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Defendemos aqui ** que a discussão sobre a formação do trabalhador e a interdisciplinaridade
remete à necessidade da pesquisa, visando recuperar os determinantes que em um momento
da história demandaram uma formação profissional taylorizada e em outro passaram a exigir
uma formação toyotizada. O que demarca as fronteiras entre disciplinas/ciências e o que
aponta para exigências de sua permeabilização é um conteúdo que precisa ser historicizado
tanto ontológica quanto institucionalmente. Nesse sentido, verificamos que a interdisciplinari-
dade passou a ser concebida e veiculada progressivamente como um conceito crescentemente
vinculado ao mundo empresarial, visando, em termos de discurso e de prática, demandar da
instituição educativa um egresso cada vez mais adequado ao mercado atual: flexível e adaptá-
vel às mudanças. Em síntese: seja na formação ou na atuação, demanda-se um trabalhador
«interdisciplinar».

Palavras-chave: formação do trabalhador, interdisciplinaridade, pesquisa, mercado, historicidade

La interdisciplina tuvo su surgimiento en los años 70 como reacção del capitalismo frente a sus
propios problemas de legitimación.

Follari, 2004: 145

INTERDISCIPLINARIDADE, PESQUISA
E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES

As interações entre o mundo 
do trabalho e o da educação
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Introdução

Em um diálogo no já clássico filme A classe operária vai ao paraíso1, aponta-se para uma ques-
tão central relacionada à temática que estamos debatendo: o locus espacio-temporal da interdisci-
plinaridade, sua abrangência e sua aplicabilidade. O personagem central – Lulú – em licença do
emprego após sofrer um acidente de trabalho visita um ex-colega – Militina – que se encontra
internado em uma clínica para doentes mentais. Os dois entabulam conversas que aparentemente
são desconexas, carecendo de sentido, embora com a devida atenção se perceba o teor referencial
de cada frase. Em determinado momento Lulú pergunta a Militina o porquê do seu internamento.
Entre divagações ele acaba confidenciando que, depois de trabalhar por mais de 15 anos no
mesmo setor, repetitivamente fabricando a mesma peça, ele passou a compreender o que fazia,
mas ao mesmo tempo a ter dúvidas, conforme se pode depreender do diálogo que segue:

– Eu sabia, mas você não gostaria de saber... o que fabricamos naquela fábrica? Para que servem aquelas
peças... milhões de peças? Mas eu sei... eu faço peças... que servem para um motor... que pertence a uma
outra máquina... que, porém não está ali....
– ...
– Eu um dia encontrei um engenheiro, peguei-o pelo pescoço e perguntei: «O que se fabrica nesta fábrica?
Diga ou te mato».
– ...
– O fato é que se não o tirassem da minha frente, eu acabava com ele. Mas isso, Lulú, não é loucura. Um
homem tem o direito de saber o que faz... para que serve... ou não? [destaque nosso].

Na verdade, a «loucura» de Militina pode ser considerada a sua última tentativa de compreen-
der o que é a atuação com base no paradigma taylorista-fordista, com a divisão técnica e social do
trabalho característica deste modelo, em um contexto no qual alguém planeja e outros executam,
implicando uma ação humana definida por Friedmann (1983) como Trabalho em Migalhas. Na
verdade ele apenas deu vazão à necessidade de ter a noção do todo ou de ter as condições de
compreender ou responder à questão: «Onde se encaixa esta peça?»

Refletindo sobre este episódio, damo-nos conta do poder heurístico desta questão levantada
pelo personagem do filme. A todos os que trabalham com a formação dos trabalhadores e, em
nosso caso, especialmente com a formação dos trabalhadores da educação nos diversos níveis,
tem centralidade a pergunta «Onde é que isto se encaixa?». Para além da mera retórica, levando
em conta a nossa opção teórico-metodológica, esta é uma questão que exige a presença de pro-
cessos formativos qualificados na formação dos trabalhadores e, com mais ênfase, do trabalhador
da educação, esses articulados com a pesquisa.
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1 A classe operária vai ao paraíso (La classe operaria va in paradiso). Direção de Elio Petri. Itália: 1971. 108 min, color.
(Globo Vídeo).



Assim, esta interrogante remete, entre outras, para uma das principais buscas humanas, que se
relaciona à necessidade de apreender as determinações da nossa existência pela perspectiva da
totalidade, perspectiva que não se apresenta no plano das aparências. No nosso caso, ao relacio-
narmos a formação do trabalhador com a interdisciplinaridade, a categoria da totalidade remete,
entre outras, a questões teórico-metodológicas relacionadas à produção e à socialização do conhe-
cimento e à compreensão de como a produção da existência humana se relaciona com a produ-
ção e a socialização do conhecimento em um lugar e tempo determinados. Como cada tempo-
-espaço não tem as respostas dadas naturalmente, torna-se necessário articular o ensino da forma-
ção qualificada do trabalhador com a pesquisa. No caso do trabalhador da educação essa articula-
ção é mais decisiva que para os trabalhadores em geral.

Assim sendo, se estivermos comprometidos em entender como o conhecimento é produzido,
socializado e apropriado, necessitamos também nos comprometer com a compreensão do processo
mais amplo, em termos de espaço e de história, no qual ele é demandado, por quem é demandado,
quem se beneficia e quem é excluído integralmente ou em parte desse processo. Nesse sentido, enfa-
tizamos o alerta de Silva (1992: 147): «Necessitamos primeiramente e acima de tudo de uma descrição
mais completa e detalhada de como a ciência e o conhecimento são produzidos e utilizados para os
objetivos de valorização do capital e qual é o papel das instituições educacionais nesse processo».

