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1 INTRODUÇÃO
As ciências que surgiram pós-Segunda Guerra Mundial são reconhecidas pelo caráter
de relacionamento com outras ciências. Para Morin, “o progresso dos conhecimentos
especializados que não se podem comunicar uns com os outros provoca a regressão do
conhecimento geral; as ideias gerais que restam são absolutamente ocas e abstratas”.
(MORIN, 2014, p. 99). Assim, pesquisadores têm buscado na interdisciplinaridade aportes
para lidar com as complexidades das ciências e os problemas causados pela especialização
exagerada. Compreender essas relações tem sido um desafio necessário entender a
estruturação de campos científicos, bem como, fornece insumos para o fortalecimento e
estimular contribuições entre as áreas.
Pombo (2003) aponta o aparecimento de três grandes novos tipos de formações
disciplinares surgidas no pós-Guerra a) ciências de fronteiras; b) interdisciplinas; e c)
interciências. Segundo a autora, interdisciplinas são novas disciplinas que surgem do
cruzamento das disciplinas científicas com o campo industrial e organizacional, como por
exemplo, relações internacionais e organizacionais, sociologia das organizações, psicologia
industrial. Neste sentido, partimos da perspectiva que a Ciência da Comunicação nasce nesse
contexto de campos com dificuldades de delimitações disciplinares, pois seus problemas
exigem mais de uma disciplina para analisá-lo, compreende-lo e resolve-lo.
Especificamente no campo da Comunicação, Martin-Barbeiro (2009) afirma que este
campo comunicacional é claramente interdisciplinar, e isso não significa antidisciplina, muito
menos uma simples soma de resultados de disciplinas. Assim, considera que refletir sobre os
fundamentos da interdisciplinaridade no Campo da Comunicação é de grande importância
para compreender como o campo que se tem constituído cientificamente.
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De forma esquemática, Martino (2006) apresenta as fases do desenvolvimento do
pensamento comunicacional, sendo a última delas considerada interdisciplinar: a partir dos
anos 1980, a comunicação é vista como interdisciplinar. Isto passa, aos poucos, a se refletir
em pesquisas na área.
Lopes (2000-2001) afirma que os estudos de comunicação no Brasil vivem um
paradoxo entre a busca pela especialização institucionalmente do campo em tempos do
aumento da fragmentação e de trabalho de interfaces. “A sua institucionalização como campo
acadêmico é concomitante a uma progressiva afirmação de seu estatuto transdisciplinar”, diz
Lopes (2000-2001, p. 56).
Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objetivo principal identificar e
discutir em quais ombros se apoiam os discursos sobre interdisciplinaridade e/ou contra
interdisciplinaridade no Campo da Comunicação brasileira. Tal abordagem já tem sido
realizada em pesquisas similares em outros campos, como por exemplo, na Ciência da
Informação (CHALHUB; ENCHIMOL; GUERRA, 2013). No entanto, o campo da
Comunicação ainda não possui abordagens que identificam as influências e fundamentos
teóricos nessa sobre o discurso interdisciplinar. Para isso, analisou-se as citações com
temática de interdisciplinaridade que foram usadas para fundamentar as produções do Campo
da Comunicação.

2 METODOLOGIA
Nesta pesquisa delimitou-se a coleta de dados a partir dos trabalhos publicados nos
eventos científicos da Compós e do Intercom nacional. As buscas nas bases de dados foram
realizadas sem recorte temporal, sendo encontrados textos sobre interdisciplinaridade entre o
período de 2005 e 2015. A seleção dos artigos deu-se nos que apresentaram o termo
interdisciplinar/interdisciplinaridade no título. Em seguida foram identificadas as referências
citadas relacionadas à interdisciplinaridade em cada um dos artigos recuperados nos Anais da
Compós e do Intercom. Assim, foram recuperados 3 trabalhos da Compós, com a seguinte
distribuição: 2005 (1) e 2015 (2). No Intercom foram selecionados 15 trabalhos, distribuídos
em: 2006 (5), 2007 (1), 2008 (2), 2009 (2), 2011 (2), 2012 (2), 2013 (1). Posteriormente,
analisou-se as referências/citações, sendo possível identificar os autores mais citados sobre
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interdisciplinaridade, ou seja, identificar em que ombros se fundamentam os discursos
interdisciplinares do Campo da Comunicação. Nestes artigos, foram identificadas 6
referências

citadas

(Compós)

e

34

(Intercom),

com

a

palavra

interdisciplinar/interdisciplinaridade no título. A Figura 1 apresenta as três principais etapas
do processo da pesquisa empírica.
Figura 1 – Processo de levantamento, extração, organização e análise dos dados.

