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Resumo: No presente ensaio, trataremos da interdisciplinaridade a partir das considerações 
sobre a fragmentação do conhecimento. Para tanto, tecemos um diálogo sobre a categoria 
“decadência ideológica” de Gyorgy Lukács, por meio da qual compreendemos que pode 
oferece significativos elementos para aproximações de entendimento às contradições 
existentes nas ideologias. Ideologias essas que propagam a fragmentação em todos os níveis 
da dimensão humana, e principalmente disseminam o esquecimento da relevância das lutas 
de classe nas análise, particularmente dos assistente sociais sobre as expressões da questão 
social nas intervenções profissionais. 
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Abstract: In the present essay, we will deal with interdisciplinarity from the considerations on 
knowledge  fragmentation. To that end, we have made a dialogue on the category of 
"ideological decadence" by Gyorgy Lukács, through which we understand that it can offer 
significant elements to the approaches of understanding to the contradictions existing in 
ideologies. Ideologies which propagate fragmentation at all levels of the human dimension, 
and especially disseminate the neglect of the relevance of class struggles in the analysis, 
particularly of social workers on the expressions of the social issue in professional 
interventions.                          
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pergunta “como conhecer?”, sempre esteve nas discussões da produção de 

conhecimento, a qual, questiona-ss “o que se pode conhecer” e “como se pode conhecer”. 

Além disso, conhecer, produzir conhecimento, implica direta ou indiretamente numa 

intervenção social, que por fim, ocasiona em consequências sociais. Sendo assim, a produção 

de conhecimento é atravessada por todas as mediações sociais.  

Historicamente podemos apontar alguns pensadores dominantes do conhecimento 

das diversas dimensões da vida humano, como por exemplo a figura emblemática de 

Aristóteles no século V a.C., porém atualmente questionamos, se este ser enciclopédico ainda 

é possível, este questionamento se justifica pela atual dimensão da produção de 

conhecimento. Apesar da pretensa impossibilidade de abarcar o todo do conhecimento 

historicamente produzido há, uma forte discussão e luta pela união dos 

saberes/disciplinas/ciência e, como pretensão surge uma busca por um saber totalizante, que 

rompa com o olhar fragmentado para os fenômenos da vida humana. 

A interdisciplinaridade é apresentada como a “torre de babel” contemporâneo, onde, 

por meio deste paradigma, se pretende superar as adversidades das práticas sociais e chegar 

“aos céus”. Em muitos momentos da sua discussão, se idealiza, assim como na narrativa da 

cidade de Babel, uma mesma linguagem, a linguagem interdisciplinar. 

Esta temática, a do trabalho interdisciplinar, vem se tornando tema recorrente nas 

diversas áreas do saber para pensar a atuação profissional, particularmente no campo da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) que, desperta, a partir de sua demanda de 

implementação, aos diferentes profissionais - assistentes sociais, psicólogos/as, 

pedagogos/as, advogados/as - que constituem as principais profissões atuantes no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), reflexões para compreender e efetivar um “trabalho 

interdisciplinar” que considere a construção coletiva de saberes e que permitam desenvolver 

ações que tenham direção política na perspectiva da garantia de direitos. 

Com a resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, no qual, o Conselho Nacional de 

Assistência Social ratificou a equipe de referência definida pela Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social, os debates sobre 

interdisciplinaridade - atuação interdisciplinar - intensificaram-se, pois, a interdisciplinaridade 

apresenta-se como um desafio para as diferentes categorias profissionais que atuam nos 

diversos serviços socioassistenciais dessa política. 

