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Trata-se de uma reflexão sobre a questão da fragmentação 
entre os saberes. Para tanto, inicia-se com um breve relato 
histórico sobre o desenvolvimento científico a partir da Era 
Pré-Socrática. Em seguida, expõe uma relação entre a orga-
nização do conhecimento científico e o Modelo Pedagógico 
Tradicional, pontuando este Modelo no ensino em saúde. 
Por último, traz uma proposta de ensino interdisciplinar em 
saúde, tendo como base “O Estudo de Caso Integrativo”, que 
tem como principal finalidade proporcionar um re-ligamento 
entre os saberes ditos teóricos e práticos.
Descritores: Teoria e Prática, Ensino Interdisciplinar, Estudo 
de Caso Integrativo

It refers to a reflection about knowings fragmentation subject. 
For such, it begins by a brief historical report on the scientific 
development from Pre-Socratic Period. Afterwards, it expos-
es a relationship between the organization of the scientific 
knowledge and Traditional Pedagogic Model, punctuating this 
Model in the teaching in health. Last, it brings a proposal of 
interdisciplinary teaching in health, basing “Integrative Study 
Case” that has as main purpose to provide a new linking 
among knowings known as theoretical and practical.
Des crip tors:  Theory and Practice, Interdisciplinary Learning, 
Integrative Study Case 

Se trata de una reflexión acerca de la fragmentación entre los 
saberes. Para tanto empieza con un informe de la abreviación 
en el desarrollo científico después del Período Pre-Socrático. 
Después se expone una relación entre la organización del con-
ocimiento científico y el Modelo Pedagógico Tradicional, mien-
tras puntuando a este Modelo en la enseñanza en la salud. Por 
último, se trae una propuesta de enseñanza interdisciplinaria 
en la salud, teniendo como la base “el Estudio de Caso Inte-
grativo”, que tiene como el propósito principal proporcionar 
una re-ligación entre los saberes dichos teóricos y prácticos.  
Des crip to res: Teoría y Práctica, Enseñanza Interdisciplinaria, 
Estudio de Caso Integrativo 

INTRODUÇÃO

Para entendermos de maneira mais clara o processo de sepa-
ração entre os saberes, bem como algumas tentativas de reu-

nião destes, optamos por explorar alguns fatos históricos que 
parecem fazer sentido para esta temática. Para tanto, iniciare-
mos com um breve relato histórico sobre o desenvolvimento do 
conhecimento científico, a partir da Era Pré –Socrática.   
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INTRODUÇÃO

Para entendermos de maneira mais clara o processo de sepa-
ração entre os saberes, bem como algumas tentativas de reu-

nião destes, optamos por explorar alguns fatos históricos que 
parecem fazer sentido para esta temática. Para tanto, iniciare-
mos com um breve relato histórico sobre o desenvolvimento do 
conhecimento científico, a partir da Era Pré –Socrática.   

Tentaremos explorar alguns marcos históricos ocidentais, que 
podem estar relacionados a questões sobre a separação dos saberes. 
Porém, esta explanação não pretende e nem pode pretender expor 
todos fatos e descontinuidades históricas impressas no tempo.

BREVE RELATO HISTÓRICO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
Século VII A.C 
Do ponto de vista econômico, os gregos neste século estavam 
em uma situação favorável, uma vez que incorporavam as téc-
nicas cada vez mais associadas à manipulação humana. O ser 
humano buscava explicações racionais para os fenômenos con-
siderados divinos.

Uma vez que isto era possível no campo da técnica poderia 
ser também no campo do conhecimento. Aqui temos o surgi-
mento do processo que separava a filosofia da ciência. Temos as 
primeiras formulações científicas e filosóficas da cultura ociden-
tal, desenvolvidas na escola de Mileto. Entretanto, as origens do 
conhecimento racional, na Grécia arcaica, envolviam questões 
que diziam respeito à separação entre ciência, filosofia e arte. 

A validação do pensamento racionalista, pautado na busca 
pela verdade, e a sobreposição deste à filosofia pré-socrática 
ocorreu na medida em que houve uma ampla adesão, dos gre-
gos, às novas formas de conceber o mundo.

Podemos perceber como a separação entre filosofia e ciên-
cia ocorreu também no âmbito da medicina, a partir de Hipó-
crates: o médico deixa de ser o prático para se tornar o porta-
dor de um conhecimento científico.

“Foi Hipócrates que deu à medicina seu espírito científico e 
quem traçou magistralmente o ideal ético que passou imedia-
tamente a reger o comportamento médico, apontado por todos 
como legítimo paradigma.”1

Era Medieval: noção do corpo
Apesar da separação entre filosofia e ciência no âmbito da me-
dicina, a concepção de corpo era a de um todo, como con-
tinuidade da natureza, algo que deveria estar longe das espe-
culações humanas: os cirurgiões da época eram vistos como 
categoria de segundo plano. O corpo era aberto para o cosmo 
e, ao mesmo tempo, fechado para as especulações de ordem 
humana como dissecações, cirurgias e outros2.

