em um modelo capaz de integrar diversos sistemas de títulos de 
preferência compatíveis com, ou pelo menos, equivalente aos modelos 
vigentes nos espaços universitários internacionais, em especial o processo 
de Bolonha sem, no entanto, significar submissão a nenhum deles. (UFBA, 
2008, p. 12). 
A ideia de estudos superiores de graduação de maior amplitude [...] bem 
como maior integração entre esses estudos e os de pós-graduação, já é 
realidade em muitos países social e economicamente desenvolvidos. 
(UFBA, 2008, p. 16). 

 

Publicações mais recentes reafirmam o valor da interdisciplinaridade em seu 

marco conceitual como elemento integrador de saberes. 

 

O marco conceitual desse projeto repousa sobre três eixos: em primeiro 
lugar, epistemologias não-cartesianas demandam e valorizam a 
inter/transdisciplinaridade, o que permite integrar saberes das artes e das 
humanidades ao universo da pesquisa e da formação. Em segundo lugar, 
teorias críticas da sociedade promovem a etnodiversidade nos processos 
educacionais. Em terceiro lugar, uma pedagogia emancipatória permite 
formar sujeitos com autonomia e inventividade, portanto mais bem 
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preparados para cumprir a missão (trans)formadora da instituição 
universitária. (ALMEIDA FILHO; COUTINHO, 2011, p. 5). 

 

Conforme Almeida Filho (2014)43, ao conceber os Bacharelados 

Interdisciplinares, o conceito de bildung44 é o foco nas discussões sobre a formação 

de sujeitos na integralidade, adequadamente atualizados ao contexto 

contemporâneo, tendo a cultura como marco civilizatório da educação geral. A ideia 

de interdisciplinaridade foi elaborada para fins de restabelecer um diálogo entre as 

diversas áreas dos conhecimentos científicos devido às longas décadas convivendo 

com um reducionismo científico. 

A orientação pedagógica para o desenvolvimento do processo ensino e 

aprendizagem do BI também evidencia a integração de conhecimentos na medida 

em que estabelece que “como ferramenta de aprendizagem o mapa conceitual é 

favorável para o estudante para: [...] identificar a integração dos assuntos”. (UFBA, 

2008, p. 80). 

A interdisciplinaridade, ao lado da atenção à flexibilização, contextualização e 

atualização permanente de conteúdos e currículos, define-se como um dos 

princípios gerais enunciados pela LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Os 

conhecimentos não são mais apresentados como simples unidades isoladas de 

saberes, uma vez que estes se inter-relacionam, contrastam, complementam, e 

ampliam uns aos outros.  

Conforme Moraes (2000), o modelo de currículo organizado em torno das 

disciplinas tem sofrido críticas e, dentre elas, destacam-se os reducionismos 

científicos e a fragmentação do conhecimento. O princípio da flexibilidade permite 

um grande avanço na integração curricular sendo que na interdisciplinaridade os 

interesses próprios de cada disciplina são preservados. 

 

                                            
43 Interdisciplinaridade na Universidade Nova: Desafios para a Docência. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/283420888_Interdisciplinaridade_na_Universidade_Nova_D
esafios_para_a_Docencia. 
44 Segundo Goergen (2009, p. 26), fenômeno educativo, “a que os gregos chamaram de Paideia; os 
alemães denominaram Bildung e nós designamos formação”. Paideia grega é a proposta de 
formação humano-intelectual dos cidadãos gregos na busca pela excelência humana. Vincula-se 
ainda a Bildung a outro momento distinto da cultura ocidental, à humanitas latina e renascentista, 
segundo a qual o ser humano possui uma força criativa autônoma que o torna capaz de formar 
livremente a si mesmo e de atingir o mais alto nível de excelência. (BOMBASSARO, 2009, p. 199). 
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O currículo pode ser organizado em torno de núcleos que podem estar 
centrados em temas, problemas, tópicos, instituições, períodos históricos, 
espaços geográficos, grupos humanos, ideias. [...] esses núcleos 
ultrapassariam os limites das disciplinas, pois, em vez de tópicos pontuais, 
que sugerem o esclarecimento de conceitos isolados, sem nenhuma 
preocupação de apontar os nexos entre esses conceitos (conteúdos 
disciplinares) e outros conceitos da própria disciplina ou de outras, 
preferem-se temas que sugerem uma visão global de um aspecto da 
realidade por mais delimitada que ela seja. (SANTOMÉ, 1998, p. 25). 

 

Do mesmo modo, ao se estabelecer diretrizes curriculares, tanto para o ensino 

superior como para os demais níveis da educação brasileira, podem-se vislumbrar 

alguns avanços no setor educacional, abrindo perspectivas para uma reorganização 

curricular. Dentre esses avanços, não mais conteúdos, e sim diretrizes orientam os 

currículos dos cursos. Comenta Moraes (2000) que essa flexibilidade possibilita a 

discussão e organização de um currículo mais aberto, mais transitório, um currículo 

em ação. 

Nesse sentido pode-se confirmar que a proposta da interdisciplinaridade, nos 

projetos dos cursos mais se associa à ideia de integração do que de interação 

entre as disciplinas. Esta última, conforme afirma Fazenda (2000, 2008), propõe o 

renascer da educação holística que, deve ser vista numa dimensão epistemológica 

como o encontro ou a interação, também, entre sujeitos, com especial destaque à 

figura do professor (docente ou pesquisador), nos conceitos de parceria, diálogo e 

envolvimento. Sobre estes preceitos, é fundamental clareza na apresentação para 

os leitores com possibilidades viáveis de materialização. 

O trabalho interdisciplinar é favorecido com a pesquisa, por ela se vestir como 

uma superação do modelo de Educação Bancária, tão criticada por Freire (1996). 

Conforme Minayo (2007), a universidade e os centros de pesquisa tradicionais são 

questionados e desafiados em sua performance, sendo chamados a evoluir de uma 

situação de instituição fechada sobre si mesma e sobre sua própria produtividade, 

para se transformar num núcleo irradiador de relações e de construção do 

conhecimento.   

Como exemplo, o Projeto Pedagógico de Saúde propõe que o estudante 

realize  
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um Trabalho de Conclusão de Curso, cujo conteúdo seja desenvolvido a 
partir dos Seminários Interdisciplinares de Saúde, realizados nos dois 
últimos semestres do curso, podendo utilizar também para sua conclusão a 
Oficina de textos acadêmicos e técnicos em Saúde, prevista para o 5º 
semestre. (UFBA, 2009, p. 9). 

 

O art. 43 da LDB nº 9.394, de 1996, aponta como uma das finalidades da 

educação superior o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica com 

vistas ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. A 

pesquisa é um elemento fundante, norteador e incentivador da prática educativa. 

(SOCZEK e ALENCASTRO, 2012).  

Comenta Fazenda (2008) que a pesquisa interdisciplinar só acontece 

efetivamente a partir de uma situação-problema num espaço integrado em que  

várias disciplinas se reúnem a partir de um mesmo objeto. Sobre isso abordaremos 

a seguir. 

Por este sentido, a chamada para a pesquisa pode ultrapassar o trabalho de 

conclusão de curso, transitando por todo o currículo, vez que é compreendida tanto 

como forma de comunicação do saber, junto ao ensino, como meio para contribuir 

com a formação de nível superior em que produção de conhecimento e difusão da 

ciência sejam tópicos centrais. Afirma Ruiz (2009) que as técnicas de estudo e 

leitura, os modos de análise, pensamento e escrita compatíveis com o rigor 

científico, bem como os projetos de pesquisa e suas etapas, os métodos de 

abordagem e procedimento, as tipologias da pesquisa, entre outros tópicos, 

enriquecem a jornada do estudante em seu percurso universitário. 

 

5.2.1 Concepções de interdisciplinaridade expressas nos perfis dos egressos e 

nas competências e habilidades por curso 

O Perfil do Egresso 

Para ingressar no chamado mundo do trabalho, Mueller, Bianchetti e Jantsch 

(2008) evidenciam, dentre outras características, a capacidade de trabalhar em 

equipe, a abertura a trocas, a sociabilidade, a colaboração e a comunicação 

permanente. Os mesmos autores destacam que a interdisciplinaridade passou a ser 

difundida, a partir da década de 1970, como um conceito usurpado pelo capital, de 
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modo a reclamar da universidade, em termos de discurso e de prática, um egresso 

cada vez mais adequado às características exigidas pelo atual mercado capitalista: 

adaptável, flexível, portador de uma plasticidade e mobilidade que lhe permita não 

somente passar de uma função para a outra sem dificuldades ou resistência, mas 

também assumir, simultânea e cumulativamente, diversas e diferentes funções, 

considerando que uma habilidade, uma competência, uma função, um posto de 

trabalho, ao longo da vida, não são mais condição suficiente para a permanência 

ininterrupta no mercado de trabalho. No Projeto Pedagógico dos Bacharelados 

Interdisciplinares (UFBA, 2008, p. 24), o egresso 

será um indivíduo capaz de realizar uma leitura pertinente, sensível e crítica 
da realidade natural e humana em que está inserido. Além disso, poderá 
enfrentar as exigências do mundo do trabalho no desempenho das 
ocupações diversas que mobilizem, de modo flexível, conhecimentos, 
competências e habilidades gerais e específicas. 

 

Os Projetos Pedagógicos dos cursos apresentam, de modo semelhante, o perfil 

do egresso. No Projeto Pedagógico de Humanidades, (UFBA, 2010b, p. 8), o 

egresso do BI: 

 

Deverá ser um indivíduo capaz de realizar leituras abrangentes, sensíveis e 
críticas da realidade social e do ambiente em que se encontra inserido.  
Além disso, deverá enfrentar as exigências do mundo do trabalho no 
desempenho de ocupações diversas que mobilizem, de modo flexível, 
conhecimentos, competências e habilidades de distintos campos do 
conhecimento. 

 

Pretende-se que o egresso em Artes (UFBA, 2010a, p. 8) seja um indivíduo: 

 

Capaz de participar ativamente das diversas etapas da ação artística, 
dotado de uma compreensão abrangente da problemática das artes nas 
sociedades contemporâneas, com capacidade de compreender a 
contribuição de diversas disciplinas do campo científico, das humanidades e 
das artes na análise das múltiplas dimensões dessa problemática e das 
respostas sociais que vêm sendo dadas a estes problemas. 

 

Em Ciência e Tecnologia (UFBA, 2010c, p. 10-11) é previsto que o indivíduo 

seja: 
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Capaz de participar ativamente das diversas etapas da atividade científica, 
dotado de uma compreensão abrangente da problemática das ciências e 
das tecnologias nas sociedades contemporâneas, com capacidade de 
compreender a contribuição de diversas disciplinas do campo científico, das 
humanidades e das artes na análise das múltiplas dimensões dessa 
problemática e das respostas sociais que vêm sendo dadas a estes 
problemas. [...] é, também, capaz de realizar uma leitura pertinente, sensível 
e crítica da realidade natural e humana em que está inserido. Além disso, 
pode enfrentar as exigências do mundo do trabalho no desempenho de 
ocupações diversas que mobilizem, de modo flexível, conhecimentos, 
competências e habilidades gerais e especificas – no que se refere à 
ciência e à tecnologia. 

 

Já no documento de Saúde, (UFBA, 2009, p. 7), a intenção é que: 

 

O egresso do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde será um indivíduo 
dotado de uma compreensão abrangente da problemática de saúde nas 
sociedades contemporâneas, com capacidade de compreender a 
contribuição de diversas disciplinas do campo científico, das humanidades e 
das artes na análise das múltiplas dimensões dessa problemática e das 
respostas sociais que vêm sendo dadas a estes problemas. O egresso do 
BI-Saúde poderá enfrentar as exigências do mundo do trabalho no 
desempenho de ocupações diversas que mobilizem, de modo flexível, 
conhecimentos, competências e habilidades gerais e específicas. Também 
poderá dar continuidade à sua formação ingressando em qualquer curso 
profissional da área de saúde. 

 

Comparando tais perfis, é possível extrair cinco capacidades comuns: 

 Leitura pertinente, sensível e crítica da realidade natural, social, humana e do 

ambiente em que se encontra inserido; 

 Enfrentamento das exigências do mundo do trabalho no desempenho das 

ocupações diversas; 

 Flexibilidade para mobilizar conhecimentos, competências e habilidades 

gerais e específicas; 

 Compreensão abrangente da problemática específica nas sociedades 

contemporâneas; 

 Compreensão das diversas disciplinas do campo científico, das humanidades 

e das artes na análise das múltiplas dimensões dessa problemática e das 

respostas sociais que vêm sendo dadas a esses problemas. 
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Os elementos contidos nesses perfis profissionais permitem-nos inferir que tais 

capacidades evidenciam a dimensão procedimental da interdisciplinaridade, que 

englobam conceitos relacionados à capacidade de lidar com empréstimos e 

colaborações das disciplinas.  Nesses perfis, ficam ocultos – ou subliminares – os 

aspectos relacionados ao desenvolvimento do pensamento sistêmico, ao 

enfrentamento de problemas complexos, ao intercâmbio e comunicação de 

diferentes ideias entre duas ou mais disciplinas, características inerentes a um 

sujeito com formação de natureza interdisciplinar, como explicitado no capítulo 2. 

Para complementar o desenho desse perfil, os cinco projetos elegem 

competências e habilidades – gerais e específicas – traduzidas por um conjunto de 

“capacidades” na área, indicando, em certa medida, outras intenções quanto ao 

perfil profissional que se pretende formar.  

O Apêndice B apresenta as competências presentes Projetos Pedagógicos dos 

cursos de Bacharelado Interdisciplinar organizadas por aproximações. 

Os quatro documentos, ao relacionarem suas competências, deixam claro que 

são incluídas “competências gerais definidas no Projeto Pedagógico dos BIs (UFBA, 

2009, p. 7; UFBA, 2010a, p. 8, 2010b, p.7; 2010c, p. 7). Mesmo assim, dois projetos 

acrescentam outras competências não descritas nos documentos anteriores. Em 

Ciência e Tecnologia tem-se: 

 

Consolidação dos valores democráticos na sociedade contemporânea; 
valorização e respeito pela diversidade de saberes e práticas ligas à CT; 
compreender a complexidade do campo das Ciências e das Tecnologias; 
busca da equidade socioeconômica; capacidade reflexiva densa sobre uma 
área de estudo ou profissão no campo da CT; expansão e consolidação da 
visão ampliada de CT. (UFBA, 2010c, p. 11-12). 

 

Em Artes, “conhecimento sobre o campo das artes; conhecimento de conceitos 

e abrangências das políticas culturais; capacidade de aplicar os conhecimentos 

adquiridos no planejamento e gestão em artes”. (UFBA, 2010a, p. 9). 

Nessa organização, ficam evidentes competências comuns em todos os 

documentos: 
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Capacidade de abstração, análise e síntese; capacidade de aprender e 
atualizar-se permanentemente; capacidade de buscar, processar e analisar 
informação procedente de fontes diversas; capacidade de comunicação oral 
e escrita; capacidade crítica e autocrítica; habilidades no uso das 
tecnologias da informação e da comunicação e conhecimentos sobre uma 
área de estudo ou profissão. . (UFBA, 2010b, p.9, UFBA, 2010a, p.8, UFBA, 
2010c, p.11 e UFBA, 2009, p.7). 
 

Os documentos avançam sem explicitar, claramente, a implicação do 

desenvolvimento de competências com o trabalho de natureza interdisciplinar. 

Mesmo quando argumentam que 

 

os campos de competências de um grande número de profissões ou 
funções nas empresas e órgãos públicos não são nitidamente delimitados, 
mas se definem em relação aos conhecimentos emanados das diferentes 
disciplinas. (UFBA, 2008, p. 14). 

 

Entretanto, a publicação dos relatórios da Conferência Mundial para o Ensino 

Superior em 2009 indica que o desenvolvimento de tais competências reclama por 

uma proposta de trabalho em que a interdisciplinaridade seja um meio para a 

conquista desse perfil. Assim, declara que as instituições de ensino superior  

 

através de suas funções principais (pesquisa, ensino e serviços 
comunitários), estabelecidas no contexto de autonomia institucional e 
liberdade acadêmica, devem aumentar o foco interdisciplinar e promover o 
pensamento crítico e a cidadania ativa45.   

 

Nessa mesma publicação, a responsabilidade social da educação superior é 

debate central, o que implica em outras novas competências que contribuam, desta 

vez, na formação de cidadãos éticos, comprometidos com a construção da paz, com 

a defesa dos direitos humanos e com valores da democracia. Além disso, a 

educação superior é convocada a gerar conhecimentos pertinentes relativos às 

questões de envergadura que atingem a sociedade mundial nos tempos atuais 

como: segurança alimentar, mudanças climáticas, diálogo intercultural, saúde 

pública, dentre outros.  