Para pensar o trabalho interdisciplinar, torna-se necessário minimamente, 

considerando os limites e os objetivos deste estudo, situar as raízes históricas da categoria 
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interdisciplinaridade, esta que fundamenta o trabalho interdisciplinar. A origem etimologica da 

palavra interdisciplinariedade advém da composição de três termos: inter - que significa troca, 

reciprocidade; disciplinar -.refere-se a discplina do latim discere, aprender; o termo dade – 

estado ou resultados da ação, qualidade reciproca.  Nesta perspectiva, a interdisciplinaridade 

pode ser compreendida como relações qualitativa de troca, de reciprocidade entre as 

disciplinas, ou seja, interação entre as áreas do conhecimento. 

A interdisciplinaridade, segundo Fazenda (1994), recebe consistência nos debates 

inicialmente na Europa a partir da década de 1960 e no Brasil a partir da década de 1970. 

Primeiramente, por um período dedicado as suas definições/conceitos, seguindo de métodos 

e teorias. 

De acordo com Junqueira (2010), a origem intelectual da categoria 

interdisciplinaridade, está no século XX, porém, “suas raízes estão na filosofia antiga, desde 

o século XV, quando a ciência passa por grandes transformações que resultaram numa 

explosão de novos conhecimentos, práticas e técnicas de pesquisa” (JUNQUEIRA, 2010, 

p.37). Para a autora no “Brasil o marco inicial da divulgação do tema interdisciplinaridade vem 

em 1976 através de Hilton Japiassu” (JUNQUEIRA, 2010, p.38). Em 1976, Japiassu define 

que: 

A interdisciplinaridade visa à integração dos conceitos e da metodologia das 
disciplinas científicas, buscando a articulação entre os conhecimentos 
específicos, tendo como base a relação dialógica coerente entre o específico 
e o geral. A interdisciplinaridade tem como característica a intensidade das 
trocas entre as disciplinas e o grau de integração real entre as mesmas. 
(JAPIASSU, 1976). 

 

Não se pretende realizar uma investigação do conceito mais preciso, mais exato de 

interdicisplinaridade, ou ainda, qual seria o mais “adequado”. Há uma compreensão da 

complexidade que rodeia o conceito de interdicisplinaridade, como também o consenso entre 

seus estudiosos sobre este se configurar como um conceito ainda em construção. 

Neste breve estudo pretende-se, tecer algumas aproximações ao debate sobre o 

trabalho interdisciplinar e a fragmentação do conhecimento, na perspectiva que essas 

aproximações possam contribuir para as reflexões relativas à atuação profissional dos 

assistentes sociais nos mais diferentes espaços socio-ocupacionais. Para tanto, 

desenvolvemos um diálogo sobre a categoria “decadência ideológica” de Gyorgy Lukács, sem 

pretenção de esgotar tal categoria do ponto de vista histórico, mas apresentar a fertilidade 

que essa categoria expressa para a compreensão histórica dos processos de fragmentação 

do conhecimento.  
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Compreendemos que o conceito de “decadência ideológica” oferece significativos 

elementos para o entendimento das contradições existentes nas ideologias. Ideologias estas, 

que propagam a fragmentação em todos os níveis da dimensão humana, e principalmente 

disseminam o esquecimento da relevância das lutas de classe nas analises da questão social. 

Desse modo, pode proporcionar uma compreensão histórica para com os processos de 

produção e reprodução de conhecimento e, consequentemente sobre o fenômeno da 

interdisciplinaridade. Tendo como objetivo, uma proposta de análise crítica aos debates sobre 

o trabalho interdisciplinar, desenvolvemos breve aproximações à categoria “decadência 

ideológica”. 

2. A FRAGMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO E A DECADÊNCIA IDEOLÓGICA 

 

Consideramos que a fragmentação do conhecimento é problemática que, de forma 

geral, tem provodado nas diversas ciências parcelares um estado comum de crise. No 

entanto, essa “crise” é interpretada de diferentes maneiras, desde de uma compreensão que 

considerar como um movimento do próprio desenvolvimento do conhecimento, sendo assim, 

um processo natural, como interpretação que não dissocia a produção de conhecimento do 

processo de produção e reprodução da vida. Partindo dessa última compreensão é que 

tomamos a categoria decadência ideologica para compor o debate sobre o trabalho 

interdisciplinar, pois compreendemos que essa categoria permite conhecer os processos 

históricos da produção de conhecimento na sociedade de classe. 