Mais especificamente, seguir esta via significa empenharmo-nos em buscar explicações sobre o
porquê de em determinado momento da história recente a escola/universidade ter sido desafiada a
formar especialistas e, quando ela já havia se qualificado para responder de uma maneira adequada
a esta demanda, lhe ter sido e estar sendo endereçada uma contra-ordem no sentido de que já não
interessa mais o egresso especialista ou um trabalhador com uma formação parcializada. O que se
espera agora da escola/universidade é que forme pessoas adaptáveis, flexíveis, portadoras de uma
plasticidade e mobilidade que lhes permita não somente passar de uma função para a outra sem
dificuldades ou resistência, mas também assumir, simultânea e cumulativamente, diversas e diferen-
tes funções. Conforme Mueller (2006: 13), «uma habilidade, uma competência, uma função, um
posto de trabalho ao longo da vida não são mais condição suficiente para a permanência inin-
terrupta no mercado de trabalho», remetendo a Laval (2004: 3) quando afirma que «o “homem flexí-
vel” e o “trabalhador autónomo” constituem as referências do novo ideal pedagógico».

Enfatizando a questão central deste texto, portanto, a discussão sobre a formação do trabalha-
dor e a interdisciplinaridade remete-nos – para além da vontade – para a necessidade de pesqui-
sar e de entender quais são os determinantes que em um momento da história demandam uma
escola/universidade e, mais especificamente, um currículo taylorizado ou fordizado e em outro
momento passa a exigir uma «escola toyotizada», conforme expressão de Wexler (1995). O que
demarca as fronteiras entre disciplinas/ciências e o que aponta para desafios na direção da per-
meabilização ou de fluidização dessas fronteiras é um conteúdo que precisa ser historicizado em
sua constituição ontológica, bem como em sua indução institucional.
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Nos itens a seguir desenvolveremos alguns dos principais elementos teórico-metodológicos
apontados acima. Se, por um lado, para o formato de um artigo não é possível esgotá-los, por
outro, apresentamos idéias e análises que desautorizam qualquer visão a-histórica da relação entre
a formação do trabalhador e a interdisciplinaridade.

Formação do trabalhador, interdisciplinaridade e mercado: investigando o ponto de inter-
seção entre trabalho e educação

Pressupondo uma estreita relação entre a educação e a produção2, bem como com a circula-
ção de mercadorias3 no contexto histórico-social capitalista recente ou até uma determinada rela-
ção de dependência entre as instituições educativas e as empresas, a tese central do presente
texto é a de que a interdisciplinaridade, passou a ser concebida e veiculada, desde o início da
década de 1970, como um conceito apropriado e fagocita pelo mundo da produção, visando, em
termos de discurso e de prática demandar da escola/universidade, um egresso cada vez mais
adequado às características exigidas pelo atual mercado: flexível, maleável, adaptável, ajustável,
disponível para as constantes mudanças do modo de produção vigente. Nesta perspectiva, pode-
mos afirmar que a interdisciplinaridade se transformou em um conceito elástico, dada a sua
ampla e indiscriminada utilização, atingindo a condição de panacéia, de cura de todos os males
da especialização ou das relações lineares, simplificadas (ou ainda de responsável por tantos
malogros e insucessos em todas as frentes nas quais é demandada) e que provocaram o esvazia-
mento do conceito, minando seu poder heurístico. Assim, exige-se cada vez mais uma formação
interdisciplinar dos trabalhadores, especialmente do trabalhador da educação. Se devemos ter
cuidado em falar de «trabalhador interdisciplinar», face ao fato de os trabalhadores em geral não
produzirem sistematicamente conhecimento, é mais tranqüilo falarmos em trabalhador interdisci-
plinar na educação. Em todo o caso, podemos dizer que os trabalhadores em geral também pro-
duzem, de alguma maneira, conhecimento. Fato é que normalmente o conhecimento produzido
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2 A teorização a respeito de o quanto a escola/universidade prepara para o mercado é ampla e criticamente desenvol-
vida por Mariano Fernandez Enguita na obra A Face Oculta da Escola (1989). Complementarmente Silva (1992: 152)
questiona: «De que forma a educação institucionalizada está implicada nesse processo (divisão e controle), de acordo
com as teorias críticas da educação?» Na resposta este autor avança afirmando que «a instituição educacional não cria
essa divisão, que tem origem, como vimos, nas necessidades de valorização do capital, mas ela tem um papel nesse
processo, que é o de produzir pessoas com as características adequadas àquela divisão».

3 Fazemos este destaque, pois há uma distância muito grande entre a produção – restrita – de mercadorias voltadas ao
mercado e a produção mais ampla, social e histórica da existência humana. Produzir mercadorias traz como única
marca e direção o mercado. Produzir a existência tem relação com o atendimento do conjunto das necessidades de
homens e mulheres, necessariamente incluindo o que Marx denomina valor de uso.



nas instâncias do trabalho propriamente dito é apropriado pelos empresários, os quais registram
as inovações e criações em forma de patentes ou publicam tais conhecimentos sem fazerem refe-
rência aos trabalhadores que de fato produziram determinado conhecimento. Face às possíveis
controvérsias em torno do conceito de «trabalhador interdisciplinar», assumimos aqui tão-somente
a idéia de formação interdisciplinadora dos trabalhadores.

Capacidade de trabalhar em equipe, abertura a trocas, sociabilidade, colaboração, comunica-
ção permanente são, entre outras, características que se prescrevem e se esperam de quem pre-
tende ingressar no chamado mercado de trabalho. Quanto àqueles que lutam por manter-se
empregados ou pretendem desenvolver a sua empregabilidade, prescreve-se que estejam dispo-
níveis para aprender constantemente, via educação permanente, ou preocupando-se sempre em
materializar o princípio do «aprender a aprender»4, inclusive na própria ambiência de trabalho/ 
/emprego, dado que cada vez mais as empresas estão sendo elevadas à condição de «escolas» ou
«organizações de aprendizagem».

