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RESUMO 

 

O trabalho apresenta questões que vem sendo investigadas e discutidas na pesquisa 

desenvolvida para compreender as relações entre a Comunicação e a Interdisciplinaridade. 

Uma vez que esta tem se tornado uma proposta paradigmática para a área, questiona-se com 

qual sentido de interdisciplinaridade a Comunicação trabalha, pois esta perspectiva implica 

em sérias consequências. Para tanto, faz-se necessário um movimento de retomada de 

conceitos para interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, entre 

outros; apontando convergências, divergências e contradições entre essas propostas.  
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Introdução 

A proposta interdisciplinar tem se configurado como um paradigma para a 

Comunicação, talvez um dos únicos consensos na área. À medida em que a 

interdisciplinaridade ganhou adeptos, foi convertendo-se em “novo paradigma emergente”: 

(...) o pensamento interdisciplinar vai entender que a comunicação não 

somente é uma forma de conhecimento válida, mas que supera as 

chamadas formas tradicionais. Se de um lado a comunicação tinha 

dificuldades em estabelecer um estatuto científico, era, por assim dizer, 

menos que uma ciência, ela agora ultrapassa o pensamento científico, para 

se instaurar além e acima de seus requisitos (MARTINO, 2005, p. 11). 

 

Mas nem sempre está claro que sentido de interdisciplinaridade está sendo 

trabalhado pelos pesquisadores. O que traz sérias implicações epistemológicas: dependendo 

da maneira como se compreenda a interdisciplinaridade, a consequência lógica é negar a 

possibilidade de que a Comunicação possa se aproximar de uma disciplina científica, além 

de inviabilizar as atividades de ensino e pesquisa. 

O que é interdisciplinaridade? 

Antes de chegar a definir que seria a interdisciplinaridade, faz-se necessário marcar 

que existe uma outra dificuldade que, muitas vezes, passa despercebida: entender o que é 

uma disciplina. A organização disciplinar se instituiu no século XIX, com a formação das 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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universidades modernas, e se desenvolveu no século XX, com o crescimento da pesquisa 

científica:  

A disciplina é uma categoria organizacional do conhecimento científico, 

ela estabelece a divisão e especialização do trabalho e responde às 

diversas áreas abrangidas pela ciências. Apesar de englobada em um 

contexto científico mais amplo, a disciplina tende naturalmente a 

autonomia, pela delimitação de suas fronteiras, a linguagem que a 

constitui,  as técnicas que tem de desenvolver ou utilizar e, possivelmente, 

pelas suas próprias teorias (MORIN, 1994)
 3
. 

A disciplina seria “a conversational community with a tradition of argumentation” 

(SHOTTER, 1997, apud  CRAIG, 1999, p. 124). Seria ainda “particularity born of a 

specific material field, subject matter, set of problems, and shared repertory of concepts, 

methods and analytic tools” (KLEIN, 1990, p. 267 apud SHOLLER, p. 129). 

Ao se naturalizar, porém, a compreensão corrente de que a disciplina é apenas um 

arranjo burocrático que divide os saberes, pode-se perder de vista que “(...) uma disciplina 

não se resume a um simples problema de burocracia universitária. Em matéria de 

epistemologia, o termo disciplina corresponde a uma designação das peculiaridades de um 

certo tipo de abordagem, recorte e problematização do real (MARTINO, 2003, p. 86-87)”. 

Toda disciplina em ciências humanas e sociais gera um olhar sobre o 

mundo, e não apenas sobre um objeto; se cada uma acaba se concentrando 

em determinados pontos, é porque, de sua perspectiva, estes lhes parecem 

ser os pontos mais relevantes para a compreensão do Homem, este objeto 

genérico comum a todas elas: trata-se de sua contribuição para 

compreensão do universo humano. O que chamamos de “disciplinas” nada 

mais é do que a designação de uma dessas perspectivas fundamentais 

através das quais se tenta apreender a significação do homem, objeto cuja 

totalidade, assim como qualquer outro, é inacessível através do discurso 

(nenhum discurso pode abarcar e esgotar a realidade). É um erro ingênuo, 

e nem por isso pouco disseminado, acreditar que a divisão disciplinar 

corresponde a uma repartição qualquer das “coisas” e do mundo. 

Desconsidera-se, assim, um importante papel da teoria, que não somente 

explica, mas constrói seu objeto (MARTINO, 2004, p. 8). 

 

Tendo isso em vista, na tentativa de definir e diferenciar o que seria 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e afins, procederemos à 

                                                 

3 Tradução nossa: La discipline est une catégorie organisationnelle au sein de la connaissance scientifique; elle y institue la 

division et la spécialisation du travail et elle répond à la diversité des domaines que recouvrent les sciences. Bien 

qu'englobée dans un ensemble scientifique plus vaste, une discipline tend naturellement à l'autonomie, par la délimitation 

de ses frontières, le langage qu'elle se constitue, les techniques qu'elle est amenée à élaborer ou à utiliser, et 
éventuellement par les théories qui lui sont propres.  
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apresentação de alguns conceitos trabalhados para os termos.  