                                            
45 Conferência Mundial sobre Ensino Superior 2009: as novas dinâmicas do ensino superior e 
pesquisas para a mudança e o desenvolvimento social. Paris: Unesco, 2009. Disponível em: 
<http://aplicweb.feevale.br/site/files/documentos/pdf/31442.pdf>. 
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Embora não tenha sido nossa intenção envolver esta pesquisa nos debates 

epistemológicos sobre competências e habilidades, até porque ultrapassariam os 

limites desta tese, vale ressaltar, brevemente, dois aspectos que chamam a atenção 

quanto a este tópico no documento, vez que competências e habilidades aqui são 

elementos estruturantes na elaboração de um currículo com perspectiva 

interdisciplinar. O primeiro envolve a diversidade terminológica que os documentos 

utilizam para se referir a competências e habilidades e o segundo refere-se ao 

aporte teórico relativo a competências e habilidades. Cada projeto refere-se às 

competências e habilidades de modo diferenciado: 

O Projeto Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares (UFBA, 2008, p. 23), 

ao tratar das competências e habilidades gerais esperadas, refere-se a 

competências genéricas – proporcionadas pela educação superior e competências 

específicas – relacionadas às ocupações. 

Os demais projetos utilizam diferentes nomenclaturas para classificar o mesmo 

objeto. Em Artes, primeiramente, destaca que o curso intenciona “possibilitar ao 

estudante a aquisição de competências cognitivas e habilidades específicas para o 

aprendizado de fundamentos conceituais e metodológicos para uma posterior 

formação profissional e/ou pós-graduação”. (UFBA, 2010a, p. 7). Mais adiante, no 

item Competências e Habilidades, declara que 

 

as competências tomadas como referência no Bacharelado Interdisciplinar 
em Artes incluem as competências gerais definidas no Projeto Pedagógico 
geral dos BIs (UFBA, 2008) e competências específicas relacionadas com 
os conhecimentos, habilidades e valores a serem incorporados ao 
pensamento e à ação do Bacharel em Artes. (UFBA, 2010a, p. 8). 

 

Em Humanidades, o curso possibilita ao estudante “a aquisição de 

competências e habilidades gerais e específicas para o aprendizado de 

fundamentos conceituais e metodológicos para uma posterior formação profissional” 

(UFBA 2010b, p. 8). Neste projeto, surge uma nova classificação no item 

Competências e Habilidades: “Competências gerais, específicas e valorativas”. 

(idem, p. 9). Adiante, trata, no eixo integrador, de competências relacionais como 

mais uma modalidade a ser desenvolvida (idem, p. 18). Na sequência, 



211 

“competências cognitivas e habilidades relacionais” (ibdem, p. 19) compõem o 

conjunto de intenções no item Componentes Curriculares de Livre Escolha.  

Do mesmo modo, o Projeto de Ciência e Tecnologia aborda as distintas 

classificações anteriormente citadas: Competências cognitivas (UFBA, 2010c, p. 10), 

competências genéricas, gerais e habilidades específicas (idem, p.11) e 

competências valorativas (ibdem, p. 11). Para tratar do Eixo Linguagens, o 

documento acrescenta que a função é promover a aquisição de conhecimentos e 

habilidades de natureza instrumental que possibilitarão maior acesso a 

conhecimentos e competências fundamentais e aplicadas (IBDEM, p. 17). As 

competências relacionais estão contidas no Eixo Integrador dessa proposta.  

O Projeto de Saúde trata de competências cognitivas, genéricas, gerais e 

específicas, para a ação no campo da saúde e valorativas. (UFBA, 2009, p. 7-8). 

As informações evidenciadas nos levam a questionar, por exemplo, o que se 

pode chamar de competências valorativas, relacionais, aplicadas? Qual classificação 

define competência como cognitiva? Por que, mesmo tomando como base o Projeto 

Pedagógico Geral, os quatro documentos utilizam concepções diversas para 

elegerem as competências? 

Os textos de fundamentação teórica, do mesmo modo, associam a ideia de 

competências a múltiplas formas: 

 

O aprender a aprender, uma competência bastante genérica, que já se 
tornou ponto fundamental e indiscutível da educação atual, tem como 
pressuposto um leitor capaz de compreender o texto escrito e de se 
posicionar diante dele com autonomia intelectual. (UFBA, 2008, p. 58). 
De um lado, as línguas são consideradas instrumentais, uma habilidade 
para comunicar o pensamento e a informação; por outro lado, a linguagem é 
entendida como um elemento essencial dos processos de pensamento, 
percepção e autoexpressão e, como tal, é considerada o núcleo da 
competência translinguística e transcultural. (UFBA, 2008, p. 63). 
A velocidade dos avanços tecnológicos e seus impactos nos processos de 
trabalhos e na sua gestão requerem atualizações constantes das 
competências profissionais e, em alguns casos, tão aceleradas, que jovens 
recém-graduados já constatam sua defasagem com relação às inovações 
recentes em seu campo profissional. (UFBA, 2008, p. 73). 
O ensino superior deve preocupar-se em desenvolver competências de 
autogestão profissional, numa concepção de carreira como uma construção 
progressiva de percursos associados com recursos de formação que, a 
cada ciclo de carreira, lhes permitam conservar horizontes de evolução no 
papel de trabalho. (UFBA, 2008, p. 74). 
Os inúmeros estudos sobre as demandas contemporâneas do mundo do 
trabalho produzidos no Brasil e no mundo têm apontado, de modo unânime, 
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na direção da necessidade de desenvolvimento de competências e 
habilidades laborais para além daquelas de natureza específicas voltadas 
para determinadas funções/ocupações. (UFBA, 2008, p. 75) 

 

A este respeito, Sá e Paixão, em 2013, publicam uma pesquisa evidenciando 

que a 

 

falta de uma definição mais concisa da noção de competência e o excesso 
de entendimentos que proliferam têm-se vindo a revelar condições indutoras 
de confusão terminológica e conceptual e evidenciam a necessidade e 
urgência de clarificação do conceito. (SÁ e PAIXÃO, 2013, p. 87). 

 

Do mesmo modo, verificamos, nos cinco Projetos Pedagógicos analisados,  

imprecisão no marco teórico utilizado. O conjunto de capacidades e habilidades 

eleitas e apresentadas nos documentos tomaram como base: 1. O Relatório dos 

Anais da Conferência Mundial sobre o Ensino Superior (UNESCO, 2003) e o 2. 

Projeto Tuning da América Latina. 

Do primeiro documento, foram reproduzidas as competências consideradas 

cognitivas gerais e específicas esperadas de egressos da educação Superior, a 

saber: 

 

Flexibilidade; ser capaz de contribuir para a inovação, demonstrando 
criatividade; ser capaz de enfrentar a incerteza; estar animado pelo desejo 
de aprender ao longo da vida; ter sensibilidade social e aptidão para a 
comunicação; ser capaz de trabalhar em equipe; ter espírito empreendedor; 
preparar-se para a internacionalização do mercado, familiarizando-se com 
culturas diferentes; possuir largo espectro de competências genéricas em 
variados campos do conhecimento, especialmente das novas tecnologias, 
que formam a base das diversas competências profissionais. (UFBA, 2008, 
p. 14). 

  

E o segundo documento foi tomado como referência para a definição do 

conjunto das competências gerais (UFBA, 2008, p. 23), como já discutido no 

Capítulo 3 desta Tese. Apêndice B, encontram-se relacionadas todas as 

competências contidas nos cinco documentos. 

Enquanto referencial de currículo numa perspectiva interdisciplinar é 

fundamental uma clarificação conceitual da noção de competência. À primeira vista, 
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da análise apresentada, podemos concluir que há indefinição conceitual e 

imprecisão terminológica quanto à concepção da noção de competência. São 

notáveis os distintos entendimentos encontrados para a sua categorização.  

Estruturalmente, verificamos uma diversidade na definição dos elementos que a 

compõem. Assim, no documento, competências surgem associadas a capacidades, 

habilidades, comportamento, atitudes, saberes, pré-requisitos, aplicação, recursos. 

Na tentativa de que este currículo, assim estruturado por competências, 

ultrapasse os limites da compreensão de que tais competências estão mais para 

atender a um modelo de formação internacional, projeto Tuning, do que uma 

formação interdisciplinar, é urgente a necessidade de uma clarificação conceitual de 

cada um desses termos usados, bem como das implicações epistemológicas e 

pedagógicas que possam conduzir a uma desejável convergência de linguagem com 

vistas ao fortalecimento da prática interdisciplinar. 

Tal esclarecimento remeteria a uma concepção não instrumental da 

interdisciplinaridade, mas de mediadora de comunicação entre as disciplinas a “um 

nível bem mais crítico e criativo”, diz Etges (2000, p. 73). Bom que reforcemos a 

linha tênue que há entre desenvolvimento de competências e formação profissional 

com foco na produtividade e resultados. Essa discussão vai na contramão dos 

debates centrados na formação superior, numa perspectiva interdisciplinar que 

defendemos e que teoricamente os Projetos Pedagógicos defendem. 

Como anteriormente apresentado, temos a compreensão da 

interdisciplinaridade numa perspectiva conceitual, procedimental, atitudinal e 

interacional vista a partir de três interpretações: a europeia, a norte-americana e a 

brasileira. Na concepção europeia, marcada pela polissemia e inquietações críticas 

nos pontos de vista ideológicos, sociais e epistemológicas, tem-se o sentido da 

conceitualização, do entendimento que permite recorrer aos saberes 

interdisciplinares. No entendimento norte-americano, a interdisciplinaridade passa 

pela ideia de reunir, das várias disciplinas, evidências para respostas a uma questão 

maior (possivelmente um amplo problema de natureza comum a várias disciplinas). 

Na compreensão brasileira, há o entendimento de que a interdisciplinaridade tanto 

pode ser compreendida como uma prática individual, “feita de curiosidade, de 

abertura, de sentido de descoberta de desejo de enriquecer-se com novos enfoques, 

de gostos pelas combinações de perspectivas levando ao desejo de superar 
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caminhos já batidos” (JAPIASSU, 1976, p. 82) ou como prática coletiva sem 

confronto, mas com diálogos que sejam capazes de reconhecer aquilo que falta, o 

que podem ou devem receber dos outros. Fazenda (2008) atribui ao movimento de 

interação entre as disciplinas uma função-chave no processo interdisciplinar que se 

trata de requisito fundamental para o trabalho interdisciplinar. 

A interconexão que defendemos decorrente dessas perspectivas – americana, 

brasileira e europeia – da interdisciplinaridade aponta que as dimensões conceitual, 

procedimental, atitudinal e interacional são complementares e necessárias ao 

trabalho interdisciplinar.  

Conforme Fazenda (2011), capacidade de diálogo, trabalho em equipe e 

intersubjetividade são condições explícitas para efetivação do trabalho 

interdisciplinar, e não implícitas. A mesma autora defende que a característica 

nuclear das atividades interdisciplinares reside na habilidade de desenvolver uma 

visão da totalidade frente ao saber coletivo sem renunciar seu saber individual. Essa 

habilidade não fere os campos das especificidades das profissões, mas reivindica 

por singularidade e multiplicidade de conhecimentos. 

Em cada Projeto Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares, as 

concepções de interdisciplinaridade podem ser percebidas.  

No Projeto Pedagógico do BI de Artes, por exemplo, os estudos temáticos 

trazem a finalidade de proporcionar ampla compreensão da atualidade nos seus 

múltiplos aspectos e dimensões. O Eixo Linguagens, composto por módulos de 

componentes curriculares, tem a função de promover a aquisição de conhecimentos 

e habilidades de natureza instrumental. Nas Atividades Complementares, optativas 

de cada Bacharelado Interdisciplinar, a atualidade do tema escolhido relaciona-se 

com o conceito de “tema transversal”. 

No Projeto Pedagógico de Humanidades identifica-se a interdisciplinaridade na 

trajetória do caminho multidisciplinar ao interdisciplinar, na tentativa de construção 

de sentidos e práticas transdisciplinares como alicerces para o desenvolvimento dos 

temas selecionados como objetos de estudos na formação dos estudantes, no olhar 

integrador sobre as relações entre o humano e a natureza, bem como as relações 

humanas e sociais como um todo para fins de uma visão mais abrangente e plural, 

na formação cultural e humanística mais ampla, capacitando os estudantes a se 
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posicionarem criticamente e de modo não segmentado diante dos desafios 

existentes na sociedade contemporânea. 

No Projeto Pedagógico de Ciência e Tecnologia, o tema interdisciplinaridade é 

percebido na proposta do curso que visa agregar uma formação geral humanística, 

científica e artística ao aprofundamento no campo das Ciências e das Tecnologias. 

A ideia está na promoção do desenvolvimento de competências e habilidades que 

conferem autonomia para a aprendizagem e uma inserção mais abrangente e 

multidimensional na vida social. Pretende oferecer uma formação generalista sólida 

e de qualidade na área de Ciência e Tecnologia, ao tempo em que atende às 

demandas individuais em busca de um percurso particular de formação. Pode-se 

destacar o Eixo da Orientação Profissional, constituída por ações e atividades nas 

etapas de Formação Geral e a Formação Específica do curso, que têm como 

finalidade oferecer uma visão panorâmica das diversas áreas de investigação, 

práticas e profissões das Ciências e das Tecnologias. 

O Projeto Pedagógico de Saúde trata da interdisciplinaridade afirmando que 

uma única formação profissional especializada, que não contemple as culturas das 

artes, humanidades e ciências, é redutora do universo de compreensão e ação, ao 

tempo em que se mostra incompatível com a proposta de uma nova arquitetura 

universitária, capaz de responder ou, ao menos, problematizar os desafios que se 

apresentam em nosso mundo contemporâneo. Formação profissional no campo da 

Saúde passou a ser pensada como pressupondo uma etapa anterior ou 

concomitante de formação geral, que contemple a inserção do estudante na 

complexidade teórica, diversidade temática e multiplicidade de práticas possíveis, de 

modo a prepará-lo melhor para situar-se no contexto sócio-econômico-político-

histórico do qual faz parte e para desenvolver ações criativas e sensíveis aos 

problemas que se apresentam, com maior grau de resolutividade. O Bacharelado 

Interdisciplinar em Saúde pretende tanto colaborar para a diminuição da lacuna 

construída pela lógica da disciplinaridade, que tem como um de seus derivados a 

formação profissional especializada, quanto pretende possibilitar aos alunos 

experiências epistêmicas que subsidiem a sua escolha profissional.   

Embora Trindade (2008, p. 66) recomende que a reflexão acerca das atitudes 

que se constituem interdisciplinares seja mais importante do que conceituar, alerta 
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que ela “precisa ser bem compreendida para que não ocorram desvios na sua 

prática”.  

É importante observar que, embora a interdisciplinaridade seja utilizada como 

mote para a formação de nível superior, os dados apresentados demonstram que o 

conceito desse fenômeno se apresenta pouco evidente na proposta e não expressa 

exatamente como ela deve ser materializada. Além disso, a utilização de termos 

diversos vinculados à ideia de interdisciplinaridade, denuncia que não há uma 

precisão conceitual em que se possa assentar a proposta que ofereceria, em certa 

medida, mais clareza no fazer e na prática de uma formação humanística, científica 

e artística. 

Um perfil de egresso circunscrito nesse movimento, de modo a contemplar uma 

formação pautada nesse tripé, requer uma clareza na proposta de modo a evitar que 

a interdisciplinaridade se transforme em um conceito maleável, em função da sua 

vasta e ambígua utilização em contraponto às características reducionistas das 

especializações, como verdadeira panaceia epistemológica, ou seja, chamada a 

curar todos os males que afetam a consciência científica de nosso tempo, devendo 

ser superada/curada através da prática interdisciplinar. (GUSDORF, 1990).  

Como bem pondera Demo (2000), a interdisciplinaridade quer verticalizar a 

horizontalização, para que a visão complexa seja também profunda, e horizontalizar 

a verticalização, para que a visão profunda seja também complexa. Caso isto não se 

concretize, uma das decorrências é que a interdisciplinaridade se empobrece ou se 

reduz à condição meramente instrumental. 

 

5.3 O CURRÍCULO NA PRÁTICA: POSSIBILIDADES PARA REALIZAÇÃO DE UMA 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

A partir da análise dos dados, esta sessão busca compreender como a 

interdisciplinaridade é abordada, traduzida e representada como possibilidade 

prática por esses documentos orientadores. Para tanto, delimitamos nossa análise 

em dois aspectos centrais compreendidos pelos Projetos Pedagógicos como 

elementos essencialmente interdisciplinares e que, portanto, a interdisciplinaridade 

seria aqui materializada: os eixos Estudos sobre a Contemporaneidade e a 

Orientação Profissional e a proposta para o desenvolvimento da aprendizagem. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação propõem uma 

organização curricular que considere flexibilização curricular, autonomia e liberdade. 

Essa organização pressupõe, dentre outros elementos, a interdisciplinaridade, a 

articulação do ensino com os processos sociais, a aprendizagem contínua ao longo 

da vida e, sobretudo, articulação da teoria com a prática. A esse respeito, Fazenda 

(2011) lembra-nos de que para a aplicabilidade e efetividade desses conceitos, os 

Projetos Pedagógicos devem ser fundamentados para lançar, nortear e dar 

orientações aos processos pedagógicos. 

Inspirados nessas Diretrizes, os currículos dos Bacharelados Interdisciplinares 

consideram os seguintes princípios orientadores: flexibilidade, autonomia, 

atualização, inclusão das três culturas e articulação.  

Relativo à prática, o documento associa a interdisciplinaridade à capacidade de 

articulação, interação, diálogo como defende que 

a articulação pode ser garantida por componentes curriculares de natureza 
interdisciplinar, bem como dos acréscimos de outros, de natureza 
integradora, tais como seminários, oficinas e laboratórios. (UFBA, 2008, p. 
23).   

