A interdisciplinaridade
“Encontrei uma preta / que estáva a chorar, / pedi-lhe uma lágrima / para a
analisar.
Recolhi a lágrima / com todo o cuidado / num tubo de ensaio / bem
esterilizado.
Olhei-a de um lado, / do outro e de frente: / tinha um ar de gota / muito
transparente.
Mandei vir os ácidos, / As bases e os sais, / as drogas usadas / em casos
que tais.
Ensaiei a frio, / experimentei ao lume, / de todas as vezes / deu-me o que é
costume:
Nem sinais de negro, / nem vestígios de ódio. / Água (quase tudo) / e cloreto
de sódio.
António Gedeão, Lágrima de preta (Gedeão, 2007, pp. 163, 164)

A partir deste poema de Gedeão, acercamo-nos do conceito de interdisciplinaridade
como o conjunto das concepções que permitem unificar o conhecimento das diferentes
disciplinas mantendo a originalidade de cada uma delas, incluindo sempre a cultura
como elo inquebrável de intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias
ciências. Esta cooperação tem como resultado um enriquecimento recíproco das
disciplinas e do indivíduo.
A interdisciplinaridade ultrapassa a pluridisciplinaridade porque vai mais longe na
análise e confrontação das conclusões, porque procura a elaboração de uma síntese a
nível de métodos, leis e aplicações, porque preconiza um regresso ao fundamento da
disciplina, porque revela de que modo a identidade do objecto de estudo se
complexifica através dos diferentes métodos das várias disciplinas e explicita a sua
problematicidade e mútua relatividade
O prefixo "inter" não indica apenas uma pluralidade, uma justaposição; evoca também
um espaço comum, um factor de coesão entre saberes diferentes. Os especialistas
das diversas disciplinas devem estar animados de uma vontade comum e de uma boa
vontade. Cada qual aceita esforçar-se fora do seu domínio próprio e da sua própria
linguagem técnica para aventurar-se num domínio de que não é o proprietário

exclusivo. A interdisciplinaridade supõe abertura de pensamento, curiosidade que se
busca além de si mesmo.
A interdisciplinaridade é um termo cujo emprego é, geralmente, pouco rigoroso. O
termo é geralmente utilizado como adjectivo: uma questão pode ser interdisciplinar, ou
seja, relativa a várias disciplinas. Pode igualmente ser interdisciplinar a procura do que
é comum entre várias disciplinas ou do que o seu confronto pode fazer surgir.
Qualquer problema complexo, efectivamente, não pode geralmente ser resolvido ou
mesmo descrito sem o auxílio de disciplinas diferentes, que se revelam
complementares.
Se a comparação de metodologias e o pôr em evidência de confrontos possíveis, ou
de incompatibilidades que definem as fronteiras de uma disciplina em relação a outra,
constituírem o objecto essencial de um trabalho dito interdisciplinar, então a palavra
«interdisciplinaridade» é inteiramente conveniente.