 

Origens 

 

A interdisciplinaridade surgiu na década de 1960, na Europa, “como uma forma de 

oposição ao saber alienado, como um símbolo de retorno do humano no mundo”.  

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

acordo com Fazenda, com sérias distorções, como um modismo, uma 

palavra de ordem a ser explorada, usada e consumida por aqueles que se 

lançam ao novo sem avaliar a aventura. Diz ainda que, no início da década 

de 1970, a preocupação fundamental era a de uma explicitação 

terminológica. A necessidade de conceituar, de explicitar, fazia-se 

presente por vários motivos: interdisciplinaridade era uma palavra difícil 

de ser pronunciada e, mais ainda, de ser decifrada. Certamente que antes 

de ser decifrada, precisava ser traduzida, e se não se chegava a um acordo 

sobre a forma correta de escrita, menor acordo havia sobre o significado e 

a repercussão dessa palavra que ao surgir anunciava a necessidade da 

construção de um novo paradigma de ciência, de conhecimento, e a 

elaboração de um novo projeto de educação, de escola e de vida 

(FAZENDA, 1999, p. 16) (TRINDADE, 2008, p. 78).  

 

Na década de 1980, a interdisciplinaridade continuou a se disseminar. O período foi 

caracterizado pela busca de princípios teóricos para as práticas vivenciadas por alguns 

professores. Já nos anos 1990, vários projetos surgiram com a denominação de 

interdisciplinares, baseando-se no modismo e sem fundamentação (idem, p.79). 

Na Capes, há desde 1999 uma área dedicada a este tipo de pesquisa. Em 2008, a 

Área Multidisciplinar passou a ser designada como Área Interdisciplinar, dentro da Grande 

Área Multidisciplinar. E seu desenvolvimento foi expressivo: desde que foi criada, 

apresenta a maior taxa de crescimento da Capes. Em 1999, eram 46 cursos cadastrados; e 

em 2008, o número já era de 258 (CAPES, 2009).  

De acordo com o Documento de Área 2009, da Área Interdisciplinar da Capes, os 

pensamentos disciplinar, pluri, multi e interdisciplinar são complementares, enquanto 

formas diferenciadas de geração de conhecimentos. O desafio seria identificar 

características e âmbito de atuação de cada uma, assim como possibilidades e limites. O 

Documento aponta algumas diferenças: 

Entende-se por Multidisciplinar o estudo que agrega diferentes áreas 

do conhecimento em torno de um ou mais temas, no qual cada área 

ainda preserva sua metodologia e independência (CAPES, 2009, p. 6). 

 

 Já a interdisciplinaridade envolveria uma colaboração em grau diferente:  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

A interdisciplinaridade pressupõe uma 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. Entende-se por Interdisciplinaridade 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 e faça surgir um 

novo profissional com um perfil distinto dos existentes, com formação 

básica sólida e integradora (idem). 

   

O Documento não faz referência à transdisciplinaridade. 

Morillo, Bordons e Gómez (2003) afirmam que a terminologia nem sempre é 

compartilhada pelos autores no que se refere à interdisciplinaridade, termo que as autoras 

usam como guarda-chuva, para designar diferentes práticas “cross-disciplinary”. As 

definições mais aceitas são as da Organisation for Economic Cooperation and 

Development: 

The most commonly accepted definitions come from the OECD (1998), in 

which multidisciplinarity, interdisciplinarity, and transdisciplinarity are 

used to refer to increasing levels of interaction among disciplines. Thus, in 

multidisciplinary research, the subject under study is approached from 

different angles, using different disciplinary perspectives and integration 

is not accomplished. Interdisciplinary research leads to the creation of a 

theoretical, conceptual, and methodological identity, so more coherent and 

integrated results are obtained. Finally, transdisciplinarity goes one step 

further and it refers to a process in which convergence among disciplines 

is observed, and it is accompanied by a mutual integration of disciplinary 

epistemologies (Van den Besselaar & Heimeriks, 2001) (MORILLO, 

BORDONS, GÓMEZ, 2003, p. 1.237). 

 

Japiassú e Marcondes adotam  uma definição de interdisciplinaridade, em seu 

“Dicionário Básico de Filosofia”, que apresenta pontos de convergência com as anteriores: 

Interdisciplinaridade - correspondendo a uma nova etapa do 

desenvolvimento do conhecimento científico e de sua divisão 

epistemológica, e exigindo que as disciplinas científicas, em seu processo 

constante e desejável de inter-penetração, fecundem-se cada vez mais 

reciprocamente, a interidisciplinaridade é um método de pesquisa e de 

ensino suscetível de fazer com que duas ou mais disciplinas interajam 

entre si. Esta interação pode ir da simples comunicação das ideias até a 

integração mútua dos conceitos, da epistemologia, da terminologia, da 

metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização da pesquisa. 