A esse respeito, Severino (1998) observa que quando a questão da 

interdisciplinaridade é apresentada, junto a ela associam-se processos de 

integração, interação, articulação, organicidade, de tal forma que sempre ocorra uma 

articulação entre totalidade e unidade. Nessa tentativa, os Estudos sobre a 

Contemporaneidade e a Orientação Profissional, se constituem eixos de natureza 

“essencialmente interdisciplinar” (UFBA, 2008, p. 34). Daí que segue a nossa 

análise. 

O Eixo Interdisciplinar: Estudos sobre a Contemporaneidade e a Formação nas 

Três Culturas  

O Eixo Interdisciplinar é integrante da formação geral e, totalizando 408 horas, 

é composto por dois módulos: Estudos sobre a Contemporaneidade e Culturas ou 

Formação nas três culturas. 

De acordo com o Projeto Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares 

(UFBA, 2008, p. 30) e os demais Projetos Pedagógicos dos cursos, o Estudos sobre 

a Contemporaneidade se organiza em 136 horas de “estudos temáticos de natureza 

interdisciplinar que têm por finalidade proporcionar ampla compreensão da 
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atualidade nos seus múltiplos aspectos e dimensões, promovendo condições para 

uma intervenção mais eficiente e lúcida dos processos sociais”. É constituído pela 

sequência de dois componentes curriculares obrigatórios de 68 horas cada: Estudos 

sobre a Contemporaneidade I e II” (UFBA, 2010a, p.12; UFBA, 2010b, p. 13; UFBA, 

2010c, p. 15). 

Suas ementas se constituem, respectivamente: 

 
Estudos sobre a Contemporaneidade I 
Estudo abrangente das sociedades contemporâneas, na relação mundo-
Brasil, na sua diversidade, globalidade e sustentabilidade, identificando 
suas origens históricas, bem como estruturas práticas e simbólicas, 
contemplando interpretações dos diferentes saberes. Estudo do modo como 
se estruturam e desenvolvem tais unidades sociais em seus vínculos com o 
Estado, a cultura e os indivíduos, com destaque para as formas de 
organização do trabalho. Estudo dos processos psíquicos e psicossociais 
que estruturam e organizam a singularidade de cada sujeito, 
compreendendo como tais processos afetam sua construção de 
significados, sua relação com os outros e sua ação sobre o mundo. 
 
Estudos sobre a Contemporaneidade II 
Estudo panorâmico das sociedades contemporâneas, na sua diversidade, 
globalidade e sustentabilidade, identificando suas origens históricas e 
estruturas simbólicas, contemplando interpretações dos diferentes saberes. 
Estudo do modo como se estruturam e desenvolvem tais unidades sociais 
em seus vínculos com o Estado, a cultura e os indivíduos, com destaque 
para as formas de organização do trabalho. Estudo dos processos psíquicos 
e psicossociais que estruturam e organizam a singularidade de cada sujeito, 
compreendendo como tais processos afetam sua construção de 
significados, sua relação com os outros e sua ação sobre o mundo. (UFBA, 
2010a, p. 25). 

Esses componentes curriculares evidenciam uma, dentre as várias finalidades 

da Educação Superior previstas na LDB nº 9.394 de 1996, art. 43:  

 
“estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade”.  

 

Metodologicamente, compõem-se de palestras, mesas redondas e seminários 

sobre temas relevantes da Contemporaneidade, no mundo e no Brasil, coordenadas 

por equipes docentes e apoiadas por monitores de graduação e pós-graduação. Tais 

programações são disseminadas através de modalidades EAD, complementadas 

com atividades presenciais supervisionadas.  
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É possível identificar, em sítios da internet46, ferramentas de interação e 

discussões sobre diversos temas como: economia, democracia digital, arte, política, 

intolerância religiosa, dentre outros. Vídeos são disponibilizados com diversos 

temas, ampliando as opções de leitura do estudante.   

Sobre isso, Santomé (1998, p. 55) reafirma a condição problematizadora das 

propostas interdisciplinares que entra em ação como uma filosofia de trabalho “se 

quisermos realmente chegar a compreender o mundo em que vivemos e enfrentar 

os problemas cotidianos e futuros”. 

Respeitando a ideia de integração, o Módulo das três Culturas apresenta-se 

neste mesmo Eixo. Uma das motivações do movimento da Universidade Nova 

consiste em resgatar a instituição universitária como casa de cultura. Tal contexto 

resulta da constatação de que, na conjuntura atual brasileira, a universidade “às 

vezes consegue cumprir sua função de formar profissionais tecnicamente 

competentes, mas permite, por omissão, que os estudantes saiam dela incultos”. 

(UFBA, 2008, p. 41).  

De acordo com o Projeto Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares 

(UFBA, 2008, p. 31) ,este módulo totaliza 228 horas e “compõe-se de componentes 

curriculares de livre escolha dos estudantes dentro de um amplo leque de ofertas 

que contemplem as três culturas” que constituem saberes elaborados, produzidos 

pela humanidade: Humanística, Artística e Científica.  

Nesse módulo a proposta é que sejam reunidos em três blocos componentes 

curriculares relacionados às três culturas e os estudantes podem estudar 

componentes curriculares das áreas diferentes da qual estejam cursando. Por 

exemplo: os estudantes de Artes cursam componentes das culturas científicas e 

humanísticas; os estudantes de humanidades, das culturas científicas e artísticas; e 

as áreas das ciências e saúde oferecem componentes das culturas humanística e 

artística, não havendo pré-requisitos para os componentes desse módulo (UFBA, 

2008). Na oportunidade, interdisciplinas são proposta, designadas como 

 

estudos sobre temas/problemas complexos, irredutíveis a recortes 
disciplinares, onde se aplicam componentes curriculares que abordam 

                                            
46 Disponível em: <http://contemporaneidade.ning.com>. 
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campos temáticos que envolvem e articulam mais de um campo disciplinar, 
ministrados por equipes docentes.  
Exemplo de interdisciplinas: Conhecimento & Realidade; Ética & Cidadania; 
Política & Direitos Humanos; Qualidade de Vida: Esporte, Saúde e Lazer; 
Consciência Ecológica; Gênero & Sociedade; Indivíduo & Subjetividade; 
Instituições & Organizações ; Sexualidade humana; Violência & 
sociabilidade; Matrizes étnicos-Culturais do Brasil; Informação & 
Cibercultura; Educação & Sociedade; Mídia & Poder; Capitalismo e 
alternativas para o século XXI; Biologia pós genoma; Culturas Indígenas. 
(UFBA, 2008, p. 31).  

 

Essa proposta evidencia elementos nucleares da interdisciplinaridade, tais 

como: o estudo de temas complexos, que se inserem nas fronteiras de componentes 

curriculares e o envolvimento e a articulação de mais de um campo disciplinar.  

Apesar disso, o estudo de temas e problema complexos pode levar, na prática, 

a um conjunto de disciplinas justapostas sem cooperação entre elas. Além do mais, 

a abordagem de problemas de mais de um campo disciplinar, ministrada por equipes 

docentes, mais se assemelha a práticas pluridisciplinares, explicitadas por Thom 

como a “colaboração em equipe de especialistas de diversas disciplinas” (POMBO, 

2004b, p. 170) do que interdisciplinares. 

Ou seja, a análise indica que a concepção em si reclama por mais argumentos 

em favor da interdisciplinaridade. Ao longo do Projeto Pedagógico analisado, não 

fica explícito a que teoria esse conceito remete. Utilizando a classificação de Piaget, 

esse movimento mais se assemelha à multidisciplinaridade em que a solução de um 

problema reclama pela 

 

obtenção de informações de um ou mais setor do conhecimento sem que as 
disciplinas que são convocadas por aqueles que as utilizam sejam 
alteradas. (PIAGET, apud POMBO, 2004b, p. 169). 

 

Pombo (2004b, p. 76) nos apresenta um conceito para interdisciplinas 

distanciado da concepção apresentada. Essas compreenderiam  

 

novas disciplinas que aparecem com autonomia académica a partir de 
1940/50 e que surgem do cruzamento de várias disciplinas científicas com o 
campo industrial e organizacional, tais como as Relações Industriais e 
Organizacionais (disciplina que estuda o comportamento dos homens nas 
organizações em que eles trabalham), Psicologia Industrial (aptidões dos 
indivíduos, problemas ligados ao manuseamento de máquinas e relações 
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interpessoais), Seleção e Formação Profissional (adaptação dos traços de 
personalidade às carreiras profissionais), Sociologia dos Pequenos Grupos 
(normas dos grupos de trabalho e questões de liderança), Sociologia das 
Organizações (inovação, mudanças e solução de conflitos nas 
organizações), etc. 

 

Podemos inferir, no entanto, que este se constitui num espaço favorável para 

reflexões e debates sobre o complexo mundo em que hoje vivemos. Além disso, 

esse modelo propicia ao estudante o acesso a diferentes cursos de formação 

superior, constituindo uma teia de relacionamentos diversos dentro da universidade, 

o que supõe a perspectiva interdisciplinar. 

 

Eixo Orientação Profissional 

Segundo o Projeto Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares, esse é um 

eixo facultativo constituído por um conjunto de componentes curriculares que têm 

como finalidade “oferecer uma visão panorâmica das diversas áreas básicas do 

conhecimento e das profissões, orientando o estudante na escolha da Área de 

Concentração e de estudos posteriores”. (UFBA, 2008, p. 32).  

O Projeto Pedagógico de Saúde frisa que suas intenções pressupõem 

 
o binômio flexibilização/orientação, que garante uma formação que atenda a 
expectativas individuais dos alunos, ao tempo em que constantemente 
fornece a orientação para que suas escolhas sejam mais maduras e 
conscientes. (UFBA, 2009, p. 8). 

 

São disponibilizadas disciplinas que têm por objetivo a assessoria ao estudante 

universitário no desenvolvimento de sua carreira profissional, auxiliando-o na 

autoavaliação de suas potencialidades e preferências, na definição de metas e no 

planejamento da carreira47. 

Em sua proposta, ações e atividades que têm como finalidade oferecer uma 

visão panorâmica das diversas áreas de investigação, práticas e profissões das 

ciências e das tecnologias, bem como orientar os estudantes sobre seu itinerário 

acadêmico, sobre leituras e atividades relacionadas a sua formação integral.  

                                            
47 Ver insumos do texto 7 no PPC Geral dos BIs da UFBA, p. 69 
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A Orientação profissional e acadêmica será cumprida pelo aluno da seguinte  

forma: (i) através de Atividades Complementares com essa finalidade específica (ver 

Anexo II); (ii) por meio dos conteúdos de diversos componentes curriculares dos 

Eixos Específico e Interdisciplinar, (iii) além de componentes curriculares 

introdutórios do Módulo Língua Portuguesa (Elementos Acadêmicos e Profissionais 

em Ciência e Tecnologia).  

As Atividades Complementares de Orientação Acadêmica são de cunho 

obrigatório. As Atividades Complementares de Orientação Profissional têm caráter 

optativo, sendo que os componentes curriculares desse eixo podem ser escolhidos 

dentro do elenco do Módulo Linguagens Matemáticas. (UFBA, 2010c, p. 21; UFBA, 

2010a, p.18) 

Pombo (1992) indica que duas são as vias possíveis de integração: a curricular 

e a extracurricular. A primeira delas se desenvolve no interior do currículo e oferece 

enquadramento teórico, conceitual e problemático suficiente para que, no seu 

interior, a integração possa acontecer. Assim, as experiências podem realizar-se 

mediante integração de duas ou mais disciplinas (via disciplinar) ou por intermédio 

de espaços não-disciplinares eventualmente previstos no currículo escolar do aluno 

via extradisciplinar. 

A segunda delas, a via extracurricular, se materializa através de atividades 

facultativas exteriores ao currículo estabelecido. Ela levanta, sobretudo, obstáculos 

no nível de organização do ensino, reclama por espaços que ultrapassam a sala de 

aula, além de abranger horas a mais em atividades para professores e estudantes. 

Cada uma dessas vias demonstra, ao mesmo tempo, potencialidades e 

fragilidades, gerando resultados igualmente gratificantes. São as conjunturas 

específicas de cada grupo que deseja trabalhar interdisciplinarmente que 

determinam a escolha da via mais ajustada. De um lado, se é um fato que qualquer 

uma das vias possa permitir um trabalho rico e estimulante de integração dos 

saberes, por outro a via extracurricular é aquela que mais permite como resultados: 

atividades de integração dos saberes para a pura animação cultural, com todas as 

ambiguidades que isso possa arrastar consigo da superficialidade ao folclore, da 

displicência à real abertura de perspectivas. 
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A via extracurricular, no entanto, segundo a autora, favorece o encontro entre 

professores e alunos, operando fora dos limites institucionais que delimitam o seu 

relacionamento habitual. Ela está mais bem preparada do que a via curricular para 

desbloquear outros modos de relação pessoal, para favorecer o confronto e 

compreensão das personalidades em jogo, para suscitar solidariedade entre aqueles 

que, em conjunto, se aventuram para além dos limites disciplinares. (POMBO, 1992). 

A análise desses eixos permite-nos inferir que a tentativa de integração contida 

no Eixo Orientação profissional se dá por meio da via extracurricular disciplinar, 

nomeada como atividades complementares.  

As atividades complementares são consideradas experiências de participação 

em: 

 

Seminários, congressos, cursos, encontros culturais e atividades artísticas; 
organização de eventos; pesquisas, com ou sem bolsa de iniciação 
científica; projetos de ação comunitária; desenvolvimento e construção de 
protótipos; experimentos científicos; representação institucional; monitorias, 
estágios e outras atividades. ( Res. 01 de 2012, Art. 2º).  

 

Por isso, admitem como fundamento uma formação que extrapola a sala de 

aula. Tal condição favorece experiências significativas que possibilitam ao estudante 

experimentar o ensino, a pesquisa e a extensão num todo indissociável, constitutivos 

da formação e da instituição universitárias, o que indica um espaço privilegiado para 

a materialização da interdisciplinaridade. 

De acordo com a Resolução nº 01 de 10 de abril de 201248, as atividades 

educacionais previstas não se encontram incluídas entre os componentes 

curriculares obrigatórios e optativos de cada Bacharelado Interdisciplinar. As 

intenções apresentadas no Projeto Pedagógico Geral anunciam que as orientações 

profissionais seriam conteúdo do referido eixo. 

 

As atividades a serem desenvolvidas na Universidade Federal da Bahia têm 
por objetivo geral o fortalecimento da área de orientação e desenvolvimento 
de carreiras em nível de ensino, pesquisa e extensão. (UFBA, 2008, p. 69). 

 

                                            
48 Que Regulamenta as Atividades Complementares integrantes dos Currículos dos Bacharelados 
Interdisciplinares do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos 
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O estudo de caso desenvolvido por Andrade (2014) em recente pesquisa de 

mestrado sobre a Evasão nos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA, tomando 

como base a turma ingressante em 2009, indica que diversas foram as razões 

atribuídas para o abandono dos estudos nesses cursos. Dentre delas, destacamos 

 

a ausência de orientações adequadas para usufruto de uma maneira plena, 
a exemplo do suporte na escolha de componentes curriculares que 
permitissem a construção de uma identidade dentro das grandes áreas dos 
cursos e a falta de perspectiva da adoção do sistema de formação baseado 
em ciclos. (ANDRADE, 2014, p. 153). 

 

Embora esse investigador argumente que tais razões se justifiquem naturais a 

um curso recém-implantado e inovador, numa estrutura universitária já consolidada 

em ofertar um modelo de formação tradicional, é importante perceber, a partir de sua 

própria pesquisa, que essa via extracurricular se desvirtuou, em certa medida, da 

sua proposta original, sendo um dos fatores da evasão. 

 

A partir da tipologia levantada por Pombo (2004b, p. 92-97), elegemos a 

modalidade que mais se aproxima das práticas consideradas interdisciplinares 

presentes nos Projetos Pedagógicos: “Práticas de comprometimento” – que visam a 

questões vastas e difíceis, questões que resistem a todos os esforços desenvolvidos 

ao longo dos séculos com vistas a sua solução, mas que reclamam soluções 

urgentes. A interdisciplinaridade, aqui, é circular, envolvente, tem forma de um 

esforço conjugado que visa não apenas trocar informações ou confrontar métodos, 

mas fazer circular um saber, explorar ativamente todas as suas possíveis 

complementaridades, cujo objetivo é encontrar “soluções técnicas para a resolução 

de problemas que resistem às contingências históricas em constante evolução”. 

(HECKHAUSEN, 1972, p. 89). 

Essa prática de comprometimento nos remete à problematização, que é 

garantida em todos os cursos por meio das atividades complementares e em 

situações específicas.  

Nas Atividades Complementares, tal garantia é explicitada na sua Resolução, 

em seu art. 5º: 
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As Atividades Complementares têm como objetivos desenvolver a 
capacidade de: criticar e fazer autocrítica; exercer autonomia no estudo e no 
trabalho; assumir uma postura ética e cidadã na sociedade; trabalhar em 
grupo; organizar e planejar o uso do tempo; aplicar os conhecimentos em 
alguma prática; identificar e resolver problemas relativos às suas áreas de 
atuação; conciliar sensibilidade e razão na atuação sobre questões de 
interesse social abrangente, dentre outras. (RES. 01/2009, art. 5º. Grifo 
nosso). 

 

Os dados revelam que os projetos das quatro áreas trazem a questão da 

problematização do estudante em contextos diversos. 