Uma das características do período no qual vivemos é a relativização de significados.
Abundam simulacros e metáforas. A constante transformação na base produtiva e na forma de
organização e funcionamento das empresas – sem que a lógica interna do modo de produção
capitalista seja alterada – obriga a que se busque (re)nominar realidades que pouco ou nada
mudaram, como é o caso da sociabilidade do capital com suas várias manifestações, exemplar-
mente o emprego. Em um período em que havia uma relação direta entre diploma e posto de tra-
balho ou entre formação e ocupação de espaços na estrutura empregatícia, havia apenas a possi-
bilidade de alguém estar empregado ou desempregado. Hoje há toda um contorcionismo verbal
para tentar abarcar uma gama de situações que se distribuem entre emprego, desemprego, tercei-
rizado, informalizado, em processo de busca de emprego, quase empregado, etc. Enfim, palavras
como «empregabilidade», «laboriosidade», «empreendedorismo», entre outros tantos neologismos,
são tentativas de nominar a realidade de constante precarização de quem está empregado, ou bus-
cando manter-se no mercado de trabalho, ou freqüentando cursos para «construir» a sua emprega-
bilidade, ou, ainda, para desenvolver o seu espírito empreendedor.

Nesse cenário, destaca-se o depoimento do consultor de empresas e dono das Faculdades
Trevisan, em entrevista à Revista ISTOÉ (Junho de 1999), ao afirmar que «as empresas serão cada
vez mais escolas e as escolas cada vez mais empresas». Em termos de autores clássicos, defenso-
res desta perspectiva de que as «empresas são organizações de aprendizagem», isto é, desempe-
nham papéis similares e até substitutos das escolas e universidades tradicionais, destacamos
Senge (2001, 2005) e Drucker (1993). Nesta perspectiva, em período mais recente, está
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4 Verificar a corrosiva crítica ao tão festejado bordão do «aprender a aprender», feita por Newton Duarte (2001a) na obra
Vigotski e o «Aprender a Aprender»: Crítica às Apropriações Neoliberais e Pós-Modernas da Teoria Vigotskiana e também no
artigo «As pedagogias do “aprender a aprender” e algumas ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento» (2001b).



ganhando cada vez mais vulto a «Educação Corporativa»5, isto é, as próprias empresas estão
organizando suas escolas e universidades a fim de garantir uma «educação sob medida», como
afirma Meister (1999), a mais destacada divulgadora da «educação» assumida pelas próprias
empresas ou corporações.

A não capitulação completa da educação às instâncias produtivo-mercadológicas deve-se ao
fato de a escola/universidade, embora de forma marginal6 e por meio de parte dos seus agentes,
ter conseguido resistir, seja pela não colaboração, seja contrapondo-se a esta demanda vigente por
meio de uma atuação formativa que não descuida das categorias da historicidade (pressupondo-se
aí necessariamente a categoria da contradição) e da totalidade, nesse caso não abrindo mão da
perspectiva dialética para compreender a produção da existência humana em seu sentido mais
amplo. Mais precisamente, a não capitulação completa deve-se ao fato de, ainda, o espaço da
educação formal continuar mantendo-se como um locus disputado e de disputa, um espaço per-
meado justamente pela contradição, no interior do qual o pensamento único ainda não está
amplamente instaurado, como ocorre no espaço empresarial.

Submetido à perspectiva capitulante, o conceito de interdisciplinaridade perde o seu poten-
cial histórico – em termos de como vieram se produzindo historicamente (subentendendo, aí, o
seu constitutivo ontológico) e se relacionando as diferentes ciências e disciplinas7 – e epistemo-
lógico. Vale ressaltar a potencialidade em termos de desenvolvimento científico contida na inter-
disciplinaridade e a complexidade inerente a essa, na perspectiva de Garber (2003: 75-76): «Um
trabalho interdisciplinar estimulante e convincente promove um encontro de fato profundo 
de duas ou mais disciplinas, com resultados que podem ser inesperados ou desconcertantes,
mas também desbravadores e às vezes magníficos». Mas caso isto não se concretize, uma 
das decorrências é que a interdisciplinaridade se empobrece ou se reduz à condição meramente
instrumental.

A não compreensão dessa apropriação e dessa redução histórica e epistemológica do conceito
de interdisciplinaridade leva facilmente a que se assuma a interdisciplinaridade na acepção volun-
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5 Para uma análise crítica referente a esta visão de educação, consultar a coletânea organizada por Quartiero e
Bianchetti (2005).

6 Ao falar que é de forma marginal, fazemos referência ao cada vez mais reduzido espaço no âmbito das escolas e uni-
versidades, para uma educação que não esteja vinculada ao mercado, seja pelo predomínio da educação privado-mer-
cantil nas universidades privadas, seja pela perda do espaço do público no interior das próprias universidades públi-
cas. A este respeito destacamos o número especial da revista Educação & Sociedade, 25(88), 2004, com o sugestivo
tema: «Universidade: reforma e/ou rendição ao mercado»?

7 Cf. neste aspecto, as importantes contribuições de Chervel (1990) e Santomé (1998). Os estudos destes autores a res-
peito da constituição dos campos disciplinares e científicos, correlacionados com as transformações no mundo material,
são extremamente instigantes e esclarecedores no que diz respeito ao ser/fazer interdisciplinar na escola/universidade
e as exigências de um trabalhador «interdisciplinar» na empresa.



tarista8, o que, a nosso ver, é um equívoco. Ou de outra parte, complementar a esta, explica-se ou
justifica-se que a sua não concretização está relacionada às doenças9 da divisão ou da fragmenta-
ção das ciências e das disciplinas ou ainda à forma hierarquizada e departamentalizada de organi-
zação e funcionamento da escola/universidade.