Em Gyorgy Lukács, encontramos um consistente debate sobre a categoria teórica 

“decadência ideológica”. Categoria está que oferece suportes para pensar a produção de 

conhecimento na sociabilidade do capital, sendo que, segundo Lara:  

[...] a categoria decadência ideológica oferece importantes elementos 
para a compreensão das ideologias que se propõem neutras e 
antiontológicas, presentes no pensamento social com seus apelos ao 
fragmentário, ao efêmero e, principalmente ao esquecimento das 
análises sobre a luta de classe, o trabalho alienado, a propriedade 
privada dos meios fundamentais de produção, a revolução social 
(LARA, 2013, p.92). 

 

Cabe aqui, sumariamente, apresentar e ressaltar que Lukács parte de uma 

compreensão ontológica do homem, sendo assim, ele busca – apoiado na filosofia de Marx- 

a partir do que considera o ato fundante do homem, desvelar os processos de produção e 

reprodução da realidade humana, intecionando apontar as categorias fundamentais e as 

relações do ser. Ato este, o trabalho, que por sua dinâmica dialética torna-se fundante do ser 
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social, pois é por meio do trabalho - atividade de transformação da natureza – que o homem 

consolida-se no ser social.  

O processo de transformação da natureza para a satisfação das necessidades do 

homem, ou seja, a objetivação dessa necessidades é um processo que, por uma lado 

possibilita a satisfação imediata das necessidades, e por outro, imprime no próprio homem 

mudanças, já que, ao transformar a natureza o homem satisfaz uma necessidade primaria e 

ao mesmo tempo se modifica, além disso, as necessidade saciadas possibilitam a criação de 

novas necessidades, como bem explica Marx & Engels, em A Ideologia Alemã: 

[...] O primeiro pressuposto de toda a existência humana e de toda a 
história, é que os homens devem estarem condições de viver para 
poderem 'fazer história '. Mas, para viver, é preciso antes de tudo 
comer, beber, ter habitação e algumas coisas mais. O primeiro ato 
histórico é, portanto, a produção dos meios que permitam a satisfação 
dessas necessidades. [...] O segundo ponto é que, satisfeita essa 
primeira necessidade, a ação de satisfazê-Ia e o instrumento de 
satisfação já adquirido conduzem a novas necessidades - e esta 
produção de novas necessidades é o primeiro ato histórico" (MARX; 
ENGELS, 1984, p.40).  

 

Essas breves considerações sobre a categoria trabalho, se fazem necessárias para 

passarmos a diante nas contribuições de Lukács sobre a categoria “decadência ideológica”, 

demarcando que, ao partir do ato fundante do ser social, o trabalho, o autor não busca uma 

solução epistemológica para o desenvolvimento do conhecimento, mas, parte de uma 

compreensão ontológica apresentando o desenvolvimento da produção de conhecimento 

sobre os processos materiais que os possibilitaram.  

Em sua obra “El Asalto a la razón”, Lukács (1959), além de apresentar os movimentos 

que constituíram o nascimento e desenvolvimento do irracionalismo moderno, o autor se 

propõe também, a deixar demarcado que não há ideologias inocentes. Para o autor:  

La historia de la filosofia, lo mismo que la del arte y la de la literatura 
no es- como creen los historiadores burgueses – simplesmente la 
historia de las ideias filosóficas o de las personalidades que las 
sustentan. Es el desarrollo de las fuerzas prductivas, el desarrollo 
social, el desenvolvimento de la lucha de clases, el que plantes los 
problemas a la filosofia y señala a ésta los derroteros para su solución 
(LUKÁCS, 1959, p. 03).  