Ela torna possível a complementaridade dos métodos , dos conceitos, das 

estruturas e dos axiomas sobre os quais se fundam as diversas práticas 

científicas. O objetivo utópico do método interdisciplinar, diante do 

desenvolvimento da especialização sem limite das ciências, é a unidade do 

saber. Unidade problemática, sem dúvida, mas que parece consituir a meta 
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ideal de todo saber que pretende corresponder às exigências fundamentais 

do progresso humano (JAPIASSÚ & MARCONDES, 2001, p. 145-146).  

 

Japiassú e Marcondes também contribuem para esclarecer os limites entre a inter e a 

pluri/multidisciplinaridade:  

Não confundir a interdisciplinaridade com a multi- ou 

pluridisciplinaridade, justaposição de duas ou mais disciplinas, com 

objetivos múltiplos – sem relação entre si, com certa cooperação mas sem 

coordenação num nível superior (JAPIASSÚ & MARCONDES, 2001, p. 

145-146). 

 

A interdisciplinaridade na área de educação é uma proposta que é trabalhada na 

perspectiva do ensino. A interdisciplinaridade escolar se diferencia da interdisciplinaridade 

científica (LENOIR, SAUVÉ, 1998; FAZENDA, 1992 apud FAZENDA, 2008). Fazenda 

aponta como a interdisciplinaridade é vista pela área:  

Servindo-nos, por exemplo, de uma definição clássica produzida em 1970 

pelo Ceri — Centro para Pesquisa e Inovação do Ensino —, órgão da 

OCDE (Documento Ceri/HE/SP/7009), no qual interdisciplinaridade é 

definida como interação existente entre duas ou mais disciplinas, 

verificamos que tal definição pode nos encaminhar da simples 

comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos-chave da 

epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos dados e da 

organização da pesquisa e do ensino, relacionando-os (FAZENDA, 2008, 

p. 18) 

 

Para a área de Educação, a interdisciplinaridade não prescinde das disciplinas:  
 

O conceito de interdisciplinaridade, como ensaiamos em todos nossos 

escritos desde 1979 e agora aprofundamos, encontra-se diretamente ligado 

ao conceito de disciplina, onde a interpenetração ocorre sem a destruição 

básica às ciências conferidos. Não se pode de forma alguma negar a 

evolução do conhecimento ignorando sua história. Assim, se tratamos de 

interdisciplinaridade na educação, não podemos permanecer apenas na 

prática empírica, mas é necessário que se proceda a uma análise detalhada 

dos porquês dessa prática histórica e culturalmente contextualizada 

(FAZENDA, 2008, p. 21). 

 

Park e Son (2010, p. 83) citam Garner para definir a multidisciplinaridade como 

uma combinação de várias disciplinas com componentes de aprendizagem independentes e 

separadas, o que permite ao aluno trabalhar dentro de parâmetros e atingir objetivos 

específicos disciplinares. Já a perspectiva transdisciplinar, segundo Ertas, Maxwell, Rainey 

e Tanik (2003, apud PARK & SON, 2010, p. 83) seria:  

Transdisciplinary thinking forces to one to think across, beyond, and 

through the academic disciplines to encompass all types of knowledge 
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about an ideia, issue, or subject (ERTAS et al, 2003, p. 289 apud PARK 

& SON, 2010, p. 83).  

 

Uma das principais fontes da interdisciplinaridade enquanto proposta 

epistemológica é o trabalho do sociólogo e filósofo francês Edgar Morin: 

Em 1999, Morin organiza a coletânea Relier Les connaissances onde este 

paradoxo [como a Interdisciplinaridade coloca-se ao enfrentar os 

problemas mais globais a que a sociedade nos impele e os saberes 

disciplinados, fragmentados, parcelados que são construídos.] é colocado 

como desafio — seu trabalho convida-nos ao desapego das falsas 

seguranças e a um lançar-se à aventura do sonho interdisciplinar onde o 

gosto do risco, a inquietude das novas descobertas, a renovação das fontes 

de inspiração, possam traduzir-se num projeto de uma humanidade mais 

feliz (FAZENDA, 2008, p. 13). 

 

 Morin critica as fronteiras que as disciplinas impõem ao pensamento:  

A fronteira disciplinar, sua linguagem e seus conceitos próprios vão isolar 

a disciplina em relação às outras e aos problemas que se sobrepõem às 

disciplinas. O espírito hiperdisciplinar irá tornar-se um espírito de 

proprietário que impede toda incursão estrangeira na sua parcela do saber. 