Fonte: elaboração própria.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados desta pesquisa começam com a apresentação dos trabalhos recuperados
nos anais da Compós e Intercom. O total de 18 artigos recuperados nos anais da Compós e do
Intercom que apresentam o termo interdisciplinar/interdisciplinaridade no título. Desses 18
trabalhos, 3 foram recuperados nos anais da Compós e 15 nos anais Intercom. Nota-se que o
artigo mais antigo é do ano de 2005 e o mais recente de 2015. Nesse período de tempo, os
anos 2010 e 2014 não apresentaram produção com a temática interdisciplinar. Constata-se
com isso, que o interesse do campo da Comunicação brasileiro sobre a temática
interdisciplinaridade é recente. Salienta-se, porém, que não existe um conjunto de
pesquisadores que dominam o debate sobre interdisciplinaridade no contexto do campo da
Comunicação no Brasil (aferido pelos trabalhos publicados na Compós e Intercom). No
entanto, o autor Boaventura, com 3 trabalhos recuperados, acaba por se destacar neste cenário.
A partir dos 18 artigos recuperados nos anais do Intercom e da Compós identificou-se
as referências citadas com o termo interdisciplinar/interdisciplinaridade no título, acreditando
ser possível inferir que esses textos que fundamentaram os discursos de interdisciplinaridade
no Campo da Comunicação no Brasil. Sendo assim, o Gráfico 1 apresenta os autores mais
citados nas referências sobre interdisciplinaridade. Nota-se que dos 3 trabalhos sobre
interdisciplinaridade recuperados nos anais da Compós, identificou-se 5 textos sobre
interdisciplinaridade nas referências deles. Desses 5 textos, Martino foi o mais citado, como
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pode ser visualizado no Gráfico 1 na cor vermelha. Ressalta-se, porém, que das 64 obras
referenciadas, nos três artigos recuperados dos anais da Compós, apenas 6 delas inserem-se
explicitamente na temática de interdisciplinar.
Gráfico 1 – Principais autores referenciados/citados, com temática interdisciplinar, nos artigos presentes nos
Anais da Compós e do Intercom.
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Fonte: dados da pesquisa.