Ora, a demanda pelo interdisciplinar não está submetida apenas à vontade. Ou melhor, a von-
tade é uma categoria com pouco ou sem poder de explicação da realização interdisciplinar.
Alinhamo-nos aqui à argumentação de Piaget (1973: 7), segundo a qual a abordagem interdiscipli-
nar é «imposta pela natureza das coisas», subentendendo o constitutivo ontológico da realidade
que investigamos. Dito de outra forma, a demanda da interdisciplinaridade não pode prescindir da
realidade dos objetos investigados, envolvendo a gênese e o desenvolvimento dos objetos (o que
pressupõe a trajetória do não objeto ao objeto em seu estágio mais avançado de desenvolvi-
mento). Portanto, muito para além da vontade, o que acaba por exigir a contribuição de cada
ciência é a possibilidade de o aporte particular de cada uma poder trazer subsídios para resolver
ou esclarecer realidades que uma única ciência não poderia. Se esta pretensão pudesse ser con-
cretizada, estaríamos frente a uma espécie de imposição ou à submissão àquilo que podemos
designar de imperialismo epistemológico, como modelarmente o demonstram o papel desempe-
nhado pela Teologia na Idade Média, pela Física no século XVII e pela Biologia atualmente.
Depreende-se daí que a riqueza seja na pesquisa seja na socialização do conhecimento não está
na dissolução das fronteiras, mas na contribuição – mesmo que muitas vezes tensionante – e na
comunicação intra e entre as várias disciplinas, ciências e áreas. No dizer de Etges (2004: 73),

a interdisciplinaridade é necessária para mediar a comunicação entre os cientistas e entre eles e o mundo do
senso comum [...] não poderá jamais consistir em reduzir as ciências a um denominador comum, que sempre
acaba destruindo as especificidades de cada uma, de um lado, e dissolve cada vez mais os conteúdos vivos
em formulações vazias, que nada explicam, podendo pelo contrário, transformar-se em estratégias de exclusão
e de domínio absoluto. [...] 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.

Ao tentar-se impor uma concepção instrumental de interdisciplinaridade (Etges, 2004) – pró-
prio dos agentes empresariais e dos técnicos e profissionais das ciências aplicadas com uma for-
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8 Marx em sua obra O 18 Brumário de Luis Bonaparte esclarece a questão do voluntarismo ao dizer que «os homens
fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim
sob aquelas com que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado» (p. 203). Portanto, a questão
não é apenas de querer, ter vontade, embora esta seja necessária, embora não condição suficiente como facilmente
se apregoa. 

9 Esta perspectiva advém de Gusdorf, mas no Brasil recebeu a sua maior contribuição a partir da obra de Hilton Japiassú:
Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. Para uma visão crítica da perspectiva em questão, ver o capítulo introdutório
da obra coletiva Interdisciplinaridade: Para Além da Filosofia do Sujeito, organizada Jantsch e Bianchetti (2004).



mação restrita ao operacional –, acaba-se perdendo de vista o conceito de fronteira10 entre as
ciências e as disciplinas e o que especificamente cada uma pode trazer para a compreensão mais
ampla de um fenômeno ou objeto de pesquisa. Com isto o conceito de autonomia (implicando o
corpus teórico-metodológico que deve caracterizar cada ciência) também deixa de ser buscado.
Assim, ao procurar dissolver as fronteiras, desloca-se a discussão da interdisciplinaridade para o
território da chamada pós-modernidade11, onde ganha relevo uma base epistêmica gelatinosa
(sem os corpus teórico-metodológicos característicos de cada ciência), um festivo vale tudo em
nome do ecletismo (implicando um fazer «científico» sem critérios), do a-histórico, do holismo, da
transdisciplinaridade (a nosso ver, em grande parte ressignificação do ecletismo) e do resultado,
descolando a discussão do campo da história e da epistemologia e aproximando-o do campo reli-
gioso, aspecto que acaba por vir ao encontro de uma visão teologizada das relações de produção
e de troca, como bem apontam Assmann e Hickelamert (1995) ao denunciarem a apropriação ou
a transposição de conceitos teológicos para a explicação do mercado e não poucas vezes utiliza-
dos na área das ciências econômicas. Conforme Harvey (1992: 303-305),

a flexibilidade pós-modernista, por seu turno, é dominada pela ficção, pela fantasia, pelo imaterial (particular-
mente do dinheiro), pelo capital fictício, pelas imagens, pela efemeridade, pelo acaso e pela flexibilidade em
técnicas de produção, mercados de trabalho e nichos de consumo; no entanto, ela também personifica fortes
compromissos com o Ser e com o lugar, uma inclinação para a política carismática, preocupações com a onto-
logia e instituições estáveis favorecidas pelo neoconservadorismo.

É preciso compreender que o avanço da ciência e do conhecimento humano não se deu pelo
caminho da totalidade numa perspectiva metafísica, mas sim da relação material entre as especiali-
dades, pois, conforme Bognár (apud Manacorda, 1991: 84), «conhecer a lógica interna de uma dis-
ciplina tem tanta importância quanto conhecer os seus [possíveis] pontos de contato com as ciên-

182

10 Ao propor o resgate do conceito de fronteira não estamos perdendo de vista que um dos extremos desta postura se
traduz na «defesa de territórios», como aponta Stroobants (1997), ou na «inveja das disciplinas», explicitada por Garber
(2003). Estamos exatamente procurando enfatizar que se há um risco em um dos extremos, que é a exacerbação das
fronteiras, de outro há o problema da dissolução destas, o que acaba provocando tantos ou mais problemas do que a
postura oposta, uma vez que prevalece uma perspectiva homogeneizadora, indiferenciada, na qual a responsabilidade
pelo aprofundamento de um conteúdo, por exemplo, fica afeta a todos e a ninguém. Não há dúvidas que este é o
caminho mais curto e rápido para a instauração do ecletismo e, inclusive, do vazio epistemológico.