Dizem que a origem da palavra disciplina designava um pequeno chicote 

que servia para a autoflagelação, permitindo a autocrítica; nesse sentido 

degradado, a disciplina torna-se um meio de flagelas aqueles que se 

aventuram nos domínios das ideias que os especialistas consideram como 

de sua propriedade (MORIN, 1994)
 4

. 

 Segundo Morin (idem), as disciplinas científicas possuem uma história: nascem, se 

institucionalizam, evoluem e declinam, assim como as universidades, as quais, por sua vez, 

estão inscritas na história da sociedade. Desse modo, as disciplinas dependeriam das 

sociologias das ciências e do conhecimento, de uma reflexão interna sobre elas mesmas, 

mas também de um conhecimento exterior: “Não é suficiente estar no interior de uma 

ciência para conhecer os problemas referentes a ela”
5
.  

Morin considera que, apesar de a história oficial das ciências ser a da 

disciplinaridade, essa é inseparável da história da inter-trans-poli-disciplinaridade, pois: 

(...) a história das ciências não é somente a da constituição e proliferação 

das disciplinas,  mas ao mesmo tempo aquela das rupturas das fronteiras 

                                                 
4 La frontière disciplinaire, son langage et ses concepts propres vont isoler la discipline par rapport aux autres et par 

rapport aux problèmes qui chevauchent les disciplines. L'esprit hyperdisciplinaire va devenir un esprit de propriétaire qui 

interdit toute incursion étrangère dans sa parcelle de savoir. On sait qu'à l'origine le mot discipline désignait un petit fouet 

qui servait à s'auto-flageller, permettant donc l'autocritique ; dans son sens dégradé, la discipline devient un moyen de 

flageller celui qui s'aventure dans le domaine des idées que le spécialiste considère comme sa propriété. 

 
5
 Il ne suffit donc pas d'être à l'intérieur d'une discipline pour connaître tous les problèmes afférents à celle-ci. 
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disciplinares, das invasões de um problema de uma disciplina sobre uma 

outra, de circulação de conceitos, de formação de disciplinas híbridas que 

vão terminar por se tornar autônomas; enfim é também a história da 

formação de complexos onde diferentes disciplinas vão se agregar e 

aglutinar (MORIN, 1994)
6
.  

 Contudo, Morin reconhece que a multiplicidade de aspectos envolvidos em qualquer 

objeto empírico impossibilitaria a tomada do todo como objeto de estudo. Mas defende que 

não se pode perder de vista essa realidade: 

Por exemplo, a noção de homem encontra-se parcelada entre diferentes 

disciplinas biológicas e todas as disciplinas das ciências humanas: a 

psique é estudada de um lado, o cérebro de outro lado, o organismo de um 

terceiro, os genes, a cultura etc.: são efetivamente múltiplos aspectos de 

uma realidade complexa, mas que só fazem sentido se estiverem ligados a 

esta realidade em vez de ignorá-la. Não se pode acreditar em uma ciência 

unitária do homem, que dissolva a multiplicidade complexa do que é 

humano. O importante é não se esquecer que o homem existe e não é uma 

ilusão ingênua dos humanistas pré-científicos. Senão chegaremos a um 

resultado absurdo (que de fato já se chegou em certos setores das ciências 

humanas onde a existência do homem foi decretada desde que este bípede 

não se enquadrou nas categorias disciplinares) (MORIN, 1994)
7
. 

Morin diferencia a interdisciplinaridade da multi ou polidisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade. Ainda que aponte que há dificuldades em precisar uma definição para 

os termos.  

Vamos rever os termos interdisciplinaridade ou multi-polidisciplinaridade 

e da transdisciplinaridade que não foram definidos porque são 

polissêmicos e pouco claros. Por exemplo, a interdisciplinaridade pode 

significar, simplesmente, que diferentes disciplinas trazem para a mesa, 

em uma reunião, como as nações se reúnem na ONU sem poder para fazer 

qualquer coisa, mas para se afirmar cada uma com seus próprios direitos 

nacionais e sua soberania contra as invasões de seus vizinhos. Mas 

interdisciplinaridade pode significar também a partilha e a cooperação, 

para que a interdisciplinaridade possa se tornar algo orgânico. A 

polydisciplinaridade é uma combinação de disciplinas em um projeto ou 

objeto que é comum, às vezes são chamadas disciplinas como técnicas 

                                                 
6
 (...) l'histoire des sciences n'est pas seulement celle de la constitution et de la prolifération des disciplines, mais en même 

temps celle de ruptures des frontières disciplinaires, d'empiétements d'un problème d'une discipline sur une autre, de 

circulation de concepts, de formation de disciplines hybrides qui vont finir par s'autonomiser ; enfin c'est aussi l'histoire de 