No Gráfico 1 ainda, são apresentados os autores mais citados nos 15 artigos
recuperados nos Anais do Intercom. Identificaram-se 18 (de 183) referências claramente
utilizadas para fundamentação de discursos sobre interdisciplinaridade. Ressalta que o
Gráfico 1 só apresenta os autores que tiveram ao menos 2 citações. Observa-se que
MARTINO e FAZENDA são os autores mais citados na temática interdisciplinaridade no
campo da Comunicação no Brasil, no entanto, foram citados apenas 6 vezes cada um e de
maneira dispersa nos dois eventos. Isso remete a possibilidade do tema interdisciplinaridade
não estar sendo fortemente debatido pelo campo da Comunicação. Nota-se que apenas
MARTINO foi citado nos dois eventos. Assim, observa-se que a citação de fontes e autores
sobre interdisciplinaridade nos dois eventos tem uma baixa ocorrência. Apenas 7 autores, com
mais de 2 citações, são utilizados explicitamente para fundamentar o discurso interdisciplinar
no Campo da Comunicação no Brasil.
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Percebe-se que das cinco obras referenciadas nos trabalhos recuperado dos Anais da
Compós, três se concentram nos autores BOAVENTURA e MARTINO. Assim, as obras mais
citadas pelos autores que publicaram seus artigos na Compós, são autocitação, ou seja, as
obras que fundamentam a discussão sobre interdisciplinaridade nos artigos destes autores são
predominantemente obras produzidas por eles mesmos. Havendo, portanto, pouca influência
de autores de outros campos como filosofia, da educação e da sociologia que tem refletido
sobre as questões da interdisciplinaridade a longa data. Ressalta-se que tanto para corroborar
quanto para contradizer o movimento da interdisciplinaridade é necessário compreender essa
prática, sendo assim, “é necessária a busca ou o desvelamento do percurso teórico pessoal de
cada pesquisador que se aventurou a tratar as questões desse tema.” (FAZENDA, 2012, p. 13)
É interessante notar que, com exceção de SCHMIDT, os outros autores referenciados
nos artigos recuperados dos Anais da Compós, são vinculados à Universidade de Brasília
(UNB). O autor, Luiz C. Martino, é professor titular em teorias e epistemologia da
Comunicação, reconhecido pela sua produção no Campo da Comunicação, com várias obras
sobre epistemologia da Comunicação. Já a autora, Katrine Tokarski Boaventura, foi
orientanda de Martino no mestrado e no doutorado de Comunicação da UNB, sendo os dois
professores da Faculdade de Comunicação da UNB. Além do o autor Antônio Teixeira Barros
que também é professor da UNB, contudo não tem dedicado tanta ênfase em suas publicações
na temática epistemologia no Campo da Comunicação. Com isso, nota-se que os fundamentos
da interdisciplinaridade do Campo da Comunicação se centralizam autores ligados à UNB
através da produção da Compós, ou seja, os prismas sobre esta questão, no contexto
brasileiro, tem se concentrado a um pequeno grupo da UNB.
Com a análise dos dados, pode-se perceber a diferença quantitativa entre os textos
referenciados nos artigos da Compós, que apresentou 6 obras citadas, pois os artigos do
Intercom apresentaram 36 obras referenciadas sobre interdisciplinaridade. Vale ressaltar que
nos Anais do Intercom foram recuperados 15 artigos com temática interdisciplinar,
diferentemente da Compós que foram identificados apenas 3 textos.
Nota-se que não há uma obra que se destaca com muitas citações, ou seja, com
exceção da obra de Dencker, todas as obras foram referenciadas apenas uma vez. Percebe-se
também que 8 obras, das 36, são de língua estrangeira. Uma dessas obras estrangeiras é do
autor Jan C. SCHMIDT, que apareceu nas referências dos artigos recuperados nos anais da
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Compós e do Intercom. Desses 8 autores estrangeiros, apenas um é citado mais de uma vez.
Ela é Julie Thompson Klein, pesquisadora da Wayne State University, que tem se dedicado a
investigar o aumento da interdisciplinaridade nas instituições de ensino, especificamente
sobre as mudanças do currículos.
Os autores que se destacaram foram Ivani Fazenda (6), Jean Piaget (3), Luiz C
Martino (3) e Julie Klein (2). Ou seja, quatro autores representam quase a metade das obras
referencias. Portanto, essa é a elite que fundamentou a interdisciplinaridade no Campo da
Comunicação através do Intercom.
Interessante observar que Ivani Fazendo é do campo da educação. Com várias
publicações sobre a interdisciplinaridade, Fazenda (2012) elaborou uma organização
retrospectiva dos estudos sobre interdisciplinaridade em três décadas: em 1970, ela procurava
uma definição de interdisciplinaridade; já na década de1980, ela tentava explicitar um método
para a interdisciplinaridade; na de 1990 partiu para uma construção de uma teoria da
interdisciplinaridade, a qual, tem se dedicado até atualmente.
Dentre os autores mais citados (Jean Piaget, Luiz C Martino e Julie Klein) ressalta-se
que Piaget tem reconhecimento mundial de suas contribuições ao conhecimento, sendo
reconhecido também pelas suas obras que continuam contribuindo para compreender a
interdisciplinaridade. Os autores Martino e Klein já foram mencionados anteriormente de suas
contribuições sobre interdisciplinaridade para o Campo da Comunicação.
Vale ressaltar aqui, que em pesquisa similar realizada no campo da Ciência da
Informação, o autor mais citado foi Hilton Japiassú, utilizado por oito autores. Já nos
resultados desta pesquisa o autor foi citado apenas uma vez, em sua obra denominada de
Interdisciplinaridade e patologia do saber de 1976. Apesar desta obra ser considerada uma
das pioneiras no Brasil sobre interdisciplinaridade é curioso observar que não se destacou na
Comunicação como na Ciência da Informação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste artigo não foi só apresentar empiricamente os fundamentos da
interdisciplinaridade do Campo da Comunicação, mas questionar como a interdisciplinaridade
tem sido constituída nesse campo. Assim, a perspectiva de que umas das características da
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Comunicação é a interdisciplinaridade da sua formação teórica, metodológica e prática requer
fundamentos teóricos sólidos sobre interdisciplinaridade. São evidentes as limitações desse
estudo, visto que não aprofundou nos textos dos artigos para identificar as citações durante o
texto que fundamentam os discursos interdisciplinares. Mas acredita-se que essa pesquisa
pôde proporcionar reflexão sobre os fundamentos utilizados pelo Campo da Comunicação
para fundamentar os artigos científicos que se enquadrem nessa temática.
Percebeu-se que os fundamentos sobre interdisciplinaridade do Campo da
Comunicação não foi tão evidente na sua produção científica. Poucos são os artigos que
trabalham com a questão interdisciplinar no campo da Comunicação e poucos são os textos
citados que fundamentam a interdisciplinaridade no campo, podendo inferir certa fragilidade e
pouca amplitude dos textos utilizados. Os fundamentos bibliográficos de interdisciplinaridade
demonstraram-se mais frágeis, principalmente na produção da Compós, mas também o são,
em certa medida, na Intercom.
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