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Interdisciplinaridade é a colaboração complementar entre disciplinas científicas com 
áreas de atuação contíguas ou convergentes, ou com regiões de superposição, aparece 
como uma necessidade nestes tempos em que a complexidade como modo de pensar 
o conhecimento é reconhecida (Morin, 1991; Santos,1995).  

a) utilização de enfoques variados para abordar o mesmo objeto;  

b) sistema organizado para transferência de métodos (quantitativos<~>qualitativos); 

c) resposta complexa/compósita a interrogações sobre o real-concreto; 

d) reunião progressiva e integrada de sistemas conceituais;  

e) elaboração de um corpo conceitual unificado resultante da fusão das disciplinas (tal 
integração quanto totalizada levaria à introdução da idéia de transdisciplinaridade) 
(Faure, 1992).  

Longe de ser, tão-somente, um jogo de palavras, esta idéia serve, por um lado, para 
contornar alguns problemas, como por exemplo: 

●obstáculos institucionais: as instituições não foram concebidas para esta finalidade. 

Nestas circunstâncias, a interdisciplinaridade pode ser relacionada, de fato, à 
indisciplina, isto é, uma subversão às normas de funcionamento vigentes. 

●obstáculos intelectuais: movimentar-se entre disciplinas pode gerar problemas de 
legitimidade diante das regras de conformidade a cada uma delas, podendo atrair 
imputações de contaminações filosóficas e/ ou ideológicas (Faure, 1992). 

●dificuldades teórico-metodológicas: mais especificamente, os problemas de 
transposição dos vocabulários (por extensão, dos conceitos) e métodos de um campo 
disciplinar para outro (Moles, 1995). 

NOTAS HISTÓRICAS SOBRE A COLABORAÇÃO ENTRE A 

EPIDEMIOLOGIA E A ANTROPOLOGIA 

Segundo Trostle (1986a), a epidemiologia e a antropologia aproximaram-se entre si 
quando da fundação de ambas no século XIX, no bojo de três correntes do 
pensamento epidemiológico de então, que consideraram os aspectos sociais, 
comportamentais e culturais envolvidos na questão saúde-doença. Foi quando, no 
contexto de uma história pouco explorada, como afirma o autor citado, conviveram 
uma “epidemiologia biológica/parasitológica”, voltada para as relações entre o 
comportamento humano e a biologia dos agentes etiológicos, uma “epidemiologia 
sociológica”, que enfatizava os aspectos políticos e econômicos com repercussões 



sobre a saúde humana, e uma “epidemiologia histórica ou geográfica”, centrada nas 
características temporais e espaciais das doenças.  

Posteriormente, com o advento da microbiologia no último terço do século XIX e a 
concentração das pesquisas epidemiológicas na etiologia biológica específica, o 
interesse pelos fatores sociais envolvidos na causalidade das doenças diminuiu e só 
retornou nas décadas de 1920 e 1930. 

Com o surgimento das doenças não infecciosas enquanto doenças de massa e o 
concurso de uma epidemiologia destas doenças e de uma “medicina comunitária”, 
forjadas ambas na perspectiva da causalidade múltipla, a pesquisa dos efeitos da 
cultura e da sociedade sobre a saúde foi revitalizada (Trostle, 1986b). 

No entender de Trostle (1986b), porém, esta revitalização não teve o caráter político 
revolucionário das propostas e idéias contidas nos trabalhos de Friedrich Engels, sobre 
as condições de saúde dos trabalhadores ingleses dos anos 1800, e de Rudolf Virchow. 
Nesta fase, a tônica dos trabalhos e pesquisas se aproximaram muito mais das idéias 
reformistas de base atuarialprevidenciária nos moldes do pensamento de Edwin 
Chadwick, por exemplo. Mais recentemente, nos anos 1970 e 1980, o interesse das 
agências internacionais de financiamento pela atuação conjunta da epidemiologia e da 
antropologia vem acompanhando o desenvolvimento de campanhas de vacinação e a 
de controle de algumas endemias, através de programas “transdisciplinares” (Nations, 
1986). Um interesse que surgiu com a relativização do sucesso destas ações, atribuída 
muitas vezes ao seu descolamento cultura, ao desconhecimento das representações 
de saúde e doença locais e, conseqüentemente, das próprias repercussões deste tipo 
de atitude no resultado das ações (Uchôa &Vidal, 1994). 