la formation de complexes où différentes disciplines vont s'agréger en s'agglutiner. 
7
 Par exemple, la notion d'homme se trouve morcelée entre différentes disciplines biologiques et toutes les disciplines des 

sciences humaines: le psychisme est étudié d'un côté, le cerveau d'un autre côté, l'organisme d'un troisième, les gènes, la 

culture etc.: il s'agit effectivement d'aspects multiples d'une réalité complexe, mais qui ne prennent sens que s'ils sont 

reliés à cette réalité au lieu de l'ignorer. On ne peut certes créer une science unitaire de l'homme, qui elle même dissoudrait 

la multiplicité complexe de ce qui est humain. L'important est de ne pas oublier que l'homme existe et n'est pas une 

illusion "naïve" d'humanistes pré-scientifiques. On arriverait sinon à une absurdité (en fait on y est déjà arrivé dans 

certains secteurs des sciences humaines où l'inexistence de l'homme a été décrétée puisque ce bipède n'entre pas dans les 

catégories disciplinaires). 
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especializadas para resolver um problema particular, ao contrário, por 

vezes estão em interação profunda para tentar conceber este objeto e este 

projeto, como no exemplo da evolução humana. Quanto à 

transdisciplinaridade, é muitas vezes esquemas cognitivos que podem 

atravessar as disciplinas, às vezes com uma virulência tal que os coloca 

em um transe. Na verdade, estas são complexas inter, poli e 

transdisciplinaridade que estava operando e que desempenharam um papel 

na história frutífera da ciência, devemos lembrar os principais conceitos 

envolvidos na mesma, isto é, ou seja, a cooperação e ,melhor, a 

articulação, objeto melhor e comum, um projeto conjunto (MORIN, 

1994)
8
.  

O físico teórico romeno Basarab Nicolescu trabalha desde 1995 na defesa da 

unidade do conhecimento por ele denominado como transdisciplinar. Foi o criador do Ciret, 

Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares, fundado na França em 

1987 (FAZENDA, 2008, p. 24). Nicolescu assina ao lado de Lima de Freitas e Edgar Morin 

a “Carta da Transdisciplinaridade” (1994):   

(...) Considerando que a proliferação atual das disciplinas acadêmicas e 

não-acadêmicas conduz a um crescimento exponencial do saber, o que 

torna impossível uma visão global do ser humano; (...) Considerando que 

o crescimento dos saberes, sem precedente na história, aumenta a 

desigualdade entre os que os possuem e os que deles estão desprovidos, 

gerando assim uma desigualdade crescente no seio dos povos e entre as 

nações do nosso planeta;  (...) Considerando os aspectos acima, os 

participantes do Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade 

(Convento da Arrábida, Portugal, 2 a 7 de novembro de 1994) adotam a 

presente Carta, entendida como um conjunto de princípios fundamentais 

da comunidade dos espíritos transdisciplinares, constituindo um contrato 

moral que todo signatário dessa Carta faz consigo mesmo, livre de 

qualquer espécie de pressão jurídica ou institucional (FREITAS, MORIN 

& NICOLESCU, 1994, p. 1). 

  

Em 1993, foi criada a Comissão Gulbenkian para reestruturação das ciências sociais, 

cujo presidente era o professor Immanuel Wallerstein. O trabalho de dois anos da Comissão 

resultou na publicação de “Para abrir as ciências sociais – relatório da Comissão 

Gulbenkian sobre a reestruturação das Ciências Socias”, sob a coordenação de Wallerstein. 

O relatório apresentou dois pontos principais: a divisão interna das ciências sociais em 

                                                 
8 Revenons sur les termes d'interdisciplinarité, de multi- ou polydisciplinarité et de trans-disciplinarité qui n'ont pas été 

définis parce qu'ils sont polysémiques et flous. Par exemple, l'interdisciplinarité peut signifier purement et simplement que 

différentes disciplines se mettent à une même table, à une même assemblée, comme les différentes nations se rassemblent 

à l'ONU sans pouvoir faire autre chose que d'affirmer chacune ses propres droits nationaux et ses propres souverainetés 

par rapport aux empiètements du voisin. Mais inter-disciplinarité peut vouloir dire aussi échange et coopération, ce qui fait 

que l'inter-disciplinarité peut devenir quelque chose d'organique. La polydisciplinarité constitue une association de 

disciplines en vertu d'un projet ou d'un objet qui leur est commun; tantôt les disciplines y sont appelées comme 

techniciennes spécialistes pour résoudre tel ou tel problème tantôt au contraire elles sont en profonde interaction pour 

essayer de concevoir cet objet et ce projet, comme dans l'exemple de l'hominisation. En ce qui concerne la 

transdisciplinarité , il s'agit souvent de schèmes cognitifs qui peuvent traverser les disciplines, parfois avec une virulence 

telle qu'elle les met en transes. En fait, ce sont des complexes d'inter, de poly, et de transdisciplinarité qui ont opéré et qui 

ont joué un rôle fécond dans l'histoire des sciences ; il faut retenir les notions clés qui y sont impliquées, c'est-à-dire 

coopération, et mieux, articulation, objet commun et mieux, projet commun 
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múltiplas disciplinas teria resultado de decisões institucionais que mantinham laços fracos 

com o debate propriamente epistemológico; e a proposta de trabalho transdisciplinar com 

base na crítica da prática interdisciplinar:  

