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O presente trabalho apresenta a pesquisa sobre a produção cientifica focada na
interdisciplinaridade no Brasil. Encontra-se em fase de conclusão, e incluiu a produção
bibliográfica de teses e dissertações disponíveis nas bibliotecas online das universidades
estaduais de todo território brasileiro. Essa pesquisa encontra-se inserida no grupo de pesquisa
Arte: criação, interdisciplinaridade e educação da universidade Estadual do Rio Grande do Sul
- UERGS, contemplada no ano de 2013 com a bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Rio Grande do Sul – FAPERGS. Dentro dessa investigação salientam-se os seguintes
questionamentos: Quais temáticas relacionadas à interdisciplinaridade têm sido investigadas
no Brasil? Quais metodologias têm sido utilizadas para a realização destas pesquisas? Quais
referenciais teóricos têm fundamentado as investigações sobre a interdisciplinaridade? Qual o
impacto das pesquisas sobre a interdisciplinaridade na área da educação? Neste sentido, esta
investigação objetivou pesquisar a produção científica sobre a interdisciplinaridade no Brasil,
a partir de teses e dissertações, publicadas nos anos de 2008 a 2013 que se encontravam
disponíveis online nas bibliotecas públicas estaduais. Como método foi utilizado a pesquisa
bibliográfica a partir de matérias online já publicadas nas bibliotecas virtuais. Para a coleta
dos dados foram consideradas as teses e dissertações disponíveis gratuitamente em espaços
virtuais das bibliotecas das universidades públicas estaduais. A análise dos dados foi realizada
a partir da análise de conteúdo. Dentre alguns dos resultados alcançados, pode ser destacado
que foram encontradas 39 universidades estaduais de todo território brasileiro, encontrando
apenas 6 universidades estaduais de todo o Brasil que possuem teses e dissertações sobre
interdisciplinaridade, totalizando 29 publicações, e sendo 5 teses e 24 dissertações. Além
desses resultados essa pesquisa aponta as dificuldades existentes quanto ao acesso às
pesquisas realizadas no Brasil. Há que se tratar, com urgência, de questões quanto ao acesso
de materiais oriundos de pesquisas, nos mais diferentes âmbitos, no país. Entende-se que esta
investigação possa contribuir com os estudos sobre interdisciplinaridade no Brasil, a partir o
conhecimento da produção científica existente e disponibilizada.

