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Resumo 

O trabalho questiona o possível caráter interdisciplinar da Comunicação. Enquanto na 

Capes esta ciência é enquadrada entre as “Sociais Aplicadas I” (CSAI), o documento 

da área da Comunicação anuncia a interdisciplinaridade como fundante para a sua 

prática. De modo que causa alguma estranheza a Comunicação não ser classificada 

pela Capes como pertencente à área “Interdisciplinar”.  A metodologia de trabalho 

empregada é dupla: revisão de literatura e entrevistas semiestruturadas com 

renomados comunicólogos brasileiros. Entre os resultados já encontrados, constata-

se que não. 

 

Introdução 

O “Documento de Área” da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) traça os parâmetros e critérios para as áreas do conhecimento 

reconhecidas pelo órgão. De acordo com a versão de 2013, a Comunicação está 

inserida em “Ciências Sociais Aplicadas I” (CSAI) e é aí que se encontra a questão 

problema deste estudo. Nesse mesmo documento, a interdisciplinaridade é destacada 

como base para a produção de conhecimento na Comunicação, assim, entende-se 

que ela “deve ser valorizada como possível elemento constitutivo da identidade de 

Programas e por estes indicada quando relacionada a Áreas de Concentração, Linhas 

de Pesquisa, Proposta do Programa, Produção Científica e os demais itens de 

avaliação” (Capes, 2012, p.10).  A questão levantada, tudo dito, é o por que a Capes, 

mesmo com uma área intitulada Interdisciplinar, considera a Comunicação como 

CSAI? Nosso objetivo com tal ação é o de discutir, especificamente para a área, se a 

partir dos dados coletados durante a pesquisa é mais pertinente classificar as ciências 

da comunicação não como “sociais aplicadas”, e sim “interdisciplinares”. Isso tem 

implicações não apenas taxonômicas, mas sobretudo epistemológicas, colocando 

acento sobre o método da Comunicação para investigar os seus objetos, método este 

que parece mais interdisciplinar e menos ciência social aplicada.   

 

Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é investigar se a Comunicação está prioritariamente 

ligada à interdisciplinaridade ou às Ciências Sociais Aplicadas.  

 



Como objetivos específicos, podemos citar: 1) realizar revisão de literatura sobre 

epistemologia da comunicação e interdisciplinaridade; 2) entrevistar renomados 

comunicólogos brasileiros sobre a pergunta que orienta este trabalho; 3) cruzar os 

dados coletados na revisão àqueles das entrevistas. 

 

Metodologia 

O método utilizado é duplo, há a revisão de literatura e campo e, no último caso, com 

a realização de entrevistas semiestruturadas. 

 

Desenvolvimento 

De março a julho de 2016, a etapa da revisão de literatura foi finalizada. Em agosto, 

foram realizadas algumas das entrevistas semiestruturadas que planejamos, com 

alguns dos grandes especialistas brasileiros da Comunicação. O intuito foi 

compreender as suas visões epistemológicas da Área. Cabe para o final de 2016 a 

conclusão dessas entrevistas e da segunda fase da pesquisa. 

 

Resultados Preliminares 

Durante a revisão de literatura e campo, ainda que preliminar, o estudo parece nos 

indicar que, hoje, conforme inserido no Documento de Área da Capes, a 

interdisciplinaridade é algo constitutivo da pesquisa em Comunicação. Contudo, ao 

nos depararmos com a designação da área como “Ciências Sociais Aplicadas I” 

(CSAI), junto de variabilidades apresentadas por nomes de peso em Comunicação, 

como Lucia Santaella (2001) e Luís Mauro de Sá Martino (2012), não podemos negar 

a multiplicidade de estudos, metodologias e perspectivas existentes na “indecisão 

epistemológica” da área.  

Situação esta que, talvez, seja vista por muitos como uma fragilidade para o campo, 

quando, na verdade, a pesquisa interdisciplinar se apresenta muito bem delimitada e 

consolidada, uma característica promissora na produção de conhecimento da área de 

Comunicação. Logo, cabe a consideração provisória de que os motivos de as 

comunicações estarem classificadas como CSAI são majoritariamente econômicos e 

políticos, e não científicos/epistemológicos. 

 

Fontes Consultadas 



 CAPES. Documento de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior Diretoria de Avaliação: Área Multidisciplinar. 2013. 

 CENTRANS, Centro de Educação Transdiciplinar. Declaração de Veneza. 

Veneza: 1986.  

 CENTRANS, Centro de Educação Transdiciplinar. Declaração de Vancouver - 

A Ciência e a Cultura para o século XXI: Um problema de sobrevida. 

Vancouver: 1989. 

 CENTRANS, Centro de Educação Transdiciplinar e UNESCO. Congresso 

Ciência e Tradição: Perspectivas Transdisciplinares para o século XXI. Paris: 

1991. 

 CENTRANS, Centro de Educação Transdiciplinar. Carta da 

Transdisciplinaridade. Portugal: 1994. 

 CENTRANS, Centro de Educação Transdiciplinar. Uma Mensagem de Tóquio. 

Tóquio: 1995. 

 CENTRANS, Centro de Educação Transdiciplinar. Congresso Internacional de 

Locarno. Locarno: 1997. 

 CENTRANS, Centro de Educação Transdiciplinar. Declaração de Zurique. 

Zurique: 2000. 

 CENTRANS, Centro de Educação Transdiciplinar. Mensagem de Vila Velha/ 

Vitória. Brasil: 2005. 

 NICOLESCU, Basarab. O Manifesto da Transdisciplinaridade. Triom: São 

Paulo, 1999. 

 NICOLESCU, Basarab. Methodology Of Transdisciplinarity: Levels Of Reality, 

Logic Of The Included Middle And Complexity.Transdisciplinary Journal Of 

Engineering & Science, France, p.19-38, dez. 2010. 

 SANTAELLA, Lucia. Novos Desafios da Comunicação. Lumina – Facom/ UFJF 

– v.4, n.1, p.1-10, jan/jun 2001. 

 SANTAELLA, Lucia. Comunicação e pesquisa: projetos para mestrado e 

doutorado. São Paulo: Hacker, 2001. 215 p. 

 GADOTTI, Moacir. Interdisciplinaridade – atitude e método. 1999. Disponível 

em: http://www.paulofreire.org 

 SOMMERMAN, Américo. Inter ou Transdisciplinaridade? Da fragmentação 

disciplinar ao novo diálogo entre os saberes. São Paulo: Paulus, 2006.  

http://www.paulofreire.org/