No Projeto Pedagógico de Ciência e Tecnologia, uma das competências gerais 

refere-se à “Capacidade para identificar, planejar, resolver problemas e tomar 

decisões”. (UFBA, 2010c, p. 11). 

O projeto do BI em Saúde garante a problematização logo quando justifica a 

necessidade do curso: 

 

Nesse contexto, uma única formação profissional especializada, que não 
contemple as culturas das artes, humanidades e ciências, é redutora do 
universo de compreensão e ação, ao tempo em que se mostra incompatível 
com a proposta de uma nova arquitetura universitária, capaz de responder 
ou, ao menos, problematizar os desafios que se apresentam em nosso 
mundo contemporâneo [...] Esses são alguns dos motivos pelos quais a 
formação profissional no campo da Saúde passou a ser pensada como 
pressupondo uma etapa anterior ou concomitante de formação geral, que 
contemple a inserção do estudante na complexidade teórica, diversidade 
temática e multiplicidade de práticas possíveis, de modo a prepará-lo 
melhor para situar-se no contexto sócio-econômico-político-histórico do qual 
faz parte e para desenvolver ações criativas e sensíveis aos problemas que 
se apresentam, com maior grau de resolutividade. (UFBA, 2009, p. 5, grifo 
nosso). 

 

Em seguida, ao apresentar suas competências e habilidades para a ação no 

campo da Saúde, destacamos  

 

capacidade para identificar, planejar, resolver problemas de saúde e 
capacidade para tomar decisões e propor soluções novas e criativas para 
os problemas do campo da saúde. (UFBA, 2009, p. 8). 
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Nos Projetos Pedagógicos de Artes e Humanidades, essa capacidade de 

problematização é traduzida em duas competências: 

 

Capacidade para compreender e intervir em questões relacionadas à ética, 
à política e à democracia; 
Capacidade para compreender e intervir em questões relacionadas à 
responsabilidade social, valorização e respeito pela diversidade cultural, à 
preservação do meio ambiente e à busca da equidade socioeconômica. 
(UFBA, 2010a, p. 8; UFBA, 2010b, p.9) 

 

Além disso, o Projeto Pedagógico de Humanidades, ao tratar do seu eixo 

específico, assevera que  

os Componentes Curriculares deste Eixo visam apresentar e discutir temas, 
conceitos e problemas relacionados às Humanidades, com os seguintes 
objetivos: Facilitar a construção de pertencimento ao campo das 
Humanidades; Fomentar o interesse pela pesquisa no campo das 
Humanidades; Facilitar a realização de orientação profissional; Estimular o 
papel de autor/co-autor do estudante. (UFBA, 2010b, p. 17, grifo nosso). 

 

Klein (2013, p. 60) lembra-nos de que o “desejo de explorar problemas e 

questões que não estão associadas a uma única disciplina”, e são problemas reais 

da comunidade, consiste num dos aspectos considerado força motriz da 

interdisciplinaridade. Para ela, a solução de problemas se destaca na prática da 

interdisciplinaridade. Neste mesmo sentido, a dimensão interacional da 

interdisciplinaridade prevê relações de reciprocidade entre disciplinas/ciências e 

pessoas no momento de estudar e encaminhar soluções para uma causa comum, 

preferencialmente problemas complexos. 

Os dados demonstram que, mesmo sem definir explicitamente que tais práticas 

conduzem à prática de comprometimento, tal concepção é adotada. Todavia, dada a 

relevância desta questão para o desenvolvimento da interdisciplinaridade, seria 

desejável que os Projetos Pedagógicos de cada área tratassem essa questão de 

maneira mais transversal para que essa capacidade de problematização fosse 

garantida. 

A proposta para o desenvolvimento da aprendizagem  

Como já analisamos, os textos de fundamentação teórica presentes no Projeto 

Pedagógico dos Bacharelados Interdisciplinares se constituem em orientações, 
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caminhos para o desenvolvimento das ações educativas, para o planejamento e a 

prática docente que se alinham aos propósitos e intencionalidades do projeto maior. 

Deste conjunto, elegemos o texto 10 para uma análise mais detalhada, pois as suas 

orientações tratam dos processos de ensinar e aprender em tempos de Bacharelado 

Interdisciplinar.  

Em busca de uma teoria que fundamente o processo de ensino e 

aprendizagem no ensino superior, o documento se posiciona defendendo que 

 

dentre as teorias explicativas e prescritivas dos processos de ensino-
aprendizagem aplicáveis ao ensino superior, destaca-se a teoria da 
aprendizagem significativa de David Ausubel, psicólogo da aprendizagem 
norte-americano. (UFBA, 2008, p. 79). 

 

Em outras palavras, é a partir da orientação dessa teoria que os cursos de BI 

adquirem compreensão de como o sujeito aprende, “pois em particular, sua teoria da 

assimilação descreve como o aprendiz adquire conceitos e como se organiza sua 

estrutura cognitiva”. (UFBA, 2008, p. 79). Na sequência, estabelece que a 

aprendizagem significativa acontece 

 

quando uma informação nova é adquirida mediante um esforço deliberado 
por parte do aprendiz em ligar a informação nova com conceitos ou 
proposições relevantes preexistentes em sua estrutura cognitiva. [...] o 
material a ser aprendido precisa fazer algum sentido para o aluno. (UFBA, 
2008, p. 79). 

 

A perspectiva da prática interdisciplinar em Fazenda (2008, p. 109) nos diz que 

 

as atribuições que seriam pertinentes para o alcance de uma visão global, 
interdisciplinar do desenvolvimento do currículo seriam, sinteticamente [...] 
as experiências de aprendizagem mais significativas para o educando à luz 
do conhecimento que dele se obtenham, bem como a organização efetiva 
dessas experiências. Estariam a ela afeitas inclusive as orientações 
vocacional e profissional. 

 

Quanto maior forem as possibilidades de conexões entre conceitos já 

aprendidos e novos conceitos, já vivenciados pelo aprendiz, mais significativas serão 

as aprendizagens. Neste sentido, as conexões entre os componentes curriculares já 
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estabeleceriam um grande significado aos saberes neles instituídos, o que faz 

enorme sentido numa proposta de natureza interdisciplinar. 

Como recorte dessa teoria, são apresentados os mapas conceituais que, dada 

a sua aplicabilidade,  

simplificam a abordagem a problemas complexos e evidenciam como uma 
pessoa apreende certo assunto, normalmente de maneira diferenciada da 
outra. Servem também para que o estudante reveja e relembre conteúdos, 
recorrendo à sua memória. A sua construção pode funcionar como uma 
importante e eficaz estratégia de autoaprendizagem, mas também pode ser 
aproveitada como elemento de avaliação. [...] como uma ferramenta de 
aprendizagem, o mapa conceitual é favorável para o estudante para: fazer 
anotações, resolver problemas, planejar o estudo e a escrita de grandes 
relatórios, preparar-se para avaliações, identificar a integração dos 
assuntos. (UFBA, 2008, p. 80). 

 

Nos Projetos Pedagógicos específicos, a temática “desenvolvimento da 

aprendizagem” não foi percebida senão quando se vincula ao discurso sobre 

autonomia e inserção na vida social. 

 

O Bacharelado Interdisciplinar em [...] é um curso de graduação com 
duração plena que visa agregar uma formação geral humanística, científica 
e artística ao aprofundamento no campo das [...], promovendo o 
desenvolvimento de competências e habilidades que conferem autonomia 
para a aprendizagem e uma inserção mais abrangente e multidimensional 
na vida social. (UFBA, 2009, p. 6; 2010a, p. 7; UFBA, 2010b, p. 8; UFBA, 
2010c, p.12; ). 
 

Essa autonomia é reforçada principalmente no momento em que o estudante 

tem “flexibilidade para construir um percurso de aprendizagem que responda aos 

seus anseios específicos dentro do campo [...]” [...]” (UFBA, 2010a, p. 15; UFBA, 

2010c, p. 18) e uma das competências conferidas são “capacidade de auto-

aprendizado e de atualização contínua e permanente”. (UFBA, 2010a, p. 8; UFBA, 

2010b, p. 9; UFBA, 2010c, p. 11;). 

Pesquisa recente de Magalhães (2011) aponta que as utilizações de mapas 

conceituais constituem-se num instrumento adequado para que estudantes de 

graduação se tornem autônomos, aptos a gerenciar seu próprio aprendizado, 

assumindo o papel protagonista nesse processo. A partir dessas investigações, são 

constatados inúmeros benefícios tais como o uso de esquemas.  
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É sempre mais interessante a capacidade de ramificação com conceitos, a 
noção do todo, o compartilhamento de ideias e a constante avaliação do 
que estava sendo construído. (MAGALHÃES, 2011, p. 119). 

 

Fazenda (2008) compreende que a interdisciplinaridade acontece quando está 

circunscrita na prática e, portanto, não se descreve apenas, vive-se. Para ela, 

algumas categorias próprias de práticas consideradas interdisciplinares soam no 

chão da sala de aula tais como: diálogo com outras formas de conhecimento, do 

senso comum ao científico; conexão de ideias, inovação, criatividade. 

 

Pombo (2004b, p. 88) sinaliza que, apesar 

da inexistência de uma teorização consistente que legitimasse e iluminasse 
a prática da interdisciplinaridade, a proliferação de estudos descritivos de 
modalidade de trabalho e formação de organização interdisciplinar na 
investigação científica que se tem verificado*, vem provar que é ao nível da 
produção em regime interdisciplinar dos diferentes conhecimentos 
científicos que a interdisciplinaridade verdadeiramente se joga. 

 

E acrescenta: 

Digamos que a interdisciplinaridade existe sobretudo como prática. Ela 
traduz-se na realização de diferentes tipos de experiências interdisciplinares 
de investigação (pura e aplicada) em universidades, laboratórios, 
departamentos técnicos; na experimentação e institucionalização de novos 
sistemas de organização, programas interdeparamentais, redes e grupos 
interuniversitários adequados às previsíveis tarefas e potencialidades da 
interdisciplinaridade; na criação de diversos tipos de institutos e centros de 
investigação interdisciplinar que, em alguns casos, se constituem mesmo 
como o pólo organizador de novas ciências, a sua única ou predominante 
base institucional. (POMBO, 2004b, p. 88). 

 

Dai que esta autora apresenta uma tipologia para tratar de algumas 

modalidades mais recorrentes. 

Práticas de importação – Tem como objetivo resolver um problema da 
disciplina que toma a iniciativa do processo; supõe uma prática semelhante 
ao que Boisot trata por interdisciplinaridade linear; Práticas de cruzamento 
– Práticas relativas a problemas que, tendo a sua origem numa determinada 
disciplina, irradiam para outras, invadem outros domínios, circulam, 
revelam-se enquanto problemas indisciplinados (assemelha-se com a 
interdisciplinaridade complementar de Heckhausen); Práticas de 
convergências – Nesse tipo de práticas, a interdisciplinaridade passa não 
tanto pela concertação prévia de uma metodologia, mas pelo convite à 
convergência de perspectivas em torno de um determinado método de 
análise; este é um tipo de intedisciplinaridade que não implica modificações 
estruturais nas disciplinas envolvidas e que, por essa razão, se pode 
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considerar próximo da interdisciplinaridade restritiva de Boisot. Prática de 
comprometimento – Existem ainda aquelas práticas que visam a questões 
vastas e difíceis, questões que resistem a todos os esforços desenvolvidos 
ao longo dos séculos com vistas a sua solução, mas que reclamam 
soluções urgentes. No limite como escreve Walshok (1995), “quase 
nenhuma das grandes questões da ciência, escola ou sociedade cabe em 
simples disciplinas e muitas dessas questões são agora perseguidas de 
forma colaborativa. Sejam elas questões acerca da origem das partículas, 
da vida da sociedade ou dos cosmos; questões acerca do sentido, da 
existência do ser humano, do parentesco ou dos símbolos; questões 
relativas à matéria ou à energia, ao átomo, célula, família ou nação – 
rapidamente vamos contra os limites das estruturas disciplinares. (POMBO, 
2004b, p. 92-93). 

 

A análise das teorias e dos Projetos Pedagógicos dos BIs demonstra que as 

propostas para o trabalho com a interdisciplinaridade nos documentos são 

representadas sobretudo no desenvolvimento das atividades dos eixos Estudos 

sobre a Contemporaneidade. Os tópicos que tratam sobre a Orientação Profissional 

e a proposta para o desenvolvimento da aprendizagem reclamam por mais 

transparência/clareza/esclarecimento nas intenções e fundamentos, sobretudo por 

se tratar de um documento orientador para a prática docente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS SEM PONTO FINAL 

 

Os estudos realizados com permanentes orientações e a frequente reflexão 

sobre a temática possibilitaram o desenvolvimento das considerações que seguem. 

Defendemos que não são definitivas e acreditamos o quanto é importante partilhá-

las com outros pesquisadores interessados pela interdisciplinaridade, sobretudo na 

educação superior. Isso permitirá a sua crítica, que muito certamente poderá 

amadurecer outros novos indicadores de que colaborem com uma formação 

profissional no âmbito da educação superior na perspectiva interdisciplinar. 

No capítulo 5 apresentamos a análise e discussão dos dados coletados nos 

Projetos Pedagógicos Geral e das Áreas de Concentração dos Bacharelados 

Interdisciplinares da UFBA. Como dito, tais documentos conferem um conjunto de 

recomendações e orientações curriculares para a composição dos BIs da UFBA e, 

em certa medida, o Projeto Pedagógico Geral tornou-se também referência para 

outros projetos da mesma natureza em todo o país. Pode-se afirmar, então, que 

esses documentos compreenderam, incluindo a proposta pedagógica da UFABC, ao 

primeiro nível de concretização curricular de uma proposta de Bacharelado 

Interdisciplinar no Brasil. 

Nos tempos atuais, é função primordial à Universidade interrogar a si e aos 

cursos que a constituem sobre o perfil profissional que querem formar e, 

especialmente, que tipo de profissional é reivindicado pela sociedade 

contemporânea. Nesse enquadramento, os Bacharelados Interdisciplinares da 

UFBA, cujas origens remetem aos anos de 2008 e 2009, tiveram seus Projetos 

Pedagógicos elaborados nesse período e, com base neles, iniciaram seu processo 

de implantação. 

Com vistas a analisar o conteúdo desses projetos, que orientam uma proposta 

de formação a partir das concepções e das possibilidades práticas da 

interdisciplinaridade, tanto no Projeto Pedagógico dos Bacharelados 

Interdisciplinares quanto nos Projetos Pedagógicos das quatro áreas, os dados 

coletados constituíram o corpo desta investigação a partir de duas categorias: i) a 

concepção de interdisciplinaridade; ii) possibilidades de práticas subjacentes. 
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Essa estrutura teve como tentativa responder às seguintes perguntas: Até que 

ponto a incorporação do discurso sobre interdisciplinaridade na formação 

universitária, tendo como referência o projeto de BI, articula, de forma clara, perfis 

profissionais para o mundo atual a uma proposta pedagógica de caráter 

interdisciplinar? Que lugar a interdisciplinaridade ocupa neste projeto de formação, 

tomando como base os conceitos e as possibilidades práticas de 

interdisciplinaridade subjacentes aos Projetos Pedagógicos dos BIs na UFBA? 

Ao interpretar e analisar a concepção de interdisciplinaridade subjacentes no 

seguintes dispositivos: ao perfil do egresso, suas competências e habilidades 

esperadas, os resultados obtidos mostram que os documentos não apresentaram as 

orientações e ideias primordiais para a construção de uma identidade interdisciplinar 

que correspondesse a uma formação dessa natureza. Os dados analisados 

demonstram que a prioridade não é a interdisciplinaridade e sim o desenvolvimento 

de competências profissionais aliadas. 

Na composição desses documentos, percebemos hiatos entre a perspectiva da 

interdisciplinaridade e as intenções contidas no perfil do egresso e nas 

competências e habilidades eleitas. Verificamos que: formação continuada do 

professor, bem como aspectos inerentes ao currículo, são suprimidos nas 

recomendações iniciais. Também fez falta um terceiro elemento que envolveria os 

fundamentos teóricos e metodológicos em que se assentam a proposta da 

interdisciplinaridade, vez que se trata do aspecto que tornaria o projeto diferenciado. 

Especificamente, o perfil profissional reclama por uma proposta mais arrojada 

quanto aos fundamentos da interdisciplinaridade, pois se trata de um projeto que 

pretende oferecer uma formação de natureza interdisciplinar. 

Nos cinco documentos, o debate sobre a interdisciplinaridade é desprestigiado 

frente às discussões voltadas para o desenvolvimento de competências e 

habilidades. 

A travessia dos estudantes para os cursos CPL é meramente quantitativa e de 

caráter eliminatório, levando os estudantes a supervalorizarem os componentes do 

curso de destino, ou seja, induzindo-os à disciplinaridade, privilegiando o modelo 

disciplinar e a competitividade entre os estudantes. 
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A falta de clareza e, ao mesmo tempo, de elementos que orientem, 

minimamente, o trabalho pedagógico, tais como os debates sobre currículo e 

formação continuada de professores, reclamam por um aprofundamento e por uma 

maior sintonia com a interdisciplinaridade. 