11 Fazemos referência «à chamada pós-modernidade» uma vez que compartilhamos do posicionamento de que a moderni-
dade não se realizou para podermos avançar na direção daquilo que se aponta com o prefixo «pós». No dizer de Eco
(1985: 55), «infelizmente, “pós-moderno” é um termo bom à tout faire. Tenho a impressão de que hoje se aplica a tudo
aquilo que agrada a quem o usa». No que se refere à relação entre pós-modernidade e o modo de produção atual, tor-
nam-se imprescindíveis os dizeres de Harvey (1992: 272) ao afirmar que «a ficção pós-moderna mimetiza alguma coisa,
mais ou menos como aleguei que a ênfase na efemeridade, na colagem, na fragmentação e na dispersão do pensamento
filosófico e social mimetiza as condições de acumulação flexível. E não seria surpresa ver que tudo isso é compatível com
a emergência, a partir de 1970, de uma política fragmentada de grupos de interesse regionais e especiais divergentes».



cias conexas». Reafirma-se com isto que, partindo-se até da própria morfologia, falar em interdisci-
plinaridade supõe as disciplinas e, no continuum, o devido respeito aos corpus teórico-metodoló-
gicos das ciências e aos critérios instituintes da atividade científica.

Isso posto, nem a visão a-histórica (incluindo os atuais chavões ditos pós-modernos) nem o
mercado podem ser a base para uma compreensão crítica do conceito de interdisciplinaridade.
Nesse sentido, o item a seguir busca historicizar melhor esse conceito na condição de objeto do
mundo do trabalho.

Origem da relação formal entre trabalho e interdisciplinaridade: a OCDE e a conferência
de Nice

A interdisciplinaridade tornou-se palavra de ordem nas últimas décadas em virtude dos suces-
sivos processos de racionalização pelos quais veio passando a produção capitalista, particular-
mente do predomínio do paradigma taylorista-fordista para o do toyotismo ou modelo japonês –
ou, dependendo da análise, pós-fordismo (Harvey, 1992) –, a partir do final da década de 1960,
como veremos adiante.

As pesquisas formais sobre o tema, em amplo espectro têm início, segundo De Gómez (2005),
em 1969 na cidade de Nice (França) com a First International Conference on Interdisciplinarity
promovida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)12, e com
um Seminário realizado na Universidade de Nice entre os dias 7 e 12 de Setembro de 197013,
organizado pelo Centro para a Pesquisa e a Inovação no Ensino (CPIE) pertencente à OCDE, com
o intuito, entre outros, de buscar a legitimação sistemática das novas exigências de qualificação
dos trabalhadores provenientes de um mercado cada vez mais dinâmico e complexo em função
das novas exigências do modo de produção vigente.
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12 A OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) nasceu em 1960, sucedendo a OECE
(Organização Européia de Cooperação Econômica), criada em 1948 para administrar a implementação do Plano
Marshall. Já no final da década de 50, com a reconstrução européia basicamente concluída, a nova realidade política e
econômica internacional acabou por impor a conversão da OECE em uma organização similar em seus objetivos fun-
damentais (defesa da democracia representativa, do liberalismo econômico e do desenvolvimento social), mas com
área de atuação e responsabilidades ampliadas. A convenção constitutiva da OCDE foi assinada em 14 de Dezembro
de 1960 pelos seus 20 membros fundadores, 18 países europeus (Alemanha, Áustria, França, Reino Unido, Itália,
Grécia, Irlanda, Países Baixos, Suécia, Luxemburgo, Portugal, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Noruega, Espanha e
Turquia), mais Estados Unidos e Canadá. Está sediada em Paris, no Château de La Muette (XVI). Disponível em
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_ externa/organismos/ocde/ocde_01.asp 

13 CERI – Centre for Educational Research and Innovation. Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in
Universities. In Seminar on Interdisciplinarity in Universities, 1970, France. CERI, French Ministry of Education at the
University of Nice, sponsored by OECD – Organization for Economic Co-operation and Development.



Esta legitimação é gerada pelo debate acadêmico (nesse caso, embora novo, se reveste de
propósitos conservadores) que se exterioriza por meio do Seminário que conta com a presença de
uma gama de pesquisadores e pensadores – dentre os quais se destacam Georges Gusdorf, Eric
Jantsch e Jean Piaget –, com a preocupação central de dar um corpo teórico formalizado à inter-
disciplinaridade, pressuposto caminho a ser trilhado para a obtenção da «cura» do problema que,
naquele momento, se diagnosticava ser a fragmentação do saber. Segundo afirmação de Gusdorf
(1995: 7), «a reivindicação interdisciplinar surge como uma panacéia epistemológica, chamada a
curar todos os males que afetam a consciência científica de nosso tempo».

Não há dúvidas, no entanto, que a preocupação dos empresários com a questão da relação
entre ciências/disciplinas tem outra origem e outro endereçamento do que aquele manifesto e que
focalizava a escola/universidade. A preocupação tem mais a ver com uma perspectiva instrumen-
tal do conhecimento, com os retornos esperados da ciência e da tecnologia, enfim, com a busca
da intensificação avassaladora da ciência como força produtiva. Ao mesmo tempo relaciona-se
com a necessidade de um novo trabalhador para fazer frente a um maior número de tarefas com
características crescentemente complexas quando tomadas em sua totalidade, uma vez que se
passa do predomínio de funções musculares a serem desempenhadas para uma gama cada vez
mais ampla e intensa de atividades cerebrais.