Em trabalho anterior, Wallerstein (1991) já criticara os méritos da 

pesquisa e do ensino interdisciplinar em seu duplo sentido. O primeiro é o 

da combinação de perspectivas de diversas disciplinas sobre um objeto 

(por exemplo, o trabalho), e a lógica dessa abordagem leva à formação de 

uma equipe multidisciplinar ou a um só pesquisador estudando diversas 

disciplinas relacionadas ao objeto. O segundo sentido é o da localização 

do objeto nas fronteiras de duas ou mais disciplinas, sendo que a lógica 

desta abordagem pode dirigir-se eventualmente ao desenvolvimento de 

uma nova disciplina autônoma (é o que aconteceu com a lingüística, por 

exemplo) (LOPES, 2003, p. 284-286). 

 

Os Estudos Culturais também defendem o trabalho interdisciplinar, ou mesmo 

antidisciplinar, recusando a divisão do conhecimento em disciplinas, desejando combinar 

contribuições de saberes cruzados (MATTELART & NEVEU, 2006, p. 15). Jésus Martín-

Barbeiro é um dos defensores desta forma de trabalho, entre os pesquisadores dos Estudos 

Culturais Latino-Americanos. 

Também no campo comunicação/cultura já começamos a inventar: 

começando por indisciplinar os saberes diante das fronteiras e dos 

cânones, despregando a escrita como meio de expressividade conceitual, 

e, finalmente, mobilizando a imaginação categorial, que é aquilo que 

torna pensável o que até agora não foi pensado, abrindo novos territórios 

ao pensamento (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 19).  

 

Néstor García Canclini tenta especificar o que entende por transdisciplinaridade, 

contrastando-a com a interdisciplinaridade: 

Mas como realizar um trabalho científico com essa noção dispersa, essa 

existência disseminada do popular, apreendida em um lugar pelos 

folcloristas, em outro pelos sociólogos, acolá pelos comunicólogos? É 

uma pergunta que nenhuma associação pode responder sozinha. Se existe 

um caminho, não acreditamos que possa prescindir do trabalho 

transdisciplinar. Não digo interdisciplinar porque isto costuma significar 

que os diversos especialistas justapõem conhecimentos obtidos 

fragmentária e paralelamente (CANCLINI, 2008, p. 281). 

 

Mas, apesar de julgar necessário que o conhecimento seja obtido de uma maneira 

que ultrapasse a divisão disciplinar, ele reconhece a existência de diferentes especialidades: 

Ter trabalhado com antropólogos, sociólogos, comunicólogos e 

historiadores da arte deu-me a possibilidade de obter informações novas e 

multifocais sobre as interações microssociais na vida cotidiana e sobre as 

macro-tendências de que falam os censos e as enquêtes. Coordenar as 

contribuições de uns e de outros foi, mais do que uma tarefa 
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administrativa ou de rotina acadêmica, experimentar o estimulante desafio 

de suas discrepâncias (CANCLINI, 2006, p. 51). 

 

Comunicação e interdisciplinaridade  

Apesar de a perspectiva interdisciplinar ser bastante difundida entre os 

pesquisadores brasileiros da área de Comunicação, não se apresenta com clareza que 

sentido de interdisciplinaridade é trabalhado e como essa proposta pode ser implementada. 

Lopes, por exemplo, defende que o trabalho transdisciplinar para a área da Comunicação 

seria: 

(...) um movimento para a superação dos limites entre especialidades 

fechadas e hierarquizadas, e o estabelecimento de um campo de discurso e 

práticas sociais cuja legitimidade acadêmica e social vai cada vez mais 

depender da profundidade, extensão, pertinência e solidez das explicações 

que produza, do que do prestígio institucional acumulado (LOPES, 2003, 

p. 287-288). 