O exercício para compreender como a interdisciplinaridade é abordada, 

traduzida e representada com possibilidade prática por esses documentos 

orientadores sinalizou duas tentativas mais arrojadas, ou seja, a indicação do Eixo 

Interdisciplinar e da Orientação Profissional. Tais práticas seriam exercidas 

explicitando a concepção de currículo, os processos de avaliação da aprendizagem 

e de formação continuada de professores articulados aos pressupostos da 

interdisciplinaridade. Entretanto, outros dispositivos contrariam esses esforços, 

fragilizando a proposta, nomeadamente: 

1. A desarticulação entre o perfil do egresso e os pressupostos da 

interdisciplinaridade. Nesse ficam invisíveis, ou subliminares, os aspectos 

relacionados ao desenvolvimento do pensamento sistêmico, ao enfrentamento de 

problemas complexos, ao intercâmbio e comunicação de diferentes ideias entre 

duas ou mais disciplinas, características inerentes a um sujeito de natureza 

interdisciplinar; 

2. A precarização do conceito de interdisciplinaridade, pois ao longo dos 

Projetos Pedagógicos analisados, não fica explícito a que teoria esse conceito 

remete. Utilizando a classificação de Piaget, esse movimento mais se assemelha à 

multidisciplinaridade, em que a solução de um problema reclama pela obtenção de 

informações de um ou mais setor do conhecimento, sem que as disciplinas que são 

convocadas por aqueles que as utilizam possam dialogar; 

3. As determinações legais que orientam a passagem do estudante do BI para 

um curso de progressão linear vão na contramão da interdisciplinaridade.  A data de 

publicação do projeto (novembro de 2011) coincide com o momento em que a 

primeira turma está concluindo o curso e, portanto, não se constitui tempo 

satisfatório para se discutir, socializar e decidir democraticamente as regras de 

mobilidade acadêmica. Tal situação é contrária ao princípio da “autonomia” e 

participação democrática preconizados nos documentos institucionais; 
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4. A precarização na formação do professor pois, se de uma parte, a formação 

exige do professor técnica e competência, de outra parte exige consciência e 

criticidade. Trabalhar interdisciplinarmente superando a visão fragmentada e linear 

da produção do conhecimento, viabilizando a articulação contextualizada desse 

conhecimento, que se encontra disciplinarizado, pressupõe um trabalho de formação 

de professores nessa direção. Assim, a proposta pedagógica deve garantir um 

processo de formação de professores em que sejam debatidas a aplicação e formas 

de materializá-la. 

E, tendo em vista a possibilidade de ampliar a discussão da 

interdisciplinaridade, arriscamos algumas considerações que talvez sejam razoáveis 

para se pensar: 

Quanto aos dispositivos que: 

1. Anunciam a concepção de Interdisciplinaridade: 

a. Repensar a interdisciplinaridade numa dimensão mais ampla (dimensão 

interacional) quanto à sua compreensão na perspectiva da formação superior; 

b. Desenvolver uma proposta de planejamento que privilegie as fronteiras 

disciplinares bem como as diversas possibilidades de comunicação entre os 

componentes curriculares, o que favorecerá o desenvolvimento do conhecimento 

científico inter-relacionado; 

c. Reorientar o perfil do egresso na direção mais próxima possível da 

perspectiva interdisciplinar; 

d. Explicitar a concepção de currículo, que pode ser organizado em torno de 

núcleos. Esses núcleos podem estar centrados em temas, problemas, tópicos, 

instituições, períodos históricos, espaços geográficos, grupos humanos, ideias. 

Assim, esses núcleos ultrapassariam os limites das disciplinas; 

e. Explicitar os processos de avaliação da aprendizagem e de formação 

continuada de professores articulados aos pressupostos da interdisciplinaridade; 

f. Revisão dos pesos que aferem a migração do estudante do BI para os cursos 

de progressão linear - CPL, uma vez que o BI está lado a lado com eles. Uma 

proposta seria atribuir o mesmo valor ou peso. 
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2. Propõem elementos para uma prática interdisciplinar 

a. Revisar a proposta metodológica dos Módulos: Estudos sobre a 

Contemporaneidade no Eixo Interdisciplinar e no Eixo Orientação Profissional, de 

forma que possam realmente assumir o lugar central da materialização da 

interdisciplinaridade nos Projetos dos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA, 

como citado no próprio documento; 

b. tratar da prática de comprometimento, dada a relevância desta questão para 

o desenvolvimento da interdisciplinaridade, sendo desejável que os Projetos 

Pedagógicos de cada área adotem tal prática de maneira mais transversal para que 

essa capacidade de problematização fique garantida; 

c. apresentar possibilidades da interdisciplinaridade no cotidiano pedagógico, 

no dia a dia da sala de aula, pensando-a de modo circunscrito em espiral. Antes de 

pensar a interdisciplinaridade entre áreas de concentração, é fundamental dar conta 

minimamente de diálogos entre os componentes curriculares que compõem a 

formação geral. Algumas possibilidades seriam: 

1. A lecionação coletiva – por meio de seminários, vários professores 

permanentemente se reúnem para o desenvolvimento de projetos   por 

componentes curriculares de natureza interdisciplinar, bem como dos acréscimos de 

outros componentes curriculares de natureza integradora, tais como oficinas e 

laboratórios. 

2. As metodologias ativas – a problematização nas atividades curriculares cotidianas 

através de possibilidades como o Método do Arco e a Aprendizagem Baseada em 

Problemas – PBL como um eixo do aprendizado do estudante. 

3. A Matriz de Projeto Interdisciplinar – MAPIN como uma ferramenta para se 

planejar atividades e projetos numa perspectiva interdisciplinar, a fim de unir 

conteúdos que estão aparentemente separados. 

Nesse momento, é fundamental uma atitude de alerta com relação ao processo 

de abertura de novos cursos de graduação denominados interdisciplinares. Além 

disso é urgente a necessidade de revisão da proposta pedagógica e curricular dos 

Bacharelados Interdisciplinares em andamento na UFBA. Compreendemos esta 

revisão dos projetos pedagógicos como uma oportunidade de construir e consolidar 

um processo de amadurecimento que representa efetiva contribuição para o 
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conhecimento do fenômeno da interdisciplinaridade, especialmente na educação 

superior. 

As possibilidades existem e vários indicadores, ainda que incipientes, apontam 

nessa direção. Este estudo espera ser também uma contribuição ao debate dessas 

questões, visto que se traduziu numa dentre várias possibilidades de se pensar a 

construção e socialização da interdisciplinaridade no ensino superior. 
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Apêndice A – Trechos com palavras chaves agrupadas por eixos temáticos 

EIXOS 

TEMÁTICOS 
TRECHOS COM PALAVRAS CHAVES 

Definição de BI 

O BI pode ser definido como curso de formação universitária interdisciplinar, com terminalidade própria, podendo também servir como 

requisito para: a) formação profissional de graduação; b) formação científica, humanística ou artística de pós-graduação. (PPC GERAL, 

p.12) 

Definição de BI 

Uma modalidade de curso de graduação que se caracteriza por agregar uma formação geral humanística, científica e artística ao 

aprofundamento num dado campo do saber, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitarão ao 

egresso a aquisição de ferramentas cognitivas que conferem autonomia para a aprendizagem ao longo da vida bem como uma inserção 

mais plena na vida social, em todas as suas dimensões. (PPC GERAL, p.12) 

Definição de BI 

Assim, a reação negativa de segmentos – reduzidos – de estudantes à proposta de nova estrutura curricular que garanta esta 

formação generalista e focalizada em competências básicas, mesmo sem prescindir da formação profissional posterior, nos parece 

ancorada em um pouco amadurecimento das discussões sobre a dinâmica do mundo do trabalho contemporâneo e as exigências que 

ela coloca ás instituições de ensino. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, 

p. 74). 

Definição de BI 

Uma das principais diferenças do Bacharelado Interdisciplinar em relação ao modelo de formação superior tradicional praticado até hoje 

no Brasil, diz respeito ao modo de preparação para o trabalho. Enquanto o modelo tradicional se volta de forma direta e estreita para 

um certo campo do saber ou uma profissionalização que se expressa no desenvolvimento de competências específicas, o BI visa a 

preparação para o desempenho de ocupações diversas que mobilizem, de modo flexível, conhecimentos, competências e habilidades. 

(PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, NERY, p. 75) 
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Definição de BI 

O BI é um curso de formação universitária interdisciplinar, com terminalidade própria que habilita o estudante para atuar no setor 

público, no segmento empresarial e no campo não-governamental associativo, podendo também servir como requisito para a formação 

profissional de graduação (em outros cursos da própria Universidade), além da formação científica, humanística ou artística de pós-

graduação. (PPC HUMANIDADES, p. 4; PPC ARTES, p.4; PPC C&T p.4) 

Definição de ID 

O egresso do BI-Saúde poderá enfrentar as exigências do mundo do trabalho no desempenho de ocupações diversas que mobilizem, 

de modo flexível, conhecimentos, competências e habilidades gerais e específicas. Também poderá dar continuidade à sua formação 

ingressando em qualquer curso profissional da área de saúde. Além disso, o egresso do BI-Saúde pode candidatar-se diretamente a um 

curso de Pós-Graduação na área de Saúde, no qual exista demanda para profissionais com o perfil adquirido durante o curso de 

Bacharelado, notadamente os que exijam uma formação interdisciplinar. (PPC SAÚDE, p.7) 

Definição de ID 

São destacados nesses pareceres dispositivos pertinentes não somente a possibilidades de implantação dos Bacharelados 

Interdisciplinares, como também a aspectos característicos dessa modalidade de graduação tais como: formação generalista, 

flexibilidade e interdisciplinaridade. (PPC GERAL, p. 18) 

Definição de ID 

Na titulação a palavra interdisciplinar não aparece. Apenas o nome da Grande Área e da Área de Concentração [...]. (PPC GERAL, 

p.25) 

Dimensão 

conceitual da 

ID 

A falta de sintonia entre as áreas de conhecimento provocou a necessidade de reforma; uma profunda reestruturação da arquitetura 

curricular da educação superior. Estamos diante de uma constelação cultural que reflete a complexidade da interação entre os saberes 

do mundo atual. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BOCCIA, p. 55). 

Dimensão 

conceitual da 

ID 

Implantar na UFBA o BI, uma modalidade de curso de graduação que se caracteriza por agregar uma formação geral humanística, 

científica e artística ao aprofundamento num dado campo do saber (...). (PPC GERAL, p.12) 
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Dimensão 

conceitual da 

ID 

Embora o conhecimento do mundo atual seja produzido em âmbitos altamente especializados, o entendimento da totalidade desse 

mundo, cada vez mais complexo e multidimensional, requer dos processos formais de ensino-aprendizagem uma abordagem 

integradora que confira sentido e significado ao conjunto de informações que se apresentam em fragmentos desconexos. (PPC 

GERAL, p.16) 

Dimensão 

conceitual da 

ID 

[...] as instituições de educação superior [...] continuarão a ser instituições fundamentais para a humanidade na medida em que 

conseguirem se transformar e se mostrarem capazes de responder aos desafios de sociedades em mutação permanente, erguidas 

sobre saberes cada vez mais complexos. (PPC GERAL, p.15). 

Dimensão 

conceitual da 

ID 

Embora o conhecimento do mundo atual seja produzido em âmbitos altamente especializados, o entendimento da totalidade desse 

mundo, cada vez mais complexo e multidimensional, requer dos processos formais de ensino-aprendizagem uma abordagem 

integradora que confira sentido e significado ao conjunto de informações que se apresentam em fragmentos desconexos. (PPC 

GERAL, p.16) 

Dimensão 

conceitual da 

ID 

 Mapas conceituais são representações que integram princípios pedagógicos construtivistas e constituem um caminho para a 

aprendizagem significativa. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 80). 

Dimensão 

conceitual da 

ID 

 Como ferramenta de aprendizagem o mapa conceitual é favorável para o estudante para: [...] identificar a integração dos assuntos. 

(PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 80). 

Dimensão 

conceitual da 

ID 

Definida como o estabelecimento de nexos significativos entre campos disciplinares, a interdisciplinaridade tornou-se uma exigência 

de currículos contemporâneos em todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. (PPC GERAL, p. 16) 
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Dimensão 

conceitual da 

ID 

Os currículos dos Bacharelados Interdisciplinares terão com base os seguintes princípios norteadores: flexibilidade, autonomia, 

atualização, inclusão das três culturas e articulação. Este último prevê o diálogo interdisciplinar entre os campos do saber e se 

concretizam em componentes curriculares, constituindo-se na superação da visão fragmentada do conhecimento. Na prática a 

articulação pode ser garantida por componentes curriculares de natureza interdisciplinar, bem como dos acréscimos de outros, de 

natureza integradora, tais como seminários, oficinas e laboratórios. (PPC GERAL, p. 23) 

Dimensão 

conceitual da 

ID 

A velocidade dos avanços tecnológicos e seus impactos nos processos de trabalhos e na sua gestão requerem atualizações constantes 

das competências profissionais e, em alguns casos, tão aceleradas, que jovens recém-graduados já constatam sua defasagem com 

relação ás inovações recentes em seu campo profissional. Tais transformações exigem indivíduos criativos e polivalentes, com a 

adaptabilidade de quem possui competências diferenciadas e encontra novos caminhos para contribuir à solução de problemas. Isto 

significa conectar-se a diversas fontes de informação atravessando fronteiras, sabendo integrar e aplicar conhecimentos. (PPC 

GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 73). 

Dimensão 

procedimental 

da ID 

Além disso, o aluno deverá realizar um Trabalho de Conclusão de Curso, cujo conteúdo será desenvolvido a partir dos Seminários 

Interdisciplinares de Saúde, realizados nos dois últimos semestres do curso, podendo utilizar também para sua conclusão a Oficina de 

textos acadêmicos e técnicos em Saúde, prevista para o 5º semestre. (PPC SAÚDE, p.9) 

Dimensão 

procedimental 

da ID 

Na prática, a articulação pode ser garantida por componentes curriculares de natureza interdisciplinar bem como do acréscimo de 

outros, de natureza integradora, tais como Seminário, Oficinas e Laboratórios.  (PPC GERAL, p. 23) 
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COMPETÊNCIA 

(currículo) 

Relacionando as competências profissionais com as orientações emanadas das diretrizes curriculares do CNE os conceitos de 

polivalência (ampliação de competências) e flexibilização curricular (adaptabilidade) mostram-se claramente norteadoras dessas 

orientações curriculares. (PPC GERAL, p.15) 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Em defesa do privilegiamento das competências gerais o documento ainda argumenta que:  [...] os campos de competências de um 

grande número de profissões ou funções nas empresas e órgãos públicos não são nitidamente delimitados, mas se definem em relação 

aos conhecimentos emanados das diferentes disciplinas acadêmicas. (PPC GERAL, p. 14) 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Os currículos dos Bacharelados Interdisciplinares terão com base os seguintes princípios norteadores; [...] autonomia [...] é condição 

básica para a consolidação da sua competência para aprender a aprender. (PPC GERAL, p. 22) 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

A etapa de formação geral é destinada a garantir aquisição de competências e habilidades que permitam a compreensão pertinente e 

crítica da realidade natural, social e cultural. (PPC GERAL, p.29) 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Eixo Linguagens: composto por módulos de componentes curriculares cuja função é promover a aquisição de conhecimentos e 

habilidades de natureza instrumental que possibilitarão maior acesso a conhecimentos e competências fundamentais e aplicadas do 

BI. (PPC GERAL, p. 29) 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) O domínio das competências deste módulo de componentes é obrigatório para todos os alunos do BI. (PPC GERAL, p. 29) 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Língua Estrangeira – módulo [...] que tem por finalidade a aquisição da competência básica para leitura em idiomas que ampliem as 

possibilidades de acesso do aluno à informação e ao conhecimento. (PPC GERAL, p. 29) 
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COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Etapa de formação específica: destinada a proporcionar aquisição de competências e habilidades que possibilitem o aprofundamento 

num dado campo do saber teórico ou teórico-prático [...] interdisciplinar. (PPC GERAL, p.32) 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) Eixo integrador – [...] os alunos terão a oportunidade de ampliar sua responsabilidade social e competências relacionadas. 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Embora essa seja uma ação pedagógica básica no sentido de desenvolver a competência genérica de escrever bem, pode-se alcançar 

resultados mais efetivos se os docentes, no seu conjunto, tiverem conhecimentos básicos da teoria e da prática do ensino da leitura e 

da redação. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 60). 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Como as competências para escrever estão fortemente associadas às de leitura, pode-se identificar na origem dos seus problemas 

fragmentadas e descontextualizadas (situação agravada pela utilização recorrente de fotocópias de partes de livros), sem que se 

conheça os autores e os contextos históricos e culturais em que foram produzidas.  (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 61). 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Diferentemente de outras nações nas quais os egressos da educação básica adquirem competências mínimas de leitura e 

comunicação oral em línguas estrangeiras, a escola brasileira tem encontrado dificuldade em promover essa aprendizagem de forma 

eficaz. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 62). 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Vale ressaltar que mesmo nos países de língua inglesa há um consenso sobre a importância e necessidade de promover o 

desenvolvimento de competências em outras línguas, bem como estimular a abertura e valorização em direção a outras culturas. (PPC 

GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 62). 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Eventos mundiais recentes têm demonstrado que competência linguística e profundo conhecimento de culturas locais são igualmente 

necessários para a compreensão de povos e suas comunidades. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 

1, PONTES, p. 64). 