 

Interdisciplinaridade e Saúde: Estudo Bibliográfico  
   
            Este artigo tem como objetivo buscar na literatura o significado de 
interdisciplinaridade, seu histórico, suas relações com a Saúde Coletiva e com a 
educação dos profissionais de saúde. 
            Complexidade tem sido a palavra mais usada para caracterizar os problemas 
existentes mundialmente. Como por exemplo: o crescimento demográfico, a 
acentuada diferença entre as classes sociais e as conseqüências da globalização em 
conjunto com as novas tecnologias de comunicação.  
            O conceito de interdisciplinaridade apareceu no século XX, mas vem desde a 
pré-história à preocupação com a integração dos saberes para construir e tratar de 
assuntos científicos e técnicos de forma a atender as necessidades humanas e a 
compreensão de fenômeno social de consideração e dimensão relevantes com 
aspectos sócio-históricos. A interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das 
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trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior 
de um mesmo projeto de pesquisa. É uma relação de reciprocidade, de mutualidade, 
que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida diante do problema 
do conhecimento, ou seja, é uma substituição de uma concepção fragmentária para 
unitária do ser humano. Não se trata de postular uma nova síntese do saber, mas, sim 
de constatar um esforço por aproximar, comparar, relacionar e integrar os 
conhecimentos. 
            Para a interdisciplinaridade é fundamental um processo e uma filosofia de 
trabalho que entra em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que 
preocupam cada sociedade. A inter-relação e interação das disciplinas a fim de atingir 
um objetivo comum, são unificadas, onde os métodos e estruturas são ampliados e 
explorados com mais potencialidade. A interdisciplinaridade pode também ser 
entendida como uma proposta entre o conhecimento científico e a complexidade do 
mundo vivido, visando o entendimento da dicotomia entre a teoria e a prática em 
diversas áreas de conhecimento, como, por exemplo, a saúde coletiva.  
           A interdisciplinaridade na saúde, envolvem o biológico e o social, o indivíduo e 
a comunidade, a política social e econômica, ou seja, a saúde e a doença envolvem 
condições e razões sócio-históricas e culturais dos indivíduos e grupos. É uma ligação 
direta e estratégica com o mundo vivido e suas inter-relações. 
          Na área da saúde a integração de conhecimento partilhado tem criado modelos 
pedagógicos múltiplos para a formação profissional integradora de vários saberes com 
o intuito de oferecer à população a maior quantidade possível de serviços de saúde 
com qualidade e inovações tecnológicas. Suas estratégias resultam da combinação de 
três grandes tipos de ações: a promoção da saúde, a prevenção das enfermidades e 
acidentes e a atenção curativa. Essas transformações vêm acontecendodevido a uma 
série de mudanças ocorridas no mundo do trabalho, nas relações entre as pessoas, nas 
maneiras de organizar a produção e o trabalho. Essas mudanças no campo da saúde 
devem trazer transformações também na área da educação, com novas perspectivas 
como instrumento básico para as pesquisas e na formação básica dos profissionais da 
educação. 
             A interdisciplinaridade permite uma ação conjunta para construção e 
reconstrução do saber, possibilitando mais desenvoltura de integração dos 
especialistas com capacidade de solucionar problemas considerados complexos.  
            As maiores dificuldades encontradas na área da educação dos profissionais da 
saúde são: a rotina dos docentes, suas experiências anteriores e sua formação, a 
tendência à privatização. Isso afeta o princípio da responsabilidade social, bem como 
os conceitos de eqüidade, o acesso universal aos conhecimentos e a qualidade do 
atendimento à comunidade. O esforço para a melhoria do trabalho e organização dos 
serviços da saúde, a educação dos profissionais e o papel da cidadania na construção 
de sociedades mais democráticas e auto-sustentáveis, da América Latina, tem contato 
com o apoio do PROGRAMA UNI, subsidiado pela Fundação Kellogg. Esse Programa 
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adotou como premissa básica, a necessidade de articulação entre universidade, serviço 
e comunidade, assim como a compreensão e respeito mútuo nas relações humanas e 
institucionais.  
            Essas mudanças que vem acontecendo na área da saúde, ainda esbarram em 
várias dificuldades, assim como a adoção da interdisciplinaridade. Mas, à medida que 
os problemas vão se resolvendo, a interação entre os profissionais ganha um exercício 
de diálogo e o trabalho em equipe resultam em benefício coletivo. 

 

 

INTERDISCIPLINARIDADE: UM 

CONCEITO EM CONSTRUÇÃO 

Os objetivos deste artigo são mostrar que os discursos sobre a interdisciplinaridade 
encontram-se aportados em dois paradigmas científicos: a filosofia do sujeito e o 
marxismo dialético, e, em seguida, localizar a Teoria das Representações Sociais no 
contexto destes discursos. 