 

Porém, mais adiante, faz duas observações sobre a transdisciplinaridade:  

 
A primeira é que a reestruturação transdisciplinar das ciências sociais não 

implica dissolver a formação de pesquisadores nem a prática científica em 

generalidades, mas sim em articular nela a experiência e os recursos de 

diversos ramos e enfoques em uma síntese que, na proliferação de objetos 

de estudo abordados, conflua enquanto lógica científica para a produção 

de conhecimento pertinente e consistente, e que responda às necessidades 

sociais, além das “grupais”, que em todo caso se somariam em uma 

identidade maior para assim fortalecer-se. A segunda observação é que a 

transdisciplinarização assim entendida não supõe uma arbitrária e radical 

dissolução da estrutura disciplinar no institucional, e menos no 

cognoscitivo ou enquanto processo de formação. É precisamente com a 

conquista do rigor teórico-metodológico e a ampliação e consolidação do 

domínio dos saberes até agora fragmentados em disciplinas que nós, 

pesquisadores nas ciências sociais, poderemos avançar, a partir do espaço 

acadêmico, juntamente, com o nosso tempo sociocultural (LOPES, 2003, 

p. 290-291). 

 

Ou seja, o trabalho transdisciplinar seria uma superação do trabalho “fragmentado” 

em disciplinas, mas não significa a sua dissolução em generalidades. Não fica explicitada 

com clareza, porém, como tornar operacional esse tipo de abordagem. 

Alguns artigos da “Carta da Transdisciplinaridade”, de Nicolescu, Freitas e Morin 

(1994) também apresentam inconsistência semelhante, definindo a transdisciplinaridade 

como complementar a abordagem disciplinar, ao mesmo tempo em que deve ser trabalhada 

através e além das disciplinas, portanto suplantando-as: 

Artigo 3  
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A transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; ela faz 

emergir novos dados a partir da confrontação das disciplinas que os 

articulam entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza da realidade. A 

transdisciplinaridade não procura a mestria de várias disciplinas, mas a 

abertura de todas as disciplinas ao que as une e as ultrapassa.  

Artigo 4  
A pedra angular da transdisciplinaridade reside na unificação semântica e 

operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma 

racionalidade aberta a um novo olhar sobre a relatividade das noções de 

"definição" e de "objetividade". O formalismo excessivo, a rigidez das 

definições e a absolutização da objetividade, incluindo-se a exclusão do 

sujeito, conduzem ao empobrecimento (FREITAS, MORIN & 

NICOLESCU, 1994, p. 2).  

  

Na Carta são enfatizadas também outras propostas bastante difundidas do 

pensamento transdisciplinar: a relação com a abertura, a ruptura de fronteiras e a ideia de 

liberdade como contraposta às disciplinas.  

Artigo 5  
A visão transdisciplinar é completamente aberta, pois, ela ultrapassa o 

domínio das ciências exatas pelo seu diálogo e sua reconciliação não 

somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a 

poesia e a experiência interior (1994, p. 2).  

Artigo 14  
Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da visão 

transdisciplinar. O rigor da argumentação que leva em conta todos os 

dados é o agente protetor contra todos os possíveis desvios. A abertura 

pressupõe a aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. 

A tolerância é o reconhecimento do direito a idéias e verdades diferentes 

das nossas (1994, p.4). 

 

Os autores tentam, também, marcar as diferenças da perspectiva transdisciplinar: 
 

Artigo 6 
Em relação à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade, a 

transdisciplinaridade é multirreferencial e multidimensional. Leva em 

consideração, simultaneamente, as concepções do tempo e da história. A 

transdisciplinaridade não exclui a existência de um horizonte transistórico 

(idem, p. 2). 

 

Mas deixam em aberto o que seria propriamente a transdisciplinaridade, se furtando 

de uma definição clara a respeito.  

Artigo 7  
As transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem uma 

nova filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência da ciência 

(idem, p. 3) 

 

Robert Craig, em nota de rodapé em “Communication Theory as a field”, acrescenta 

outras denominações trabalhadas para o tipo de orientação epistemológica da área: 
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For a critique that emphasizes the more oppressive, exclusionary 

tendencies of traditional disciplines, see McLaughlin (1995), Sholle 

(1995), and Streeter (1995). Although these critics are against the 

“discipline” of communication, they are for the “field” of communication, 

which they describe as a “postdiscipline.” Despite the difference in 

terminology, we seem to agree that communication studies should aspire 

to some (nonoppressive, nonexclusionary) sort of coherence. Other critics 

have attacked the very idea of coherence, citing important institutional and 

intellectual benefits that flow from disciplinary fragmentation (e.g., 

O’Keefe, 1993; Newcomb, 1993; Peters, 1993; Swanson, 1993). (CRAIG, 

1999, p. 155). 

 

 De acordo com Sholle, Shepherd (1993, p. 88, apud SHOLLE, p. 136-137) cataloga 

três possibilidades de escolha para o problema:  

(…) the undisciplinary response (a coping mechanism in which we 

continue to service other disciplines); the antidisciplinary response, in 

which foundations are rejected; the disciplinary response, in which 

communication is grounded ontologically. I would add a fourth, the 

interdisciplinary response. (...) My contention is that media studies will 

prosper intellectually, morally, and materially by forging a solution that 

lies between the anti- and inter-disciplinary responses (SHOLLE, p. 136-

137). 
 