 

E assim, compreendendo a dinâmica fundamental da historicidade humana, que 

Lukács apresenta uma compreensão dos processos que levaram a decadência ideológica. 

Exibindo os movimentos materiais que possibilitaram a elaboração de algumas das principais 

ideias da modernidade.  
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Segundo Lukács, a decadência ideologica, inicia com a tomada de poder político da 

burguesia, no qual “ a luta de classe entre ela e o proletariado se coloca no centro do cenário 

histórico” (LUKÁCS, 2016, p. 100). Para o autor da obra “O assalto da Razão”, é partir de 

1848, que nasce o irracionalismo com ação reacionária aos problemas da luta de classe. Esta 

data, marca a “passagens” das lutas progressistas da burguesia contra o feudalismo para uma 

relação de combate contra o proletariado. E assim “o irracionalismo moderno nasce da grande 

crise económico-social, política e ideológica que marca a transição do século XVIII ao XIX 

(LUKÁCS apud NETO, 1978, p.43). Nas palavras do próprio Lukács (1968, p. 99), a 

“decadência ideológica surge quando as tendências da dinâmica objetiva da vida cessam de 

ser reconhecidas, ou são inclusive mais ou menos ignoradas, ao passo que se introduzem em 

seu lugar desejos subjetivos, vistos como a força motriz da realidade”. E assim, a burguesia 

vai construindo a sua “ [...] necessidade de bloquear uma comprensão mais profunda da 

reliadade social. Trata-se, da perspectiva dessa classe, de compreender a realidade social na 

forma até o limite que permite a reprodução dessa ordem social” (TONET, 2013, p.09). 

Cabe destacar que, com a consolidaçao do projeto burguês de sociedade, sendo o 

capitalismo, também se consolida “uma intensa divisão social do trabalho resultado da lógica 

auto expansiva do capital” (TONET, 2013, p.08). É importante ressaltar que, essa divisão 

social do trabalho é naturalizada por essa lógica, sendo que:  

A natuealização dessa divisão social do trabalho, por sua vez, esteve 
na origem das chamadas ciências humanas, cada uma delas surgindo 
a partir da delimitação de um território específico. Essa delimitação 
partia do pressuposto de que a realidade social não era um conjunto 
intimamente articulado, mas uma soma de partes sem conexão 
essencial entre si. Dai porque cada uma das disciplinas – econômia, 
sociologia, ciência política, psicologia, antropologia, etc – poderia 
reividicar o tratamento isolado de uma parte da realidade (TONET, 
2013, p.08). 

 

Antes dos processos de decomposição da ciência, tínhamos uma produção de 

conhecimento “preocupada com a totalidade da vida social, interessada em descobrir a 

verdade do mundo”. Esta perspectiva é substituída pela apologética, como já dito, tal processo 

“ocorre com a tomada do poder político pela burguesia” (LARA, 2013, p.94). No qual, “não se 

tratava mais saber se este ou aquele teorema era verdadeiro, mas se, para o capital, ele era 

útil ou prejudicial, cômodo ou incômodo, se contrariava ou não as ordens policiais” (MARX, 

2013, p. 86). Sendo assim, a partir da tomada de poder, a burguesia manifesta:  

[...] a noção correta de que todas as armas que ela havia forjado contra 
o feudalismo começavam a ser apontadas contra ela própria, que todos 
os recursos de formação que ela havia produzido se rebelavam contra 
a sua própria civilização, que todos os deuses que ela havia criado 
apostataram dela (MARX, 2011, p.80).  
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É neste cenário histórico que a categoria “decadência ideológica” desenvolve-se e 

apresenta seu momento predominante com “a conclusão dos esforços revolucionários da 

burguesia e o início da sua hegemonia, da sua localização no comando da estrutura do capital” 

(PINASSI, 2009, p.16). Esse processo é constituido de uma apropiação imediatista e a-

histórica da realidade, sendo:  

[...] o mote da concepção científica da decadência, a objetividade social 
é ignorada. As relações de produção e reprodução da vida social, o 
desenvolvimento histórico, social e econômico não são considerados 
no seu percurso transitório na elaboração das categorias teóricas. A 
atividade humana, a práxis social, em todas as suas determinações, é 
progressivamente afastada do domínio da racionalidade (LARA, 2013, 
p. 96). 