255 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Um terceiro nível de aquisição de competência em língua estrangeira no Bacharelado Interdisciplinar deverá ocorrer para os que 

escolherem uma Área de Concentração em uma língua estrangeira, a mais completa de todas as inserções que permitirá o 

aprofundamento da aprendizagem e a possibilidade de preparação do estudante para atividades ocupacionais docentes, tradutor ou 

interprete. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 64). 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

O Eixo das Linguagens Matemáticas pretende garantir o uso correto de números e símbolos estudando mensurações [...]. Esses 

estudos contribuem para o alargamento e desenvolvimento intelectual e promovem a aquisição de competências necessárias a outros 

cursos, bem como para viver e trabalhar numa sociedade cada vez mais tecnológica. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA, ANEXO 1, EMBIRUÇU, p. 66). 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

As habilidades básicas pretendidas pelas linguagens matemáticas se expressarão de acordo com os seguintes padrões de 

competência: raciocínio lógico, [...] (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, EMBIRUÇU, p. 67). 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Foram identificadas tanto competências e habilidades gerais proporcionadas pela educação superior quanto competências 

específicas relacionadas à ocupação do egresso do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades. (PPC HUMANIDADES, p. 9) 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

A Etapa de Formação Geral tem duração mínima de três semestres e é destinada a garantir a aquisição de competências e 

habilidades que permitam a compreensão pertinente e crítica da realidade natural, social e cultural. (PPC HUMANIDADES, p.12; 

ARTES, p.11; (PPC C&T p. 14) 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Tais competências e habilidades incluem os itens gerais definidos no Projeto Pedagógico geral dos BI (UFBA, 2008) e competências 

específicas relacionadas com os conhecimentos, habilidades, valores e compromissos éticos a serem incorporados ao pensamento e à 

ação do Bacharel em Ciência e Tecnologia. (PPC C&T p. 11) 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

A Etapa da Formação Específica é destinada a proporcionar aquisição de competências e habilidades que possibilitem o 

aprofundamento num dado campo do saber teórico ou teórico-prático, profissional disciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar. (PPC 

HUMANIDADES, p.13; (PPC C&T p. 14) 
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COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

O Eixo Linguagens é composto por módulos de componentes curriculares cuja função é promover a aquisição de conhecimentos e 

habilidades que possibilitarão maior acesso a conhecimentos e competências fundamentais e aplicadas. (PPC HUMANIDADES, p.15; 

PPC ARTES, p.13; (PPC C&T p. 17). 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

Módulo “Língua Estrangeira” - Módulo composto por uma sequência de componentes curriculares, de natureza facultativa 

(componentes de livre escolha), visando o uso instrumental de uma língua estrangeira moderna, escolhida pelo aluno, que tem por 

finalidade a aquisição da competência básica para leitura em idiomas estrangeiros que ampliem as possibilidades de acesso à 

informação e ao conhecimento.  (PPC HUMANIDADES, p.16, PPC ARTES, p.14; (PPC C&T p. 17). 

COMPETÊNCIA 

 (CURRÍCULO) 

O Eixo Integrador é constituído pelas Atividades Complementares que têm como função a articulação das duas etapas de formação. 

Através delas e, ao longo do percurso acadêmico, os alunos terão a oportunidade de ampliar sua responsabilidade social e suas 

competências relacionais. (PPC HUMANIDADES, p. 18; PPC ARTES p.17; PPC C&T p. 20) 

COMPETÊNCIA 

 (formação de 

professor) 

Embora nos documentos de diagnóstico e planejamento da atividade acadêmica a referência a essa lacuna seja recorrente, de fato, a 

maioria dos professores que atuam no ensino superior nunca se submeteram a programas de capacitação pedagógica, ou mesmo 

buscaram auto-didaticamente adquirir tal competência. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, 

PONTES, p. 79) 

COMPETÊNCIA 

 (formação de 

professor) 

É importante que se conheçam as competências docentes que deverão ser buscadas num contexto de profundas transformações que 

deverão ocorrer na Universidade nos próximos anos, considerando os aspectos fundamentais do processo ensino aprendizagem e um 

espectro cada vez mais ampliado e diversificado dos estudantes. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 

1, PONTES, p. 81) 

COMPETÊNCIA 

 (formação de 

professor) 

No documento UNESCO sobre educação superior no século XXI estão propostas as seguintes competências docentes: [...]: 

conhecimento, competências e habilidades para avaliar e acompanhar o desempenho dos estudantes em suas progressões de 

aprendizagens. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 81) 
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COMPETÊNCIA 

(perfil egresso) 

[...] é possível afirmar que as características esperadas dos diplomados são as seguintes: [...] largo espectro de competências 

genéricas em variados campos do conhecimento, especialmente das novas tecnologias que formam a base das diversas 

competências profissionais. (PPC GERAL, p. 14) 

COMPETÊNCIA 

(PERFIL 

EGRESSO) 

[...] as Diretrizes Curriculares Nacionais concebem a formação de nível superior como um processo contínuo, autônomo e permanente, 

com uma sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática, de acordo com o perfil 

de um formando adaptável às novas e emergentes demandas. (PPC GERAL, p.19) 

 

COMPETÊNCIA 

(PERFIL 

EGRESSO) 

[...] A conquista de tal competência é absolutamente necessária a profissionais que atuarão numa realidade em permanente 

transformação e que terão de enfrentar as novas situações e problemas que estarão sempre emergindo nas suas experiências de 

trabalho. (PPC GERAL, p. 22-23) 

COMPETÊNCIA 

(perfil egresso) 

O egresso do Bacharelado interdisciplinar [...] poderá enfrentar as exigências do mundo do trabalho no desempenho de ocupações 

diversas que mobilizem, de modo flexível, conhecimentos, competências e habilidades gerais e específicas. (PPC GERAL, p. 24) 

COMPETÊNCIA 

(PERFIL 

EGRESSO) 

Tais transformações exigem indivíduos criativos e polivalentes, com a adaptabilidade de quem possui competências diferenciadas e 

encontra novos caminhos para contribuir à solução de problemas. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 

1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 73). 

COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS) 

O aprender a aprender, uma competência bastante genérica, que já se tornou ponto fundamental e indiscutível da educação atual, 

tem como pressuposto um leitor capaz de compreender o texto escrito e de se posicionar diante dele com autonomia intelectual. (PPC 

GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 58). 

COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS) 

De um lado, as línguas são consideradas instrumentais, uma habilidade para comunicar o pensamento e a informação, por outro lado, a 

linguagem é entendida como um elemento essencial dos processos de pensamento, percepção e auto-expressão e como tal é 

considerada o núcleo da competência translinguistica e transcultural. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, 

ANEXO 1, PONTES, p. 63). 



258 

COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS) 

A velocidade dos avanços tecnológicos e seus impactos nos processos de trabalhos e na sua gestão requerem atualizações constantes 

das competências profissionais e, em alguns casos, tão aceleradas, que jovens recém-graduados já constatam sua defasagem com 

relação às inovações recentes em seu campo profissional. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, 

BASTOS e MAGALHÃES, p. 73). 

COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS)) 

O ensino superior deve preocupar-se em desenvolver competências de autogestão profissional, numa concepção de carreira como 

uma construção progressiva de percursos associados com recursos de formação que a cada ciclo de carreira, lhes permitam conservar 

horizontes de evolução no papel de trabalho. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e 

MAGALHÃES, p. 74). 

COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS) 

Os inúmeros estudos sobre as demandas contemporâneas do mundo do trabalho produzidos no Brasil e no mundo tem apontado, de 

modo unânime, na direção da necessidade de desenvolvimento competências e habilidades laborais para além daquelas de natureza 

especificas voltadas para determinadas funções/ocupações. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, 

NERY, p. 75) 

COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS) 

Essa condição é sintetizada de modo bastante esclarecedor pelo pesquisador português João Vasconcelos Costa, no seu artigo As 

implicações Sociais do processo de Bolonha (2001, p.22), ao referir-se aos dois componentes essenciais da reforma da educação 

superior europeia: [..]  em primeiro lugar o primado das competências. Os conhecimentos estão a evoluir a velocidade vertiginosa. 

Ninguém consegue ter a soma precisa de conhecimento necessário para cada um dos cada vez mais variados perfis profissionais, 

Mesmo que os tivesse, eles são rapidamente perecíveis. O diplomado pelo ensino superior tem de saber que vai ter de aprender toda a 

vida e isto não e fácil {...} o objetivo essencial da educação superior é facultar aos alunos uma competência essencial, a de aprender 

a aprender [...]. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, NERY, p. 75) 

COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS) 

As competências e habilidades tomadas como referência no Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia foram obtidas no 

Projeto Tuning – América Latina, um consórcio de 62 universidades de 18 países latino-americanos, incluindo instituições brasileiras. 

(PPC C&T p. 11) 
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COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS) 

Inspirados no Projeto Tuning do Processo Europeu de Bolonha, travou-se um diálogo para troca de informações e para melhorar a 

colaboração entre essas instituições de educação superior, favorecendo o desenvolvimento da qualidade, da efetividade e da 

transparência no intuito de identificar tanto competências genéricas proporcionadas pela educação superior como competências 

específicas relacionadas às ocupações. Esses pontos comuns identificados surgiram da necessidade de alargar os canais destinados 

ao reconhecimento das titulações na região e em outras regiões do planeta. (PPC C&T p. 11) 

COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS) 

O Colegiado do BI Humanidades estimulará os alunos a solicitarem matrícula em Línguas Estrangeiras, e em disciplinas da área de 

Ciência e Tecnologia, Saúde, Humanidades e Artes que favoreçam o desenvolvimento de competências cognitivas e habilidades 

relacionadas ao Perfil do Egresso. (PPC HUMANIDADES, p. 19; PPC ARTES, p. 19; PPC C&T p. 21; PPC SAÚDE p. 22) 

COMPETÊNCIA 

(perfil egresso)) 

O Bacharelado Interdisciplinar em Artes é um curso de graduação com duração plena que visa agregar uma formação geral 

humanística, científica e artística ao aprofundamento no campo das artes, promovendo o desenvolvimento de competências e 

habilidades que conferem autonomia para a aprendizagem e uma inserção mais abrangente e multidimensional na vida social. Também 

tem como objetivo possibilitar ao estudante a aquisição de competências cognitivas e habilidades específicas para o aprendizado de 

fundamentos conceituais e metodológicos para uma posterior formação profissional e/ou pós-graduação.  (PPC ARTES, p. 7). 

COMPETÊNCIA 

(perfil egresso) 

O egresso dos Bacharelados Interdisciplinares é um indivíduo capaz de realizar uma leitura pertinente, sensível e crítica da realidade 

natural e humana em que está inserido. Além disso, pode enfrentar as exigências do mundo do trabalho no desempenho de ocupações 

diversas que mobilizem, de modo flexível, conhecimentos, competências e habilidades gerais e específicas. (PPC ARTES, p.9) 

COMPETÊNCIA 

(DEFINIÇÃO DE 

ID) 

As competências genéricas a serem consideradas no projeto pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar são as seguintes: [...] 

capacidade de trabalho em grupo. (PPC GERAL, p.24; HUMANIDADES, p. 9; PPC ARTES, p. 8) 

São competências gerais: [...] capacidade e habilidades interpessoais para o trabalho em grupo. (PPC C&T p.11) 

Competências e Habilidades para a ação no campo da saúde: Capacidade de motivar e liderar equipes de saúde. 
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COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS) 

Destaca-se também, do papel da educação na sociedade do conhecimento, a exigência de identificação das competências laborais 

[...]. Não por acaso são as instituições de ensino existentes (universidades, escolas) que assumem maior e inovador compromisso com 

a sociedade do conhecimento, somado à menor exclusão social.  (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 

1, NERY, p. 77) 

COMPETÊNCIA 

 (tipologias) 

Apenas algumas conclusões, já bastante consolidadas, relativas às competências cognitivas gerais e específicas esperadas de 

egressos da Educação Superior para enfrentar um mundo do trabalho marcado, sobretudo, pela imprevisibilidade, serão a seguir 

consideradas. (PPC GERAL, p. 14) 

C 

COMPETÊNCIA 

 (TIPOLOGIAS) 

As competências tomadas como referência no Bacharelado Interdisciplinar foram obtidas no Projeto Tuning – América Latina. (PPC 

GERAL, p. 23) 

Travou-se um diálogo para troca de informações e para melhorar a colaboração entre essas instituições [...] no intuito de identificar 

tanto competências genéricas proporcionadas pela educação superior como [...] competências especificas relacionadas à ocupações. 

(PPC GERAL, p. 23) 

COMPETÊNCIA 

(perfil egresso)) 

[...] Um Objectivo essencial da educação superior é facultar aos alunos uma competência essencial, a de aprender a aprender. Muitas 

outras também [...] as capacidades comunicacionais e de trabalho de grupo [...]. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA, ANEXO 1, NERY, p. 76). 

Currículo 

As Diretrizes Curriculares Nacionais ensejam a flexibilização curricular e a liberdade de as instituições elaborarem seus projetos 

pedagógicos para cada curso segundo uma adequação às demandas sociais e do meio e aos avanços científicos e tecnológicos 

conferindo-lhes uma maior autonomia na definição dos currículos plenos de seus cursos. (PPC GERAL, p. 19) 

Currículo 

Concluímos que se justifica plenamente uma profunda reestruturação da arquitetura curricular da educação superior com base no 

marco conceitual das três culturas, que melhor traduz a cosmologia complexa das sociedades contemporâneas, e que permitirá a 

reinvenção da universidade brasileira. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, ALMEIDA FILHO, p.40) 
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Currículo 

Os currículos dos Bacharelados Interdisciplinaridade terão com base os seguintes princípios norteadores: [...] flexibilidade – 

característica que se contrapõe à rigidez dos currículos tradicionais que só admitem a possibilidades pre-fixadas de formação 

especializada. Estudos recentes tem demonstrado que não existem uma única ordem pelo qual os sujeitos adquirem conhecimentos 

teóricos e práticos, contradizendo argumentos em favor das estruturas curriculares imobilizadas por conteúdos obrigatórios e ordenados 

numa sequencia também obrigatória. (PPC GERAL, p. 22)  

Currículo 

Os currículos dos Bacharelados Interdisciplinares terão com base os seguintes princípios norteadores: inclusão das três culturas: Os 

currículos dos BIs deverão contemplar conteúdos [...], num nível de complexidade compatível com a educação superior. (PPC GERAL, 

p.23) 

Fundamento da 

ID 

O caminho do multidisciplinar ao interdisciplinar e, mais ainda, a tentativa de construção de sentidos e práticas transdisciplinares 

serão os alicerces para o desenvolvimento dos temas selecionados como objetos de estudos na formação dos estudantes. Buscar-se-á, 

assim, evitar os habituais recortes disciplinares no olhar sobre as relações entre o humano e a natureza, bem como as relações 

humanas e sociais como um todo. (BI HUMANIDADES, p. 6) 

Fundamento 

dos BIs 

São destacados nesses Pareceres dispositivos pertinentes não somente à possibilidade de implantação dos Bacharelados 

Interdisciplinares, como também a aspectos característicos dessa modalidade de graduação, entre eles a formação generalista, a 

flexibilidade e a interdisciplinaridade. (PPC HUMANIDADES, p.7; PPC ARTES, p.7; PPC C&T p.9; PPC SÁUDE, ´. 6). 

Fundamento 

dos BIs 

É importante frisar que o presente projeto baseia-se e pressupõe o binômio flexibilização/orientação, que garante uma formação que 

atenda a expectativas individuais dos alunos, ao tempo em que constantemente fornece a orientação para que suas escolhas sejam 

mais maduras e conscientes. (PPC ARTES, p.6; PPC C&T, p.8). 

Fundamento 

dos Bos Is 

Para tanto, este projeto parte de três perfis paradigmáticos distintos de possíveis alunos interessados no BI-A/ BI-CT: 

[...] b) Alunos com uma perspectiva clara de encaminhamento acadêmico e profissional na área das artes, mas que buscam uma 

abordagem mais flexível, generalista e particular para sua formação, optando, assim, por não ingressar em nenhuma Área de 

Concentração específica, considerando a Grande Área como seu objetivo terminal no BI-Artes/BI-CT. (PPC ARTES, p.5; PPC C&T, p.8) 
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Fundamento 

dos BIs 

O Projeto de Lei (PL 7.200/2006) que dedica à inovação da estrutura acadêmica dos cursos superiores apenas uma referência (§4º do 

artigo 44), abaixo transcrita: 

As instituições de ensino superior, na forma de seus estatutos ou regimentos e respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, poderão 

organizar os seus cursos de graduação, exceto os de educação profissional tecnológica, incluindo um período de formação geral, em 

quaisquer campos do saber e com duração mínima de quatro semestres, com vistas a desenvolver: I – formação humanística, científica, 

tecnológica e interdisciplinar; (PPC HUMANIDADES, p.8; PPC ARTES, p.7; PPC C&T p.10; PPC SAÚDE, p. 6). 