O ser humano enfrentou a igreja como, por exemplo, Leo-
nardo da Vinci, e disseminou a técnica da dissecação em todo 
território europeu. Nesta época, a igreja era contrária a esta 
prática e pregava que o corpo era intocável por ser obra divi-
na. Como o corpo tinha comunicação direta com o cosmo, as 
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doenças eram concebidas como intempéries da natureza, era 
então atribuídas aos deuses2. 

RENASCENÇA
Época em que as dissecações se espalharam em toda Europa. 
É também o período em que o homem se dispõe a controlar o 
corpo por meio de recomendações de fundo moral, como o fe-
chamento das casas de banho, por acreditar que a porosidade 
da estrutura física favorecia a proliferação das doenças2. 

A dissecação do corpo contribuiu para que o mesmo fosse 
controlado pelo próprio homem. A partir do momento em que o 
ser humano volta-se para a experimentação e observação de fatos, 
o corpo é visto a partir do seu próprio funcionamento, ou seja, 
deixa de ser  regido pelo cosmo para ser regido por si mesmo2.

Como as justificativas divinas pareciam não mais explicar os 
acontecimentos da época, o ser humano buscava, por meio de 
observação de fatos e de experimentações, satisfazer sua curio-
sidade em relação ao que desconhecia2. 

Século XVII
Época em que se dá a aceleração do conhecimento na área mé-
dica, assim como em vários setores da ciência. Um desses avan-
ços foi a elaboração da lei da gravidade com Isaac Newton.

É também neste século, que Descartes publicou sua obra 
intitulada “De homini”, na qual trazia a idéia do funciona-

mento do corpo como uma 
máquina. Sendo assim, suas 
atividades poderiam ser sub-
metidas ao exame físico e 
matemático.

Era Moderna 
Enquanto que o universo 
cultural medieval pode ser 
caracterizado pelo “amonto-
amento, interpenetração, mis-
tura”, não havendo separação 
entre o mundo terreno e o 
divino, a modernidade trouxe 
justamente a oposição a esse 

universo, trouxe um sistema fragmentado, rompido: a lógica das 
coisas deste mundo não é semelhante a do mundo celestial3. 

Levamos em consideração que é esta a Era em que ocorre o 
desenvolvimento industrial, sobretudo com a Revolução Indus-
trial, havendo uma separação entre o trabalho manual e  traba-
lho intelectual e também a elaboração específica de uma etapa 
de trabalho constituinte de um mesmo processo. 

A formação de saberes específicos exigiu a separação do 
conhecimento, o que acabou por refletir na organização social 
das cidades: lugar dos vivos, lugar dos mortos, lugar para festas, 
lugar para o lixo, e assim por diante. Este caráter se estendeu 
também para a Era Contemporânea4.

 Do raciocínio exposto acima, podemos considerar a concepção 
racionalista como base do pensamento ocidental. Esta concepção 
consolidou-se em diversos campos do saber considerados mais ade-
quados para explicar os problemas que afetam a humanidade.

A concepção racionalista como base no pensamento ociden-
tal possibilitou a hierarquização dos conhecimentos: a noção de 
verdade passou a nortear o pensamento científico, além de cons-

tituir o eixo central da ciência. Portanto, o conhecimento cientí-
fico passa a ser preponderante dentre os outros conhecimentos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE CO MO O MODELO PE-
DAGÓGICO TRADICIONAL LEGITIMA O CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO RACIONALISTA 
Segundo Bireaud5, o Modelo Pedagógico Tradicional é organizado 
de forma a transmitir um conhecimento que busca legitimidade  
“em si próprio”, uma vez que garante a “reprodução da comunida-
de científica”, a que é autorizada a conferir verdade aos  enuncia-
dos científicos”.  Para a autora, a reprodução da comunidade cien-
tífica se faz sob um processo: o estudante é considerado como não 
sabedor do conhecimento científico, o professor então, é o principal 
responsável por transmitir-lhe o conhecimento necessário para que 
ele seja introduzido “no jogo da formação do saber científico”. 

Muitos autores como a própria Bireaud5, Nóvoa6, Saupe7, 
Schon8 e Morin9 dentre outros, dizem que o Modelo Pedagógi-
co Tradicional não atende mais às funções designadas ao ensi-
no superior.

Segundo Morin9, atualmente vivemos uma época fecunda, 
porém trágica para o conhecimento, tendo em vista que a “cul-
tura científica” não favorece a reflexão e, cada vez mais, desti-
na-se a um “conhecimento quantitativo, parcelar e disjuntivo”.

