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Inter e transdisciplinar.....
Misturando ciência e conhecimentos 
para a sustentabilidade é possível?



Interdisciplinaridade, Multidisciplinaridade e Transdiciplinaridade na 
pesquisa socioambiental.

•O desenvolvimento da sociedade no seu meio ambiente e as suas
interações são processos naturalmente interdisciplinares.

•O homem, todavia, na sua simplicidade de raciocínio, transformou este
complexo conjunto de interações em elementos disciplinares para
melhor entender e buscar resolver cenários. Enquanto a complexidade
dessa sociedade envolvia pequenas interações espaciais e
interdisciplinares, essa tendência foi útil e criou um bom avanço
científico-tecnológico;

•O próprio desenvolvimento humano, no entanto, gerou novas pressões
e interações ambientais que exigem da ciência uma indispensável
postura interdisciplinar.



A questão ambiental, com a sua complexidade, e a interdisciplinaridade
emergem no último terço do século XX (finais dos anos 60 e começo da
década de 70);

A crise ambiental e a crise do saber surgem como a acumulação de
“externalidades” do desenvolvimento do conhecimento e do crescimento
econômico.
A interdisciplinaridade implica assim um processo de inter-
relação de processos, conhecimentos e práticas que transborda
e transcende o campo da pesquisa e do ensino no que se refere
estritamente às disciplinas científicas e a suas possíveis
articulações.
A noção de interdisciplinaridade se aplica tanto a uma prática
multidisciplinar (colaboração de profissionais com diferentes
formações disciplinares)....





A transdisciplinar leva, à desconstrução do conhecimento disciplinar e
abre as vias para uma hibridização e diálogo de saberes no campo da
complexidade ambiental.

Assim como ao diálogo de saberes que funciona em suas práticas, e
que não conduz diretamente à articulação de conhecimentos que
implicam diversas “disciplinas”– formas e modalidades de trabalho –

mas que não se esgotam em uma relação entre disciplinas científicas,
campo no qual originalmente se requer a interdisciplinaridade para
enfrentar o fracionamento e a super especialização do conhecimento.



Então,  o 
que a 

natureza e 
a 

sociedade 
tem com 
isso????



Qual a importância da Biodiversidade?
Porque proteger recurso natural?



Interferência antrópica sobre os
ambientes naturais têm provocado
a destruição de habitats, introdução
de espécies exóticas, a poluição e a
superexploração dos recursos
naturais!

Então o que fazer???

Perda da Biodiversidade



UM POUCO DE HISTÓRIA, PRA COMEÇAR!
AFINAL , NOSSAS MARCAS FICAM NO TEMPO.... 
E NO AMBIENTE...

“A variabilidade de organismos 
vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os 
ecossistemas terrestres, marinhos 
e outros ecossistemas aquáticos e 
os complexos ecológicos de que 
fazem parte; compreendendo 
ainda a diversidade dentro de 
espécies, entre espécies e de 
ecossistemas”(CDB).



Duas correntes a preservacionista e a
conservacionista promovem longos debates
acadêmicos, políticos e sociais sobre o uso e proteção
dos recursos naturais... daí a criação de áreas
legalmente protegidas!
Fortalecimento do movimento internacional em
favor da criação de áreas protegidas/defesa da
natureza por meio de reuniões e congressos
internacionais para debates e intercâmbio de
informações científicas sobre a proteção de
determinados grupos de animais.

Conferência Internacional para a Proteção dos Animais Selvagens Africanos, em 1900
I Congresso Internacional, em Viena, 1884

Nos tempos feudais, já havia a ideia de proteger a natureza, 
mas era pro DONO da terra, mas no final do Século XIX ... 



Tentativas globais de padronização da terminologia para
designar as áreas protegidas:

Londres, 1933- Convenção para a Preservação da Fauna e da
Flora em Estado Natural;

1940 - Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das
Belezas Cênicas dos Países da América

Congresso Internacional, França, 1948 - Criação da União
Internacional para a Proteção da Natureza (IUPN), atual União
Internacional para Conservação da Natureza (UICN), com sede
na Suiça.



1972- Reunião de Estocolmo, na Suécia contou 
com a participação de 113 países – Posições 
divergentes sobre a relação entre o 
desenvolvimento econômico e a preservação 
ambiental. O que era inicialmente uma 
preocupação de preservação de belezas cênicas, 
passou a englobar: 

"a proteção dos recursos hídricos, manejo de
recursos naturais, desenvolvimento de
pesquisas científicas, manutenção do equilíbrio
climático e ecológico, preservação de recursos
genéticos, e, atualmente, constituem o eixo de
estruturação da preservação in situ da
biodiversidade como um todo".



Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e 
Meio Ambiente (Rio -92)  

Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB)-marco importante e um
compromisso histórico pelas nações em “conservar a diversidade
biológica, utilizar adequadamente os recursos biológicos e repartir
equitativamente os benefícios gerados pelo uso dos recursos genéticos”.



Histórico da Criação das Áreas Protegidas no Brasil

Brasil é considerado o pais estratégico na conservação dos recursos
naturais no mundo.

Fonte: ICMBio



Desmatamento para a plantação de café

Século XIX

Intelectuais como, José
Rebouças, José
Bonifácio de Andrade,
Alberto Torres e outros
se preocupam com a
degradação ambiental
do país.

A economia do país organizada no modelo
primário-exportador.



Década de 1930 – base legal para a criação de unidades de 
conservação no Brasil.

Constituição Federal 1934- Outorgava à natureza
um novo valor: “Patrimônio Nacional” a preservado.
Proteção com status de Política Nacional: Art. 10
encarregava o governo da “proteção das belezas
naturais e monumentos de valor histórico ou
artístico”;

Código Florestal 1934 - art. 3º. classifica as florestas
em protetoras, remanescentes, modelos e de
rendimento; art. 5º. Previu que fossem declaradas
remanescentes os parques nacionais, estaduais e
municipais;



1934 – Decreto 23.777 – Resíduos das Usinas de Açúcar
1934 – Código Florestal 
1934 – Decreto 24.643 – Código das Águas
1934 – Decreto 24.114 –Defesa Sanitária Vegetal
1934 – Decreto 24.548 –Defesa Sanitária Animal
1937 – Decreto-Lei 25 – Proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
1938 – Código de Pesca



Criação do Parque Nacional de 
Yellowstone, em 1872 nos EUA 
foi uma grande motivação para 
criar áreas protegidas no Brasil 
(mesmo que 57 anos depois !).

Parque Nacional de Itatiaia - 1937

Finalmente  iniciamos a 
proteger nossos recursos 
naturais.... Mas era preciso 
fazer mais....



Obrigada!
oliveira@museu-goeldi.br