Intenção dos 

BIs 

A ideia de estudos superiores de graduação de maior amplitude [...] bem como maior integração entre esses estudos e os de pós-

graduação, já é realidade me muitos países social e economicamente desenvolvidos. (PPC GERAL, p.16) 

Intenção dos 

BIs 

A ideia de estudos superiores de graduação de maior amplitude e não comprometidos com uma profissionalização precoce e fechada 

bem como maior integração entre esses estudos e os de pós-graduação, já e realidade em muitos países social e economicamente 

desenvolvidos. Essa concepção acadêmica, por força das demandas da Sociedade do Conhecimento e de um mundo do trabalho 

marcado pela desregulamentação, flexibilidade e imprevisibilidade, certamente se consolidará como um dos modelos de educação 

superior de referência para o futuro próximo. Um aspecto estreitamente relacionado a essa nova concepção de educação superior é o 

da interdisciplinaridade. (PPC GERAL, p. 16) 

Intenção dos 

BIs 

As instituições de ensino superior [...] poderão organizar seus cursos de graduação [...] incluindo um período de formação geral, em 

quais quer campo do saber [...], com vistas a desenvolver: I – formação humanística, científica, tecnológica e interdisciplinar. (PPC 

GERAL, p. 21 – trecho do projeto de lei que trata da reforma universitária PL 7.200/2006). 

Intenção dos 

BIs 

Em suma, qualquer proposta de uma nova estrutura acadêmica para a Universidade brasileira deve buscar superar os problemas 

apontados, resultando em um modelo capaz de integrar diversos sistemas de títulos de preferência compatível com, ou pelo menos, 

equivalente aos modelos vigentes nos espaços universitários internacionais, em especial o processo de Bolonha sem, no entanto, 

significar submissão a nenhum deles. (PPC GERAL, p.12) 
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Intenção dos 

BIs 

CORPO DOCENTE: 

O corpo docente dos Bacharelados Interdisciplinares será constituído por professores de qualquer unidade que ministrem componentes 

curriculares que venham ser cursados pelos alunos dos BI. 

Entretanto, faz-se necessário alocar na nova Unidade universitária um grupo de professores com perfil adequado às características do 

projeto pedagógico tais como, pertencimento às áreas básicas do conhecimento artístico, humanístico e científico e afinidade com o 

tratamento interdisciplinar dos saberes. Os docentes poderão pertencer ao atual quadro efetivo da UFBA, bem como serem novos, 

admitidos nos futuros concursos. (PPC GERAL, p.34) 

Justificativa 

Transformações no campo da Saúde enquanto campo de saberes e práticas demandam transformações na formação de pessoal. O 

alargamento do campo, a multiplicação de objetos de conhecimento e de práticas de intervenção, a complexidade do processo saúde-

doença, em suas múltiplas determinações e formas de apresentação, no plano individual e coletivo, exigem uma formação multi-inter-

transdisciplinar, que possibilite a apreensão das diferentes e múltiplas facetas dos objetos deste campo e práticas ampliadas. (PPC 

SAÚDE, p.5) 

Justificativa 

Além de promover qualidade, flexibilidade, mobilidade e compromisso social na universidade brasileira e torná-la mais integrada ao 

panorama contemporâneo de educação superior, uma das principais motivações do movimento Universidade Nova consiste no resgate 

da instituição universitária como casa de cultura. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, ALMEIDA 

FILHO, p. 40) 

Justificativa 

A mentalidade corporativa focada em credenciais universitárias está em descompasso com a emergência do conceito de competência, 

onde o trabalhador é valorizado e reconhecido pela sua contribuição efetiva à coletividade e não pela posse de titulo ou cargos. da 

mesma forma, a mobilidade entre funções, mudanças de ocupação e outras transições tornaram-se rotina no mundo do trabalho, 

enfraquecendo a relação entre a especialidade da formação inicial, universitária ou não, e a especialidade do posto de trabalho 

exercido. Neste contexto, tornam-se mais efetivas as formações de menor duração, [...] que possibilitam maior flexibilidade e 

aproveitamento das oportunidades num ambiente caracterizado por ciclos acelerados de renovação de conhecimentos, tecnologias e 

práticas.  (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 73-74). 
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Justificativa 

Neste sentido, urge ampliar e dar maior flexibilidade aos itinerários de educação superior oferecidos no Brasil. As novas gerações 

devem ser preparadas para assumir o controle de suas carreiras. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 

1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 74). 

Justificativa 

Uma das principais diferenças do Bacharelado Interdisciplinar em relação ao modelo de formação superior tradicional praticado até hoje 

no Brasil, diz respeito ao modo de preparação para o trabalho. Enquanto o modelo tradicional se volta de forma direta e estreita para 

um certo campo do saber ou uma profissionalização que se expressa no desenvolvimento de competências específicas, o BI visa a 

preparação para o desempenho de ocupações diversas que mobilizem, de modo flexível, conhecimentos, competências e habilidades. 

(PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, NERY, p. 75) 

Justificativa 
Esses são alguns dos motivos pelos quais a formação profissional no campo da Saúde passou a ser pensada como pressupondo uma 

etapa anterior ou concomitante de formação geral, que contemple a inserção do estudante na complexidade 

JUSTIFICATIVA 
O pensamento se dá em uma rede na qual neurônios, módulos cognitivos, humanos, instituições de ensino, [...] e computadores se 

interconectam, transformam e traduzem as representações. (PIERRE LEVY, PPC GERAL, p.13) 

JUSTIFICATIVA 

Apesar de tal processo ser hierarquicamente bastante desigual, dada a dominância da lógica capitalista, é interessante perceber que 

vão sendo tecidas curiosas conexões e negociações, aproximando e, por vezes tencionando atores e procedimentos que 

historicamente estiveram apartados por um longo tempo. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, 

RUBIM E PONTES, p. 48). 
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JUSTIFICATIVA 

Tais transformações exigem indivíduos criativos e polivalentes, com a adaptabilidade de quem possui competências diferenciadas e 

encontra novos caminhos para contribuir à solução de problemas. Isto significa conectar-se a diversas fontes de informação 

atravessando fronteiras, sabendo integrar e aplicar conhecimentos. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 

1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 73). 

JUSTIFICATIVA 

A velocidade dos avanços tecnológicos e seus impactos nos processos de trabalhos e na sua gestão requerem atualizações constantes 

das competências profissionais e, em alguns casos, tão aceleradas, que jovens recém-graduados já constatam sua defasagem com 

relação às inovações recentes em seu campo profissional. Tais transformações exigem indivíduos criativos e polivalentes, com a 

adaptabilidade de quem possui competências diferenciadas e encontra novos caminhos para contribuir à solução de problemas. Isto 

significa conectar-se a diversas fontes de informação atravessando fronteiras, sabendo integrar e aplicar conhecimentos.  Neste 

cenário, o empreendedorismo tornou-se imperativo para a sobrevivência da carreira o que significa a autogestão da vida profissional 

através da auto avaliação, exploração de oportunidades, planejamento, formação de parcerias e adaptabilidade às mudanças. (PPC 

GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 73). 

Justificativa 

A complexidade das relações sociais, a presença intensiva de tecnologias e a “desmaterialização” do trabalho, são fatores que tem 

determinado um novo paradigma de qualificação laboral fortemente associado ao conceito de empregabilidade (vantagem competitiva 

no mercado geral do emprego). (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, NERY, p. 75). 

Justificativa 

Em defesa do privilegiamento das competências gerais o documento ainda argumenta que: Pessoas que aprenderam a ser flexíveis 

(...) são consideradas mais aptas a se adaptar mais facilmente a tarefas novas e inesperadas e a enfrentar crises de emprego. (PPC 

GERAL, p. 14) 

Justificativa 

Essa concepção acadêmica marcada pela desregulamentação, flexibilidade e imprevisibilidade, certamente se consolidará como um 

dos modelos de educação superior de referência para o futuro próximo. (PPC GERAL, p. 16) 
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JUSTIFICATIVA 

E, sabe-se, ademais, que grandes oportunidades de carreira estão nas interfaces das áreas do conhecimento, o que exige criatividade 

para fazer conexões entre campos diversos. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e 

MAGALHÃES, p. 72). 

Matriz Eixo Interdisciplinar (EI) – este eixo, totalizando 408 horas é composto por dois módulos. [...] (PPC GERAL, p. 30) 

Matriz 

Estudos sobre a Contemporaneidade – compreendem 136 horas de estudos temáticos de natureza interdisciplinar que tem por 

finalidade proporcionar a compreensão da atualidade nos seus múltiplos aspectos e dimensões promovendo condições pata uma 

intervenção mais eficiente e lúcida dos processos sociais. (PPC GERAL, p. 30). 

Matriz 

Etapa de formação específica: destinada a proporcionar aquisição de competências e habilidades que possibilitem o aprofundamento 

num dado campo do saber teórico ou teórico-prático profissional disciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar. (PPC GERAL, p.32) 

Matriz 

Os Estudos sobre a Contemporaneidade e a Orientação Profissional, pela sua natureza essencialmente interdisciplinar, serão 

alocados na nova Unidade Universitária. (PPC GERAL, p.34) 

Matriz 

E, na estrutura curricular desse novo modelo, os Estudos sobre a Contemporaneidade se constituirão o espaço por excelência para 

promover em angulação multi, inter e transdisciplinares, estudos, reflexões e debates sobre o complexo mundo em que hoje vivemos. 

(PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, RUBIM E PONTES, p. 50). 

Matriz 

Neste sentido, a complexidade do campo de atuação e de estudo da arte volta-se para as universidades. [...] Procedimentos e 

métodos de ensino inter, multi ou transdisciplinares são a tentativa de renovar e libertar os indivíduos da dimensão repressiva e formal 

que caracteriza domínios intelectuais disciplinares, em nível de graduação e pós-graduação. (PPC GERAL, TEXTOS DE 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BOCCIA, p. 54). 
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Matriz 

Todos os BI são estruturados de forma similar em cinco Eixos Curriculares: Eixo das Linguagens, Eixo Interdisciplinar, Eixo da 

Orientação Profissional, Eixo de Formação Específica, e Eixo Integrador. (BI HUMANIDADES, p. 4; PPC ARTES p. 4; PPC C&T p.4) 

Matriz 

A Etapa da Formação Específica é destinada a proporcionar aquisição de competências e habilidades que possibilitem o 

aprofundamento num dado campo do saber teórico ou teórico-prático, profissional disciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar. (PPC 

HUMANIDADES, p.13; PPC ARTES p.11; PPC C&T p.14). 

Matriz 

O Eixo Interdisciplinar é completado integralmente durante a etapa da Formação Geral.( PPC HUMANIDADES, p.12; PPC ARTES, p. 

11; 

O Eixo Interdisciplinar totaliza 408 horas e é composto por dois módulos: o módulo “Estudos sobre a Contemporaneidade” e o Módulo 

Culturas”. (BI HUMANIDADES, p.13; PPC ARTES, p. 12; PPC C&T p.15) 

Matriz 

O Módulo “Estudos sobre a Contemporaneidade” visa estudos temáticos de natureza interdisciplinar que têm por finalidade 

proporcionar ampla compreensão da atualidade nos seus múltiplos aspectos e dimensões, provendo condições para uma intervenção 

mais eficiente e lúcida nos processos sociais. (BI HUMANIDADES, p.13; PPC ARTES, p. 12; PPC C&T p.15; ) 

Matriz 

(justificativa) 

Relacionando as competências profissionais com as orientações emanadas das diretrizes curriculares do CNE os conceitos de 

polivalência (ampliação de competências) e flexibilização curricular (adaptabilidade) mostram-se claramente norteadoras dessas 

orientações curriculares. (PPC GERAL, p. 15) 

Matriz 

A Etapa da Formação Geral é similar para todos os alunos de todos os BI, enquanto que a Etapa da Formação Específica oferece aos 

alunos duas opções: o ingresso em uma Área de Concentração, com estrutura curricular específica e diferenciada; ou a permanência 

em uma estrutura curricular flexível e aberta, denominada de Grande Área, que proporciona ao aluno uma formação generalista no 

campo do respectivo BI. (PPC HUMANIDADES, p. 4; PPC ARTES, p.4; PPC C&T p.4) 
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Matriz 

A Etapa da Formação Específica oferece aos alunos duas opções: o ingresso em uma Área de Concentração, com estrutura curricular 

específica e diferenciada; ou a permanência em uma estrutura curricular flexível e aberta, denominada de Grande Área de 

Humanidades, que proporciona ao aluno uma formação generalista no campo das Humanidades. (PPC HUMANIDADES, p. 13; p.12; 

C&T p.14; ) 

Matriz 

A estrutura curricular do Bacharelado Interdisciplinar em Artes (BI-A)/ em Ciência e Tecnologia (BI-CT) garante aos seus alunos amplas 

oportunidades de flexibilização e autonomia curricular, assegurando-lhes o direito de trilhar percursos curriculares mais 

individualizados dentro de um mesmo curso, percursos que respondam melhor aos seus anseios particulares, oferecendo perspectivas 

profissionais mais flexíveis, e, portanto, mais adequadas às necessidades cambiantes da sociedade. (PPC ARTES, p.5; PPC C&T, 

p.7). 

Matriz 

Esta formação é iniciada com o enfoque a pontos de interseção entre as diversas formas de expressão artística presentes em nossa 

sociedade, e é continuada através da disponibilização de um amplo leque de opções de abordagem às Artes, onde o aluno tem a 

flexibilidade para construir um percurso de aprendizagem que responda aos seus anseios específicos dentro do campo das Artes. 

(PPC ARTES, p.15; C&T, p. 18). 

Matriz 

O Módulo Linguagens Artísticas é composto por componentes curriculares optativos oferecidos pelo IHAC e pelas unidades das áreas 

de Artes e Letras da UFBA durante a Etapa de Formação Geral. Estes componentes curriculares proporcionam ao aluno a possibilidade 

de flexibilizar o seu percurso acadêmico de acordo com as suas necessidades e anseios específicos no campo das Artes. 

Matriz 

O Módulo Linguagens Matemáticas é composto por componentes curriculares optativos oferecidos pelo IHAC e pelas unidades das 

áreas de Ciências e Tecnologias da UFBA durante a Etapa de Formação Geral. Estes componentes curriculares proporcionam ao aluno 

a possibilidade de flexibilizar o seu percurso acadêmico de acordo com as suas necessidades e anseios específicos no campo CT. 

(PPC C&T, p.19). 

Matriz 

Exemplo de interdisciplinas: conhecimento & realidade; ética & cidadania; política & direitos humanos; qualidade de vida: esporte, 

saúde, lazer; Consciência ecológica; Gênero & sociedade; Indivíduo & subjetividade; [...] (PPC GERAL, p. 31) 
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Matriz 

Nesse módulo introduz-se o conceito de interdisciplinas designando estudos sobre temas/problemas complexos, irredutíveis a 

recortes disciplinares onde se aplicam componentes curriculares que abordam campos temáticos que envolvem e articulam mais de 

um campo disciplinar, ministrados por equipes docentes. (PPC GERAL, p. 31) 

Matriz 

Curricular 

Todos os BI são estruturados de forma similar em cinco Eixos Curriculares: [...] e Eixo Integrador. (PPC HUMANIDADES, p.04/ PPC 

ARTES, p.4; C&T p.4). 

Matriz 

Curricular 

Adicionalmente, há atividades complementares que constituem o Eixo Integrador e que ocorrem em paralelo às duas etapas de 

formação. (PPC  HUMANIDADES, p.11).  

Matriz 

Curricular 

Adicionalmente, há o Eixo Integrador que, através das Atividades Complementares, ocorre em paralelo a estas duas etapas de 

formação. (PPC ARTES, p. 9; PPC C&T p.12; )  

Matriz 

Curricular 

 Quatro dos Eixos Curriculares que estruturam o presente curso perpassam ambas as etapas: Eixo Linguagens, Eixo Específico, Eixo 

de Orientação Profissional e Eixo Integrador.  (BI HUMANIDADES, p.12; PPC ARTES, p.11; PPC C&T p.14). 

Matriz 

Curricular 

O Eixo Interdisciplinar é completado integralmente durante a etapa da Formação Geral. (PPC HUMANIDADES, p.12; PPC ARTES, 

p.11; PPC C&T p.14). 

Matriz 

Curricular 

A etapa da Formação Geral abarca integralmente o Eixo Interdisciplinar, formado pelo módulo “Estudos da Contemporaneidade” e 

pelo Módulo das Culturas.  (BI HUMANIDADES, p.12; PPC ARTES, p.11; PPC C&T p.14). 
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Matriz 

Curricular 

 Esta etapa também é constituída por dois componentes curriculares obrigatórios do Eixo Linguagens (componentes do módulo Língua 

Portuguesa) e por quatro componentes curriculares do Eixo específico de humanidades, além das atividades e ações de Eixos de 

Orientação profissional e Eixo Integrador. (BI HUMANIDADES, p.12; PPC C&T p.14). 

Matriz 

Curricular 

 Esta etapa possui carga horária total de 1.020 horas, ou 1.200 horas se forem contabilizadas as Atividades Complementares, sendo 

constituída por um componente curricular do Eixo Linguagens (Módulo Língua Portuguesa), por componentes curriculares do Eixo 

Específico de Humanidades, além da continuação das atividades e ações dos Eixos de Orientação Profissional e Eixo Integrador. (BI 

HUMANIDADES, p.13; PPC ARTES, p.12; PPC C&T p.14) 

Matriz 

Curricular 

 Eixo Integrador - é constituído pelas Atividades Complementares que tem como função a articulação das duas etapas de formação. 

(BI HUMANIDADES, p.18; PPC ARTES, p.17; PPC C&T p.20). 