Sholler defende que a comunicação pode ser melhor entendida como uma pós-

disciplina:  

This practice is post-disciplinary, in that while it invents new forms of 

interdisciplinarity, it also continually questions the patterns of discipline 

upon which this interdisciplinarity is built. Thus, post-disciplinarity does 

not accept interdisciplinarity as a simple wedding of fields, nor does it 

reject all structuring of knowledge in a simple antidisciplinary reaction. 

Post-disciplinarity as a practice recognizes that shifts are occurring in the 

university (the reinvention of interdisciplinary, the reinvigoration of 

liberal arts cores, the formation of transdisciplinary institutes, etc. ) and 

calls for media studies to position itself as fundamental in forming the new 

shape of academic knowledge (p. 140).  

 

Percebe-se, portanto, que existe: a) uma ausência de uma conceituação única para 

inter, multi, pluri e transdisciplinaridade; b) uma contradição mal-explicada quanto à defesa 

do trabalho que supere às divisões entre as disciplinas, sem desprezar as contribuições 

disciplinares; e c) a falta de uma proposta que torne operacional o trabalho 

inter/transdisciplinar. Quadro que aponta para uma necessidade de investigação em torno do 

que seja propriamente a interdisciplinaridade. 

Conclusões 

 

Martino identifica três sentidos para a interdisciplinaridade: um originário da área da 

Educação, que diz respeito ao ensino; outro que indica grupos de trabalho reunidos em 
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torno de uma questão; e um terceiro, que trata do nível epistemológico, e propõem a ruptura 

com os saberes estabelecidos. Esta proposta interdisciplinar se desenvolve em um 

movimento que se opõe à ciência: 

As bases dessa nova fase da interdisciplinaridade é construída ao longo 

dos anos 80, mas sua repercussão sobre a produção teórica de nossa área 

se faz sentir a partir dos anos 90, quando assume o sentido de uma opção 

epistemológica, procurando se constituir cada vez mais como alternativa à 

disciplinaridade e negação da ciência, duas características que a distingue 

da interdisciplinaridade dos anos 60 e 70. Vemos então um importante 

deslocamento de sentido, já que ela deixa de ser entendida como 

complemento de uma estrutura disciplinar (intersecção de campos 

constituídos) ou como uma fase necessária para a instauração de um novo 

campo, para se tornar um outro estatuto do conhecimento. Nesse 

movimento ela tende a radicalizar cada vez mais sua oposição em relação 

ao pensamento científico, reivindicando o lugar de uma pós-

epistemologia, ou melhor, de uma antiepistemologia, já que seu principal 

motor é a negação mesma da ciência ou de alguma de suas características 

básicas (racionalidade, sistematização, disciplinaridade...) (MARTINO, 

2005, p. 12). 

 

A maior convergência de sentidos que pudemos observar até este estágio da 

pesquisa se dá entre as definições de multidisciplinaridade, que seria o trabalho 

desenvolvido por pesquisadores de diferentes disciplinas justapondo seus conhecimentos 

para a solução de um problema. Mesmo assim, por vezes, a multidisciplinaridade é tratada 

também como pluridisciplinaridade, sendo que os dois termos estariam designando o 

mesmo sentido de “grupos de trabalho”. 

 Os sentidos de transdisciplinaridade também apresentam convergências: o trabalho 

além das disciplinas, em um grau de integração superior ao da interdisciplinaridade. 

Entretanto, a proposta resta mal explicada, pois ora a ruptura epistemológica com as 

disciplinas é completa, negando-as; ora se trata de uma perspectiva complementar. Também 

não fica claro como tornar essa possibilidade operacional.  

Já os sentidos para interdisciplinaridade variam de definições que se equivalem à 

ideia de grupos de trabalho, mas com um grau diferente de integração, até outras que 

igualam a interdisciplinaridade à transdisicplinaridade. O termo é usado também para se 

referir ao trabalho entre as disciplinas de modo geral.  

 Em uma análise inicial, este sentido de ruptura epistemológica seria o prevalente 

na área de Comunicação. Mas este sentido radical de interdisciplinaridade que se opõe à 

ciência traz consequências sérias para a área. estariam seus defensores conscientes das 

implicações decorrentes dessa posição? Além do problema epistemológico e teórico 

(MARTINO), há as dificuldades em sala de aula (MARTINO, L.M., 2012) e a consequente 
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dispersão das pesquisas (MARTINO, 2007; BRAGA, 2011). Por isso, acreditamos ser 

necessário aprofundar a compreensão acerca dessa proposta e suas limitações.   
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