A interdisciplinaridade, no campo da filosofia do sujeito (JANTSCH e BIANCHETTI, 
1997), decorre de uma perspectiva vinculada à filosofia idealista, a qual evidencia a 
autonomia das idéias ou do sujeito pensante sobre os objetos. Esses autores afirmam 
que as discussões atualmente existentes em torno do tema são hegemônicas e 
remetem à “[...] concepção a-histórica do objeto filosófico-científico denominado 
interdisciplinaridade” (p. 11). Segundo eles, tal concepção “[...] caracteriza-se por 
privilegiar a ação do sujeito sobre oobjeto, de modo a tornar o sujeito um absoluto na 
construção do conhecimento e do pensamento” (op. cit. p. 23) Segundo Japiassú 
(1976), à interdisciplinaridade faz-se mister a intercomunicação entre as disciplinas, de 
modo que resulte uma modificação entre elas, através de diálogo compreensível, uma 
vez que a simples troca de informações entre organizações disciplinares não constitui 
um método interdisciplinar. 

Japiassú (op. cit.) indica dois níveis de trabalho interdisciplinar. O nível pluridisciplinar 
consiste no estudo do mesmo objeto por diferentes disciplinas, sem que haja 
convergência quanto aos conceitos e métodos; e o interdisciplinar consiste em uma 
integração das disciplinas no nível de conceitos e métodos. A unidade do objeto não se 
dá de forma a priori nem a posteriori, pois o objeto real não pode ser apreendido 
como uma máquina que se pode manipular, tampouco depreendê-lo pela organização 
dos dados, a partir da investigação científica. Para dar conta do interdisciplinar, 
Japiassú aponta dois métodos distintos e complementares: o método da tarefa, que se 
orienta para os empreendimentos humanos e da história, e que se aplica à procura de 
um objeto comum aos vários conhecimentos, culminando com a prática; e o método 



da reflexão interdisciplinar, que faz menção à reflexão sobre os saberes já constituídos 
e cujo objetivo é estabelecer juízo e discernimento.  

Para Veiga Neto (op. cit.), tanto a disciplinaridade como a interdisciplinaridade são 
partícipes de um mesmo processo histórico educacional. Ele não vê nesta última o 
meio único de se produzir conhecimentos capazes de desvendar a realidade objetiva 
de forma inequívoca. Entende a interdisciplinaridade como um trabalho conjunto de 
várias disciplinas em direção do mesmo objeto de pesquisa, com o propósito de 
aproximá-lo, cada vez mais, da realidade objetiva, à medida que constrói sua 
perspectiva dialética.  

INTERFACE INTERDISCIPLINARIDADE /REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

A Teoria das Representações Sociais, em sua interface com a interdisciplinaridade, 
apresenta pontos de intersecção. Estas duas abordagens se localizam em um 
momento histórico, no decurso da ciência, de mudança de paradigma. 

Em evidência estão o questionamento da universalidade dos métodos e instrumentos 
de pesquisa das Ciências Naturais e a construção de teorias e metodologias de 
pesquisa mais adequadas à nova compreensão dos múltiplos campos de estudos. A 
primeira associação remete à idéia de multidisciplinaridade, em conseqüência do fato 
de ser a Teoria das Representações Sociais pertinente aos estudos pluridisciplinares, o 
que redunda em práticas de pesquisas diversas, sobretudo quando se considera a 
possibilidade de campos de aplicação diversos. 

Sem a preocupação de teorizar a respeito, os autores acima referidos detectam a 
utilização desta teoria em campos como o da saúde, da educação, da infância, dentre 
outros, e mapeiam temas diferentes como a aids, a epilepsia, os meninos de rua e 
outros, como objetos de estudo. 

A segunda associa a interdisciplinaridade à escola brasileira de representações sociais, 
que é assim caracterizada pela diversidade temática na qual é utilizado o referencial 
das representações sociais, em domínios do conhecimento bem diversos. Na 
perspectiva dos referidos autores, a interdisciplinaridade é entendida como a 
identificação dos pontos comuns dentre as diferenças, na tentativa de buscar o 
generalizável no particular. Eles chamam a atenção para o cuidado em não anular as 
diferenças e nem homogeneizar o conhecimento.  

Concluímos, a partir das idéias aqui apresentadas, que interdisciplinaridade e 
representações sociais se localizam em campos que ora se constroem, ora apresentam 
características de superação paradigmática: a Teoria das Representações Sociais, 
promovendo o avanço da Psicologia Social e permitindo uma compreensão do ser 
humano de forma dialética, e a Interdisciplinaridade, desenvolvendo-se na medida em 
que desbrava as fronteiras da filosofia do sujeito. 



   