Matriz 

Curricular 

 Eixo Orientação profissional – constituída por um conjunto de ações e atividades que têm como finalidade oferecer uma visão 

panorâmica das diversas áreas básicas das Humanidades, bem como orientar os estudantes sobre seu itinerário acadêmico, sobre 

leituras e atividades relacionadas à sua formação integral (atividades artísticas, culturais, cientificas, etc). (BI HUMANIDADES, p.19; 

PPC ARTES, p.18; PPC C&T p.21) 

SID 
Ainda, segundo Deitrich (2002, p.11-12): “não é exagero algum dizer que o colapso ético e profissional de uma grande parte da 

intelligentsia foi integrado funcionalmente à luta de classe ideológica da grande burguesia mundial. (PPC GERAL, TEXTOS DE 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BOCCIA, p. 54). 

SID 

Pelos caminhos da sensualidade, a arte de integra à universidade em uma ação sentida em que desconfia de palavratório, mas precisa 

das palavras para traçar suas estratégias em que sons, imagens, cores, cenas, textos, poesia movimento e ritmo transbordam as 

margens da consciência e passam a representar inclusive exercícios ocultos da aritmética. (Leibinz), em que grandes limitações são 

superadas desmistificando a realidade [...].  (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BOCCIA, p. 55). 



271 

SID 
Tanta fartura tecnológica poderia ser aproveitada para distribuir produtos de qualidade da arte virtual; [...]; integração; solidariedade e 

humanização. Tudo isso em prol de uma globalização feita com respeito às diversas origens e costumes dos povos e das culturas. 

(PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BOCCIA, p. 56). 

SID 

Neste sentido, a complexidade do campo de atuação e de estudo da arte volta-se para as universidades. (PPC GERAL, TEXTOS DE 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BOCCIA, p. 54). 

A maioria dos filósofos da arte tem dedicado pouca atenção à arte de massa, eles preferem tecer complexa trama teórica acerca da 

arte de vanguarda, arte erudita u artes superiores e estão sempre dispostos a denegrir produções artísticas de distribuição massiva 

como algo necessariamente ruim. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BOCCIA, p. 55). 

SID 

A extensão dos estudos de língua nacional até o nível superior vai ao encontro das exigências cada vez mais complexas do mundo 

contemporâneo em relação à proficiência necessária no uso da norma culta como instrumento de comunicação oral e escrita. (PPC 

GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 58). 

A linguagem em fenômeno complexo e multifuncional que liga um indivíduo a outros indivíduos, a comunidades e a culturas nacionais. 

(PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 64). 

SID 
As abstrações da lógica formal são adequadas para expressar o mundo real apenas dentro de estreitos limites já que são unilaterais, 

estáticas e inadequadas para lidar com processos complexos como movimento mudanças e contradições. (PPC GERAL, TEXTOS DE 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, EMBIRUÇU, p. 65).  

SID 
Ora, ao longo da história a complexidade crescente do conhecimento resultou na divisão de grandes disciplinas, tais como engenharia 

e medicina, em segmentos tais com respectivamente a administração e a odontologia que acabaram por assumir o status de disciplinas 

autônomas e diferenciadas. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 71). 

SID 

Porém, no sistema educacional brasileiro, constata-se a carência de oportunidades para os estudantes explorarem a complexidade do 

mundo do trabalho e das suas possibilidades vocacionais, diversificando e dinamizando a sua visão de mundo e de si próprios, antes de 

optarem, conclusivamente, por uma ocupação específica no momento do vestibular. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 73). 
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SID 

A ocupação pode ser definida como um conjunto de tarefas agregadas a um posto de trabalho e tem uma complexidade extremamente 

variável incluindo diplomatas e condutores de veículo de tração animal, enquanto profissão é um caso particular de formação que exige 

conhecimentos especiais e, de modo geral, preparação extensa e intensiva. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA, ANEXO 1, NERY, p. 76). 

SID 

As novas tecnologias permitem que sejam criadas situações de aprendizagem ricas, complexas, diversificadas, por meio de uma 

divisão do trabalho pedagógico que não faz mais com que todo o investimento repouse sobre o professor, uma vez que tanto a 

informação quanto a dimensão interativa são assumidas pelos produtores dos instrumentos. (PPC GERAL, TEXTOS DE 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, PONTES, p. 81). 

SID 

A formação especifica em Artes compreende, em termos de carga horária, a metade dos componentes curriculares do BI Artes [...], com 

os seguintes objetivos: [...] Aguçar o sentido para a dimensão coletiva, as políticas culturas, a nova complexidade da cultura. (PPC 

ARTES, p.15) 

A formação especifica em Ciências e Tecnologia compreende, em termos de carga horária, a metade dos componentes curriculares do 

BI Artes [...], com os seguintes objetivos: [...] Aguçar o sentido para a dimensão coletiva, as políticas culturas, a nova complexidade da 

ciência e da tecnologia. (PPC C&T, p.18) 

 

SID 

O salto em observado nas últimas décadas é visível, por exemplo, no desenvolvimento de softwares como Maple, Mathematica ou 

MathCAD, que realizam cálculos (tanto simples como complexos), promovem a facilidade de elaboração de gráficos e simulações, 

além de ensinar (através de tutoriais) as regras necessárias para tais procedimentos, de forma similar (ou poder-se-ia dizer até mesmo 

superior) aos antigos livros de cálculo. Ao mesmo tempo, o avanço científico em áreas como nanotecnologia (a estrutura da matéria), 

energia (e suas transformações, armazenamento e transmissão), bem como tecnologia da informação, demanda uma nova postura da 

universidade. (PPC C&T, p.6). 
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SID São competências específicas: [...] Compreender a complexidade do campo das Ciências e das Tecnologias; [...] (PPC C&T, p.11) 

SID 

Neste sentido, observam-se jovens submetendo-se a escolhas pessoalmente insatisfatórias, mas que por exemplo, supostamente 

trarão uma carreira estável e compensadora no serviço público. E ao ingressarem nas instituições de ensino superior, inserem-se numa 

matriz profissionalizante que deixa de lado a formação mais abrangente, de caráter profissional, interdisciplinar, social, etc. (PPC 

GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 73). 

 

Os riscos da 

especialização 

Ora, ao longo da história, a complexidade crescente do conhecimento resultou na divisão de grandes disciplinas, tais como engenharia 

e a medicina, em segmentos, tais como respectivamente, a administração e a odontologia, que acabaram por assumir o status de 

disciplinas autônomas e diferenciadas. Embora artificiais e muitas vezes atendendo mais a necessidades administrativas e políticas do 

que lógicas ou epistemológicas, estas fronteiras acadêmicas se estabeleceram e formaram identidades profissionais especificas. Isto 

não seria um problema, uma vez preservada a capacidade de diálogo com vistas a concepção integrada de soluções para os 

problemas humanos. Mas este não é o caso. Quando o sistema de ensino divide e administra o conhecimento em fragmentos, torna-se 

um empecilho para a conexão necessária entre disciplinas, criando um abismo entre formação geral e específica. (PPC GERAL, 

TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 71). 

PERFIL DO 

EGRESSO 

[...] é possível afirmar que as características esperadas dos diplomados são as seguintes: [...] Trabalhar em equipe; [...]. (PPC GERAL, 

p. 14) 

Perfil do 

Egresso 

Segundo o Relatório, a partir de pesquisas realizadas por especialistas no estudo das conexões entre trabalho e educação superior, é 

possível afirmar que as características esperadas dos diplomados são as seguintes: flexibilidade, [...] (PPC GERAL, p. 14) 
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SID 

A flexibilização do ensino superior não pretende banalizar o conhecimento, esta banalização e alheamento do ‘mundo real’ já 

aconteceu em épocas anteriores e permitiu a supremacia do trivial e da farsa contra as sutilezas do conhecimento. (PPC GERAL, 

TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BOCCIA, p. 54). 

SID 

O que as universidades do mundo contemporâneo procuram [...] é também a flexibilização e absorção da dimensão lúdica da arte, 

como veículo formador de intelectuais eticamente corretos e preparados para os atuais desafios de um mundo enredado em todos os 

sentidos.  (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BOCCIA, p. 54) 

SID 

[...] as instituições universitárias terão que envolver em movimentos simultâneos de incorporação da globalidade e de peculiaridades 

regionais, [...] formando indivíduos capazes de [...] intervir nessa realidade complexa e cambiante. (PPC GERAL, p. 16) 

SID 

Segundo Vogt (2003): “essas distinções aqui esquematizadas certamente não esgotam a variedade e a multiplicidade de formas da 

interação do indivíduo com os temas da ciência e da tecnologia nas sociedades contemporâneas, mas podem contribuir para um 

entendimento mais claro da complexidade semântica que envolve a expressão cultura cientifica [...]. (PPC GERAL, TEXTOS DE 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, ALMEIDA FILHO, p. 44) 

SID 

No Brasil, formam-se bacharéis desinformados sobre as grandes questões do seu tempo, limitados na sua capacidade de ler e escrever 

num grau de complexidade compatível à taxa de conhecimento pertinente às suas responsabilidades profissionais, entre outras 

deficiências igualmente dramáticas. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, 

p. 73). 

Portanto, observa-se que a universidade brasileira está na contramão das exigências de um mundo do trabalho complexo e dinâmico. 

(PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 74). 

54SID 

A mentalidade corporativa focada em credenciais universitárias está em descompasso com a emergência do conceito de competência, 

onde o trabalhador é valorizado e reconhecido pela sua contribuição efetiva à coletividade e não pela posse de titulo ou cargos. (PPC 

GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, BASTOS e MAGALHÃES, p. 73). 
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SID 

[...]. A combinação de todo esse conjunto complexo de marcas essenciais aparece como indispensável para desvelar a 

contemporaneidade. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, RUBIM E PONTES, p. 47) 

As fronteiras culturais tronam-se múltiplas e complexas. (PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, RUBIM 

E PONTES, p. 48) 

Propõe-se como essencial - antes de valorações, negativas ou positivas, quase sempre apressadas e superficiais – buscar 

compreender teoricamente a complexidade da contemporaneidade, [...].(PPC GERAL, TEXTOS DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, 

ANEXO 1, RUBIM E PONTES, p. 49). 

A introdução do pensamento complexo, que ultrapasse as fronteiras do conhecimento disciplinar nas estruturas e programas 

universitários, permitirá a sua evolução no sentido de tornar-se um local privilegiado de aprendizagem de uma atitude transcultural, 

transreligiosa, transpolitica e transnacional, do diálogo entre cultura artística, humanística e cientifica. (PPC GERAL, TEXTOS DE 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, ANEXO 1, RUBIM E PONTES, p. 49). 
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Apêndice B - Competências presentes Projetos Pedagógicos dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar organizadas por aproximações 

 

PP GERAL PP de HUMANIDADES 
PP de CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

PP de SAÚDE PP de ARTES 

  
Incluem as competências gerais 
definidas no Projeto Pedagógico 
dos Bis (p. 7) 

Incluem as competências gerais 
definidas no Projeto Pedagógico 
dos Bis (p. 7) 

Incluem as 
competências gerais 
definidas no Projeto 
Pedagógico dos Bis 
(p. 7) 

Abstração, análise e 
síntese 

abstração, análise e síntese 
combinando distintos campos do 
conhecimento, em particular das 
Humanidades; 

abstração, interpretação, 
análise, síntese, investigação e 
criação, combinando distintos 
campos do conhecimento, em 
particular das ciências e das 
tecnologias; 

Capacidade de abstração, 
análise e síntese de 
conhecimentos do campo da 
saúde  

Capacidade de 
abstração, análise e 
síntese combinando 
distintos campos do 
conhecimento, em 
particular das Artes;  

Aprender e atualizar-se 
permanentemente 

autoaprendizado e de 
atualização contínua e 
permanente; 

auto-aprendizado e de 
atualização contínua e 
permanente; 

Capacidade de aprender e 
atualizar-se permanentemente 
no campo da saúde  

Capacidade de auto-
aprendizado e de 
atualização contínua 
e permanente; 

Buscar, processar e 
analisar informação 
procedente de fontes 
diversas 

buscar, processar e analisar, de 
forma autônoma, informação 
procedente de fontes diversas; 

Habilidades para buscar, 
processar e analisar, de forma 
autônoma, informação 
procedente de fontes diversas; 

Habilidades para buscar, 
processar e analisar informação 
procedente de fontes diversas  

Habilidades para 
buscar, processar e 
analisar, de forma 
autônoma, informação 
procedente de fontes 
diversas;  

Comunicação oral e escrita comunicação oral e escrita 
Capacidade e habilidade de 
comunicação oral e escrita; 

Capacidade de comunicação ral 
e escrita 

Capacidade de 
comunicação oral e 
escrita;  

Critica e autocritica 
crítica e autocrítica; 

 
crítica e autocrítica; 

Capacidade de crítica e 
autocrítica  

Capacidade de crítica 
e autocrítica;  
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Habilidades no uso das 
tecnologias da informação 
e da comunicação 

Habilidades no uso das 
tecnologias da informação e da 
comunicação; 

Habilidades no uso das 
tecnologias da informação e da 
comunicação; 

Habilidades no uso das 
tecnologias da informação e da 
comunicação; 

Habilidades no uso 
das tecnologias da 
informação e da 
comunicação.  

 

Conhecimentos sobre uma 
área de estudo ou profissão 

Capacidade reflexiva sobre uma 
área de estudo ou profissão no 
campo das Humanidades; 

Capacidade reflexiva densa 
sobre uma área de estudo ou 
profissão no campo da CT; 

Capacidade de refletir 
criticamente os fundamentos 
epistemológicos deste campo  

 

 

Capacidade de refletir 
criticamente os 
fundamentos 
epistemológicos deste 
campo  
 
Capacidade reflexiva 
densa sobre uma 
área de estudo ou 
profissão no campo 
das artes;  

Habilidades Interpessoais 

E 

Trabalhar em grupo 

habilidades interpessoais para o 
trabalhar em grupo; 

Capacidade e habilidades 
interpessoais para o trabalho em 
grupo; 

 

Capacidade e 
habilidades 
interpessoais para o 
trabalho em grupo;  

Capacidade de 
Investigação 

Capacidade de investigação 
sobre questões da humanidade, 
da contemporaneidade, das 
sociedades, das culturas, das 
subjetividades, do 
Desenvolvimento, dos poderes, 
entre outros aspectos; 

 
Capacidade de investigação 
multi-inter-transdisciplinar em 
saúde  

 

Capacidade Criativa  
Propor soluções novas e 
criativas para os problemas do 
campo de CT; 

 
Capacidade criativa  

 
 

Responsabilidade social e 
compromisso cidadão 

Responsabilidade social e 
compromisso cidadão; 

Responsabilidade social e 
compromisso cidadão; 

  

Valorização e respeito pela Valorização e respeito pela Valorização e respeito pela   
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diversidade e 
multiculturalidade 

diversidade cultural; diversidade cultural; 

Preservação do meio 
ambiente 

 Preservação do meio ambiente;  

Capacidade 
para compreender e 
intervir em questões 
relacionadas à 
responsabilidade 
social, valorização e 
respeito pela 
diversidade cultural, à 
preservação do meio 
ambiente e à busca 
da equidade 
socioeconômica;  

Formular e gerir projetos Tomar decisões 
identificar, planejar, resolver 
problemas e tomar decisões; 

  

Identificar, planejar e 
resolver problemas 

Capacidade de empreender, 
planejar e gerir projetos com 
base no compromisso com a 
cidadania 

   

Comunicação em um 
segundo idioma 

  
Capacidade de comunicação em 
um segundo idioma  

 

Organizar e planejar o uso 
do tempo 

  
Capacidade para organizar e 
planejar o uso do tempo  
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Compromisso ético 

Capacidade para compreender 
e intervir em questões 
relacionadas à ética, à política e 
à democracia; 

Compromisso ético-político no 
campo de CT; 

 

Capacidade para 
compreender e 
intervir em questões 
relacionadas à ética, 
à política e à 
democracia;  

 

Capacidade para 
compreender e 
intervir em questões 
relacionadas à 
responsabilidade 
social, valorização e 
respeito pela 
diversidade cultural, à 
preservação do meio 
ambiente e à busca 
da equidade 
socioeconômica;  

 
Consolidação dos valores 
democráticos na sociedade 
contemporânea. 

Consolidação dos valores 
democráticos na sociedade 
contemporânea. 

  

  
Valorização e respeito pela 
diversidade de saberes e 
práticas ligas a CT; 

 

Valorização e respeito 
pela diversidade de 
saberes e práticas 
ligadas às artes;  

  
Compreender a complexidade 
do campo das Ciências e das 
Tecnologias; 

  

  
Busca da equidade 
socioeconômica; 

  

  
Capacidade reflexiva densa 
sobre uma área de estudo ou 
profissão no campo da 

  



280 

CT; 

  
Expansão e consolidação da 
visão ampliada de CT 

  

    
Conhecimento sobre 
o campo das artes 

    

Conhecimento de 
conceitos e 
abrangências das 
políticas culturais;  

    

Capacidade de aplicar 
os conhecimentos 
adquiridos no 
planejamento e 
gestão em artes  

Trabalhar em contextos 
internacionais 

    

Motivar e conduzir para 
metas comuns 

    

Trabalhar de forma 
autônoma 

    

Atuar em novas situações     

Compromisso com a 
qualidade 

    

Compromisso com o meio 
sociocultural 

    

Aplicar conhecimento na 
prática 

    

 