  

Esse afastamento da atividade humana, da práxis social e suas determinações na produção 

de conhecimento é “denuncia” essencial para se pensar a produção de conhecimento, assim, 

o resgate a categoria decadência ideológica é um grande desafio necessário, já que: 

A decadência ideológica denunciada por Marx e Engels e interpretada 
por Lukács, é um período claramente marcado pela tentativa de os 
ideólogos burgueses produzirem conhecimento que tem como 
premissa a evasão da realidade social, com explícita intencionalidade 
de conservação da ordem capitalista (LARA, 2013, p.93). 

 

Nessa perpectiva, ao se tratar de reflexões sobre a produção de conhecimento na 

sociedade capitalista, principalmente quanto os esforços buscam uma perspectiva crítica, 

torna-se essencial considerar tais processos históricos que culminaram em teorias nas quais 

apresentam a “evasão da realidade social”, objetivando a “conservação da ordem capitalista”, 

ocacionando, consequentemente, na fragmentação do conhecimento. Pois, não basta a 

constatação desta fragmentação e seus aspectos negativo, é preciso evidenciar suas raizes 

materiais, principalmente para superar o presuposto que a fragmentação do conhecimento 

“se trata de um problema meramente espistêmico e que, portanto, pode ser superado também 

no plano epistêmica” (TONET, 2013, p.09). 

As aproximações realizadas até aqui, sobre a fragmentação do conhecimento e 

categoria decadência ideologica, foram numa busca de construir base teórica que possibilite 

compreender a produção de conhecimento e a fragmentação do conhecimento em sua 

relação histórica com a produção e reprodução da vida social.  

A partir da complexidade a qual está inserido o processo histórico de produção do 

conhecimento até aqui apresentado, e sendo a interdisciplinaridade - base do trabalho 

interdisciplinar -  um paradigma que intenciona uma apreensão da realidade que rompa com 

a fragmentação, ou seja, um conhecer e agir na realidade por meio das contribuições das 
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diversas ciências parcelares, faz-se necessário inserir o debate da interdisciplinaridade, 

pautando o tema a partir da sua complexidade social numa sociabilidade capitalista.   

 A interdisciplinaridade é pensada em grande parte, como a panaceia aos problemas 

de apreensão da realidade, ou seja, como um paradigma que possa remediar os vários 

problemas dos processos do conhecimento e interversão da realidade, além de pressupor a 

possibilitada de um conhecimento totalizante da realidade. Assim, as diversas ciências 

parcelares, buscam soluções na compreensão e elaboração desta categoria. Sendo a 

interdisciplinaridade de tamanha magnitude, num sentido que se propõe a solicionar tantos 

problemas, o trabalho interdisciplinar é visto como: 

  

[...] um procedimento que tem resultados positivos. Pois, é certamente 
verdade que a soma de aspectos econômicos, sociológicos, filosóficos, 
históricos e outros, tratará um conhecimento mais amplificado do que 
se esse tratamento se limitasse a apenas uma dessas áreas, por outro 
lado, um conhecimento, mais amplo permitiria um tratamento menos 
isolado de cada problema, seja no âmbito profissional, seja na esfera 
da ação social” (TONET, 2013, p.03) 

 

No entanto, cabe questionarmos se a interdisciplinaridade seria mesmo solução. Ou 

seja, essa daria conta da superação da fragmentação do conhecimento, visto as origens 

deste? E por último, será possível a superação da fragmentação do conhecimento – 

reconhecendo seus processos histórico -  e consequentemente dos problemas profissionais 

na sociedade capitalista?  

