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"Produção interdisciplinar do conhecimento no Triângulo Mineiro: relações entre a ciência e as 

linguagens artísticas" é um subprojeto integrante do projeto temático Perspectivas Interdisciplinares 

em Educação, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade de 

Uberaba. O objetivo é realizar o levantamento de produções acadêmicas com integração ciência e 

arte, defendidas em Programas de Pós-graduação de universidades e institutos federais do Triângulo 

Mineiro, durante o período de 2012 a 2014. Os procedimentos abrangeram leitura e discussão dos 

textos teóricos; levantamento de produções defendidas nos programas selecionados; arrolamento 

dos trabalhos que integram ciência e arte e preenchimento de fichas de análise. Foram levantadas 

2062 produções acadêmicas, sendo 1407 dissertações e 655 teses. Do total de 25 Programas de 

Pós-graduação, 8 apresentaram 68 produções com a integração entre ciência e a arte, já nos outros 

17 programas não se identificou essa interdisciplinaridade. O Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) apresentou maior destaque em 

comparação aos outros programas: 30 dissertações que contemplavam a integração ciência e arte, 

sobretudo através da literatura (27). Os demais programas de Pós-Graduação da UFU foram: 

Programa de Pós-Graduação em Arte (13); Programa de Pós-Graduação em Educação (6); Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia (1); Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Programa NO de 

Pós-Graduação em Ciência Social (1). Na Universidade de Uberaba foram identificadas 7 

dissertações que relacionavam arte e ciência. Finalmente, a Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro apresentou uma dissertação enfocando arte e ciência no Programa de Pós-Graduação em 

Atenção à Saúde. As expressões artísticas salientadas na pesquisa foram: poesias (6), atividades 

teatrais (4), pintura (2), museus artísticos (3) músicas (12), arte cinematográfica (4), poéticas 

visuais (3), tatuagens (1) e sobretudo a literatura (33).  Em uma visão quantitativa, o número de 

produções em relação ao total é consideravelmente pequeno. Ainda assim, é possível perceber a 

existência de pesquisadores que estão dispostos a estreitar a relação entre ciência e arte e abranger 

o imaginário e o devaneio artístico. Entendendo a força da interdisciplinaridade como atitude para 

construção do conhecimento, reflete-se que a integração ciência e arte pode ser considerada uma 

forma de aproximação entre o homem e as esferas do saber.  Pondera-se que por meio da 

promoção de discussões sobre a interdisciplinaridade arte e ciência, é possível a expansão desta 

interface que pode enriquecer as diversas áreas do conhecimento. 
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A presente pesquisa apareceu como uma necessidade detectada nas investigações precedentes que 

vêm-se realizando por pesquisadores do GEPIDE/Grupo de Estudos e Pesquisas em Instrução, 

Desenvolvimento e Educação, adscrito ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

de Uberaba, e cadastrado no CNPq. Os estudos vêm mostrando que não se conta na atualidade com 

um glossário de termos científicos sobre Psicologia Pedagógica e Didática que auxilie a 

investigadores e professores sobre essa área. Esse vazio de conhecimentos abre uma problemática 

interessante para ser resolvida através de uma pesquisa de Iniciação Científica. O referencial que 

servirá de base para a elaboração do mencionado glossário pertence ao enfoque histórico-cultural, 

tanto na psicologia quanto na didática. O projeto tem como objetivo reunir um conjunto de termos 

da Psicologia Histórico-Cultural e da Didática Desenvolvimental, a partir de obras relevantes de A. N. 

Leontiev e P. Ya. Galperin. Tocante à metodologia da pesquisa, o plano se desenvolveu em duas 

etapas: na primeira delas foram selecionadas as obras. Na segunda etapa se elaboraram as 

compilações das citações dos termos achados nas obras selecionadas. Decidiu-se que os termos 

seriam organizados alfabeticamente, na forma de citações diretas, e que ao final de cada um deles 

apareceriam as referências de onde foram tirados, conforme as Normas ABNT. Como resultado da 

investigação, foi sistematizado o seguinte conjunto de termos: ACCIÓN, ACTIVIDAD, 

ASSIMILACIÓN, AUTONOMIZACIÓN, CONCIENCIA, CONOCIMENTO, FACTORES, GENERALIZAZIÓN, 

IMÁGENES, INDIVIDUO, INTERIORIZACIÓN, LENGUAJE, MOTIVO, NECESIDAD, OPERACIÓN, 

ORIENTACIÓN, PENSAMIENTO, PERCEPCIÓN, PERSONALIDAD, RASGOS, REFLEJO, 

REPRESENTACIONES, ROL, SIGNIFICACIÓN e SUBJETIVIDAD.A conformação desse glossário, após 

passar por mãos de pesquisadores da Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, será de extrema 

importância no auxílio de pesquisas na área da Educação, Psicologia Histórico-Cultural e 

Desenvolvimental. Dado a variedade e a complexidade dos termos elencados, os futuros 

pesquisadores poderão fazer assimilações e comparações dos conceitos dos grandes autores 

selecionados para essa pesquisa. 
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