É próprio da lógica do sistema vigente desencadear todas as racionalizações que considera
necessárias para perpetuar-se. É nesta perspectiva que Ianni (1992: 55) enfatiza que o capitalismo
«é um modo de produção material e espiritual, forma de organizar a vida e o trabalho, ou pro-
cesso civilizatório, que se expande contínua e reiteradamente pelos quatro cantos do mundo».
Afirma ainda este autor que, para se manter hegemônico, «o capital dissolve, recobre ou recria 
formas de vida e trabalho, de ser e pensar, em âmbito local, regional, nacional e internacional.
Simboliza uma espécie de revolução burguesa permanente, ainda que desigual e contraditória,
progressiva e regressiva, democrática e autoritária» (p. 47). Ao trazer estas manifestações estamos
nos alinhando à perspectiva teórica pela qual se reconhece que o «conhecimento é incorporado
pelo capital como uma força produtiva e desenvolvido e manipulado como um dos seus princi-
pais elementos no processo de valorização e acumulação» (Silva, 1992: 146).

No contexto das mais recentes racionalizações do modo de produção capitalista, situa-se,
com destaque, a passagem da predominância do paradigma taylorista-fordista para o da integra-
ção e flexibilidade ou também chamado de toyotismo ou ainda modelo japonês (Harvey, 1992).
Esta mudança paradigmática manifesta-se em um amplo espectro de formas e meios de organi-
zar, produzir e comercializar produtos e serviços que vão exigir toda uma transformação no 
processo formativo e laborativo dos trabalhadores, bem como dos dirigentes e dos próprios
consumidores. Ocorre que a formação dos consumidores está relacionada à necessidade de
garantir que produtos e serviços sofisticados sejam consumidos por clientes que saibam apreciar
as inovações.
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Trata-se de: incorporação intensiva de ciência ao processo produtivo, reorganização dos orga-
nogramas das empresas (a verticalização cede lugar à horizontalização), terceirização, informaliza-
ção, supressão das tradicionais divisões entre o escritório e o chão de fábrica e entre os planejado-
res e os executores, objetivação de inteligência humana nos equipamentos garantindo que softwa-
res desempenhem funções antes adstritas aos trabalhadores, radical diminuição do número de tra-
balhadores (reengenharia; downsizing; lean production) e um exponencial aumento nas exigên-
cias qualificacionais – em termos quantitativos e qualitativos – no desempenho de tarefas àqueles
poucos que permanecem empregados, necessidade de elevação da escolarização deste contingente
menor de trabalhadores ou daqueles que buscam reinserir-se no chamado mercado de trabalho.
Mas, sem dúvida nenhuma, a mudança de maior impacto relaciona-se às exigências de trabalhado-
res e dirigentes que, em termos atitudinais e comportamentais, estejam sempre predispostos a
mudanças, sejam comunicativos, saibam trabalhar em equipe, sejam flexíveis e estejam sempre
abertos às transformações tecnológicas e organizacionais que as empresas precisam implementar.

A nosso ver, esse processo é possível em função de uma nova base tecnológica resultante,
entre outros, do «casamento entre a informática e as telecomunicações» (Nora & Minc, 1981), sem
dúvida uma das mais importantes e significativas racionalizações capitalistas tanto no processo de
produção, circulação/comercialização de produtos e serviços, quanto na produção e veiculação do
conhecimento. As linguagens do cinema, da televisão, do rádio, do jornalismo, da edição, da
música, da informática, etc., a partir da codificação digital são colocadas sob o mesmo formato e
interconectadas. Não há na história algo que se possa comparar ao que a Internet propiciou em
termos de condições para a comunicação entre pares, para o trabalho em equipe, para o trabalho
em rede, independentemente do espaço e do tempo onde/quando as pessoas estiverem pesqui-
sando, estudando, elaborando produtos, fornecendo serviços.

As novas tecnologias da informação e da comunicação propiciam condições infra-estruturais
inimagináveis até recentemente. Com o suporte da telemática é possível materializar situações
como a descrita a seguir: «Uma empresa baseada em Nova Iorque encomenda o desenho de um
produto em Milão, um banco de Tóquio financia, a publicidade é realizada por uma agência de
Londres, a fábrica fica na China e a empresa que promove a estratégia das vendas na Austrália»14.

Se esta pode ser considerada uma situação hipotética, a citação abaixo não deixa dúvidas
quanto ao que está sendo feito, por exemplo, na concepção, produção e comercialização de uma
mercadoria como é o caso do tênis Nike:

As coleções são concebidas na sede do grupo, no Oregon [...], onde está concentrada sua capacidade de
design, bem como sua estratégia comercial. Os padrões dos novos modelos são transmitidos (por uma rede de
comunicações telemática privada) para Taiwan, onde se situa um segundo elo importante do grupo. É lá que
são fabricados os protótipos, que vão servir de modelos para a produção industrial de massa. Esta vai ser feita
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14 Excerto retirado de um artigo do Jornal Folha de S. Paulo, em 11 de junho de 1996, de autoria de Gilberto Dimenstein.



no Sudeste Asiático, mas onde puderem ser conseguidos contratos de terceirização mais vantajosos, de sorte
que tem-se assistido à Nike sair de certos países, à medida que os salários aumentavam ou que surgia a sindi-
calização (Chesnais, 1996: 135).

A análise da literatura da área de administração evidencia que os próprios intelectuais do
mundo empresarial haviam-se apercebido que o processo produtivo com base no taylorismo-for-
dismo já não era satisfatório do ponto de vista: a) do processo de trabalho, com a divisão técnica
e social que separava concepção de execução; b) dos produtos ou serviços resultantes de bases
tecnológicas não flexíveis, uma vez que isto impedia a customização15 ou o atendimento persona-
lizado do cliente; c) da satisfação dos empregados frente à obrigação de fixar-se a um posto de
trabalho e produzir partes do produto, repetindo gestos ad infinitum e muito menos das qualifica-
ções/competências com as quais os egressos das escolas/universidades se direcionavam ao cha-
mado mercado de trabalho.