Tais questionamentos são para direcionamos o debate numa perspectiva de 

compreender a interdisciplinaridade para além de seus discursos salvacionistas. Portanto, 

pensar que a interdisciplinaridade pode ser o “caminho” para a superação da fragmentação 

do conhecimento, por mais que reconheça os processos históricos que culminaram na 

fragmentação da ciência, é “não perceber ou não aceitar a relação de dependência ontológica 

do conhecimento em relação as condições materiais (TONET, 2013, p.03). Ou seja, é 

dissociar a produção de conhecimento da relação de produção e reprodução da vida, sendo 

que, essa reprodução se realiza no ato fundante do ser social, o trabalho.  

 Assim, esse modo de pensar a superação da fragmentação do conhecimento, 

pressupõe que os movimentos do saber, a produção e desenvolvimento de conhecimento “se 

dá no interior do próprio saber”. Além, de pressupor que “da soma desses diversos fragmentos 

é possível obter um conhecimento totalizante de um determinado objeto” (TONET, 2013, 

p.04).  
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 A produção e desenvolvimento do conhecer é uma discussão complexa, não se 

esgotando nessas aproximações realizadas nesse ensaio. No entanto, intecionamos com 

essas breves considerações, possibilidades de pensar a interdisciplinaridade na formação e 

nas práticas profissionais, para além de seus discursos salvacionista e principalmente  

articulando essa discussão a história da fragmentação do conhecimento, compreendida no 

processo histórico da produção e reprodução da vida social na sociedade capitalista.  

3. CONSIDERAÇÕES 

 

Nossos esforços neste breve estudo, não teve a pretenção de esgotar a discussão 

tanto da categoria “decadência ideológica”, bem como do fenômeno da interdisciplinaridade. 

Nossa intencionalidade foi de, principalmente construir um “alerta” para as reflexões acerca 

da interdisciplinaridade enquanto base para o trabalho interdisciplinar, pois mesmo com suas 

propostas atraentes, é necessário refletir tal fenômeno, pautando as condições concretas do 

desenvolvimento de conhecimento, ou seja, considerando as contradições existentes na 

sociabilidade capitalista.  

Há uma questão que em grande parte não é apresentada nos debates sobre a 

interdisciplinaridade, mesmo aqueles que apresentam a fragmentação do saber em seu 

processo histórico, é a perspectiva da impossibilidade de superação da fragmentação do 

saber na sociabilidade capitalista, desconsiderando assim, os movimentos de ordem e 

manutenção do capital.  

Consideramos também ser importante destacar a intenção atribuída à 

interdisciplinaridade, por parte das problematizações teórica, dessa ser capaz de apreender 

a totalidade, que a compreende de forma reduzida como união das partes. No entando, ao 

partirmos da perspectiva do materialismo dialético, se faz necessário elevar nos debates 

sobre o trabalho interdisciplinar, a compreensão da categoria de totalidade, a saber: 

Totalidade, portanto, como princípio metodológico, significa que nada pode ser 
comprendido de modo isolado. O sentido de cada parte, de cada fato, de cada 
dado, só emerge na medida que ela for apreendido como momento de um 
conjunto, como resultodo de um processo através do qual cada um dos 
elementos parciais vai adquirindo a suas natureza e suas especificidade 
(TONET, 2013, p. 116). 

 

Acreditamos que sim, é preciso pensar o fenômeno da interdisciplinaridade, sendo que 

este, compõe objetivos de prática nas políticas sociais destinados aos trabalhadores das 

diversas ciências parcelares. No entanto, é preciso que o debate sobre as possibilidades da 

interdisciplinaridade tanto na formação quanto nas práticas, encontrar-se acompanhado a 
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uma compreensão das reais contradições da sociabilidade capitalista, colocando em pauta 

principalmente a luta de classe.  
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