Alvin Toffler (1980a, 1980b), um dos principais ideólogos da propagada «sociedade do conhe-
cimento», previu a necessidade de uma determinada interdisciplinaridade demandada pelo mer-
cado na formação e na atuação dos envolvidos no processo produtivo:

O que os empregadores da Terceira Onda precisam cada vez mais [...] são homens e mulheres que aceitem
responsabilidade, que compreendam como o seu trabalho se combina com o dos outros, que possam manejar
tarefas cada vez maiores, que se adaptem rapidamente a circunstâncias modificadas (p. 379).

No entanto, dentre os ideólogos do modo de produção vigente, talvez ninguém tenha avan-
çado tanto na discussão e proposição de uma «interdisciplinaridade» adequada à reconfiguração
produtiva a partir de uma visão sistêmica, quanto Peter Senge (2001)16. No intuito de aprofundar o
estudo sobre o objeto em questão tendo por base os aspectos acima citados, torna-se fundamental
a análise de uma obra referencial deste autor no plano organizacional: A Quinta Disciplina. Esta
obra nos traz as bases necessárias para a exposição dos pontos de interseção entre o trabalho, a
educação e a interdisciplinaridade, e de que forma esta última, enquanto conceito cada vez mais
presente no mundo do trabalho, se torna imprescindível para a legitimação de um processo de
indiferenciação entre a escola e a empresa, orientado pelo modelo das competências (Hirata,
2000; Ramos, 2001).
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15 Do inglês customer: cliente ou freguês. A nova base tecnológica, bem mais flexível do que a taylorista-fordista, propi-
cia um leque mais amplo de possibilidades de atendimento personalizado aos clientes. 

16 Para se ter uma idéia da vinculação educação-empresa por parte deste autor, além da obra já citada, destaque-se a
organização da coletânea: Escolas que aprendem. Um guia da Quinta Disciplina para educadores, pais e todos que se
interessam por educação, recentemente publicado pela ArtMed e Bookman (2005). Além de Senge, enquadra-se nesta
perspectiva Peter Drucker, ao tentar fazer do pensamento empresarial o oráculo para a escola funcionar «adequada-
mente», como se pode depreender das discussões sobre a «a escola responsável» (1993).



A «quinta disciplina» ou a interdisciplinaridade ressignificada

Embora não concordemos, a «quinta disciplina» – ou o pensamento sistêmico – é, em suma, a
interdisciplinaridade que se demanda no meio empresarial hoje. Senge (2001) deixa clara a sua
proposta quando afirma ser

vital que as cinco disciplinas17 se desenvolvam como um conjunto. Por isso o pensamento sistêmico é a
quinta disciplina, aquela que integra as outras, fundindo-as em um corpo coerente de teoria e prática.
Impede-as de serem truques separados ou o mais recente modismo para a mudança organizacional. Sem uma
orientação sistêmica, não há motivação para analisar as inter-relações entre as disciplinas. Ampliando cada
uma das outras disciplinas, o pensamento sistêmico nos lembra continuamente que a soma das partes pode
exceder o todo (p. 45; grifo nosso).

A peculiar interdisciplinaridade constituída pela «quinta disciplina» é apresentada como uma
panacéia, detentora do poder de restabelecer a ordem ao suposto caos provocado pela fragmenta-
ção do saber, desde, é claro, que se percebam, se entendam e se tornem operacionais os «padrões
de estruturas» que se repetem. Constata o autor que

uma das novas percepções mais importantes e potencialmente mais poderosas que surgem do novo campo do
pensamento sistêmico é que determinados padrões de estrutura ocorrem repetidas vezes. Esses «arquétipos de
sistema« ou «estruturas genéricas« são o segredo para aprendermos a ver estruturas em nossas vidas pessoais e
organizacionais. [...] O entendimento dos arquétipos de sistema contribuirá para a solução de um dos nossos
maiores problemas – a especialização e o fracionamento do conhecimento. De muitas formas, a maior pro-
messa da perspectiva sistêmica é a unificação do conhecimento em todas as áreas – pois esses mesmos arqué-
tipos recorrem à biologia, psicologia e terapia da família, à economia, ciências políticas e ecologia, e também
à administração (idem: 124; grifos nossos).

O «problema» da especialização e do fracionamento do conhecimento – com perspectivas de
integração – são temas recorrentes nas obras de Gusdorf (1986) e Japiassu (1992). Devido à con-
fluência de pensamentos com relação ao problema supracitado, nota-se uma forte aproximação
entre autores diversos e que perpassa tanto o âmbito acadêmico quanto o âmbito empresarial. A
especialização oriunda do paradigma taylorista-fordista deve ser posta de lado para que se dê
vazão a uma nova era de integração, agora via «quinta disciplina», com perspectivas de ganhos
«reais» para os seus adeptos.

Para Senge (2001: 40), o pensamento sistêmico «é um quadro de referência conceitual, um
conjunto de conhecimentos e ferramentas desenvolvido ao longo dos últimos cinqüenta anos para
esclarecer os padrões como um todo e ajudar-nos a ver como modificá-los efetivamente». De
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17 Além do «pensamento sistémico», o conjunto das disciplinas é composto pelo «domínio pessoal», pelos «modelos men-
tais», pela «construção de uma visão compartilhada» e pela «aprendizagem em equipe».



acordo com a sua concepção, é por meio do pensamento sistêmico que poderemos observar os
inter-relacionamentos e as interconectividades obscurecidas pelo desenvolvimento do conheci-
mento técnico-científico que fragmentou a unidade do saber, principalmente ao longo dos últimos
50 anos. Podemos concluir que, pela visão do autor, o que existe de fato é uma «patologia do
saber» – e mais especificamente no campo empresarial, do «ser e do agir» – que nos impede vis-
lumbrar a unificação do conhecimento, identificando os especialistas como vítimas de uma miopia
que os impossibilita de relacionar as várias disciplinas.

Considerações finais

Não endossamos, de maneira alguma, os intelectuais que «teorizam» diretamente ou indireta-
mente a interdisciplinaridade como uma ferramenta voltada para a acumulação do capital, articu-
lando-a especialmente ao conceito de «sociedade do conhecimento». A nosso ver, embora tais inte-
lectuais afirmem uma nova era, são todos orgânicos ao já velho modo de produção vigente, hoje
com poucas e restritas possibilidades de expandir a valorização do valor. Nesse sentido, rechaça-
mos todas as tentativas de propagar um conceito de interdisciplinaridade fora das categorias da
totalidade e da contradição. Por outro lado, corroboramos as teorizações críticas que se apoiam no
plano da história.

Fato é que a interdisciplinaridade articulada ao conceito de «sociedade do conhecimento»
torna-se indispensável para a assimilação teórico-prática de um modelo de trabalhador ideal,
sendo convocada incessantemente pelos empresários e seus intelectuais para atuar em toda a
«cadeia» que compreende a produção da existência e do conhecimento. O fato de os intelectuais
do mercado atual adotarem uma visão ampliada sobre as conexões disciplinares – valorizando
todas as suas formas sejam elas multi, pluri, inter ou trans – vislumbrando os ganhos concretos
com a sua absorção por parte da academia e do empresariado em geral, deve ser compreendido
no sentido de verificar qual a real intenção por detrás de tal movimento, levando em conta a
questão levantada por Kosik (2002: 94): «Que tipo de homem, dotado de que particularidades psí-
quicas, deve ser criado pelo sistema, a fim de que o próprio sistema possa funcionar [de forma
cada vez mais ampliada, valorizando cada vez mais o valor]?».

Em termos de academia é imprescindível que nos questionemos e sejam desencadeadas pesqui-
sas para tentar aclarar o seguinte paradoxo: durante anos a escola e a universidade formaram espe-
cialistas porque o mercado funcionava sob a égide da divisão técnica e social do trabalho, caracterís-
tica do paradigma taylorista-fordista, exigindo assim trabalhadores parcialmente preparados18. Vamos
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18 Um exemplo é a detalhada proposta de F. Bobbit, um dos pais do currículo, de implementação do taylorismo no inte-
rior da instituição escolar a partir de um detalhado programa composto de 11 princípios, sendo os dois primeiros: 1. 



agora, açodadamente, nos empenhar em formar o generalista, o suposto trabalhador «interdiscipli-
nar» porque esta é mais uma demanda do mercado?

Os argumentos utilizados para promover esta vinculação estreita entre academia e mercado
relacionam-se ao fato de que a escola e a universidade voltam-se ao espaço único e restrito das
teorizações e que é preciso um maior vínculo com a prática. Neste sentido convergimos com
Follari (2004: 133) ao afirmar que

quando se fala de ligar conhecimento com prática, é importante estipular com que prática se ligará. Também
o discurso pragmático-empresarial procura aproximar o conhecimento à aplicação. Mais ainda, é o que hoje
predomina, o aniquilamento crescente da teoria, das ciências básicas, das humanidades, da filosofia e do pen-
samento crítico. A relação teoria-prática não implica instantaneidade do pensamento em relação com a aplica-
ção. Por isso, não é um argumento decisivo em favor do interdisciplinar sua capacidade de envolver-se em pro-
blemas operativos. Pelo menos terá que estabelecer uma série de questões e precauções [destaque nosso].

Está apontada, assim, a imprescindibilidade de pesquisar e rediscutir o que é específico da
educação e o que é específico dos negócios, pois se isto não ficar claro é bem provável que um
setor ou uma instituição coloque a outra a reboque de si. E não temos dúvidas a respeito de qual
será o lugar da escola/universidade nesse confronto.

Nesta perspectiva retomamos a questão inicial levantada por Militina no filme A classe operá-
ria vai ao paraíso, e a direcionamos para o próprio locus da interdisciplinaridade e sua utilização
na formação do trabalhador no contexto capitalista: afinal «onde é que ela se encaixa»? A que
demandas ela vem respondendo? Por quem são feitas? Com que interesses e necessidades? 

Por fim é necessário que se radicalizem as investigações e se reflita mais demorada e aprofun-
dadamente a respeito de qual é o espaço e o papel da necessidade, da propalada vontade e da
indução no processo de fazer da interdisciplinaridade um conceito que se realiza em um contexto
histórico e geograficamente localizado. Eis uma necessidade que não somente desafia as institui-
ções formadoras dos trabalhadores em geral e, especialmente, da educação (professores e pesqui-
sadores), mas que poderia se transformar em promissor(es) projeto(s) de pesquisa – dados os
desafios teóricos e empíricos representados pela interdisciplinaridade –, com grandes contribui-
ções a dar e com possibilidades de concretizar-se.

Contacto: Centro de Ciências da Educação, Departamento de Estudos Especializados em Educação,
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário s/n, Trindade, 88010-970 Florianopolis – SC, Brasil

E-mail: rrmueller1975@yahoo.com.br; lucidiob@uol.com.br; apjantsch@terra.com.br
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«Fixar as especificações e padrões do produto final que se deseja (o aluno egresso)», 2. «Fixar as especificações e
padrões para cada fase de elaboração do produto (matérias, anos acadêmicos, trimestres, dias ou unidades letivas» (cf.
Fernandez Enguita, 1989).
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