As conseqüências desta forma de organização do conheci-
mento, na formação profissional, tem sido tema de debate en-
tre estudiosos.

Segundo Schon8, há uma crise de “confiança no conhe-
cimento profissional”. Esta crise para o autor é decorrente de 
duas questões: 
1. da não contemplação de um “practium reflexivo” e
2. do currículo que tem um caráter profissional normativo.

O “practium”, para Schon8, não tem utilidade se não envolver 
freqüentemente outros conhecimentos, inclusive os distintos do 
saber escolar. O “practium reflexivo implica em um tipo de apren-
der fazendo, em que os alunos começam a praticar(...) mesmo an-
tes de compreenderem racionalmente o que estão a fazer”.

O currículo que tem o caráter profissional normativo evi-
dencia separações entre as disciplinas consideradas básicas e 
as específicas. Esta separação pode também favorecer a dicoto-
mização do pensar, além da hierarquização dos saberes. 

Em concordância com este debate, Morin9 nos lembra que 
é impossível a reflexão sobre os “saberes despedaçados”. Do 
mesmo modo, este autor diz que o conhecimento simplista está 
ancorado no princípio de redução-disjunção, enquanto o co-
nhecimento complexo, ao mesmo tempo, que disjunta associa, 
sem reduzir o todo à parte e nem à parte ao todo.

Como normalmente no ensino em saúde segue-se o modelo 
normativo de currículo. Há uma cisão (dicotomia) entre teoria 
e prática, isto acaba por proporcionar um sentido desconexo 
entre o pensar e o fazer: o que é dito na teoria (em sala de aula) 
não se torna possível de ser visto na prática (hospitais, ambula-
tórios, Unidades Básicas de Saúde e outros).  

Esta problemática parece ser decorrente da forma de organi-
zação do conhecimento, como já foi dito. Porém, no ensino em 
saúde isto tem um agravante: o centro de estudos da área da saú-
de freqüentemente é o Ser Humano, e este por si só é complexo.

Pensando, portanto, no estudo do Ser Humano como com-
plexo podemos ter algumas possibilidades para executar o traba-
lho  interdisciplinar. Uma destas, diz respeito à tomada de atitu-

de perante o conhecimento científico, o que 
pode significar em considerar:
1.a especialidade apenas fazendo sentido 
se estiver interligada a outros saberes e ou-
tros saberes estiverem interligados ao saber 
específico;
2.que todo saber é igualmente importante. 
Esta atitude pode possibilitar a “acomoda-
ção” dos saberes;
3.que a especialidade quando interligada 
a outros saberes pode indicar caminhos de 
incertezas, mas convicção no “espírito co-
operativo” existentes nos próprios saberes;

Acreditamos assim, que a tomada des-
tas atitudes poderá propiciar o trabalho in-
terdisciplinar. 

A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO EM SAÚDE: 
ASPECTOS GERAIS
Muitos estudiosos, e mesmo, algumas instituições têm se mos-
trado disponível para tentar colocar em prática a proposta de 
um ensino interdisciplinar. Alguns  seguem em andamento, ou-
tros fizeram tentativas consideradas com pouco sucesso, uma 
vez que o entendimento sobre o trabalho interdisciplinar não 
possibilitou uma mudança de atitude do professor perante o 
conhecimento científico e a própria vida.

Esta situação nos leva a raciocinar que, assim como há pro-
blemas na formação do profissional de maneira geral, e em 
particular na área da saúde, como já apontados anteriormente, 
conseqüentemente há problemas na formação do professor de 
graduação. Possivelmente são problemas relacionados à pre-
ponderância de um tipo de conhecimento que resulta em um 
raciocínio fragmentado, disjuntivo e reducionista. Todavia, não 
pretendemos explorar esta problemática aqui dada a sua com-
plexidade e maneira particular de tratar.

  
O ESTUDO DE CASO INTEGRATIVO: uma proposta de ensino 
interdisciplinar em saúde

O Estudo de Caso Integrativo é uma proposta de ensino para 
graduandos e pós-graduandos da área da saúde. Este tem como 
principal finalidade proporcionar um re-ligamento entre os sa-
beres ditos teóricos e práticos.

É muito comum o professor em campo de estágio supervi-
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incertezas, mas convicção no “espírito co-
operativo” existentes nos próprios saberes;

Acreditamos assim, que a tomada des-
tas atitudes poderá propiciar o trabalho in-
terdisciplinar. 

A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO EM SAÚDE: 
ASPECTOS GERAIS
Muitos estudiosos, e mesmo, algumas instituições têm se mos-
trado disponível para tentar colocar em prática a proposta de 
um ensino interdisciplinar. Alguns  seguem em andamento, ou-
tros fizeram tentativas consideradas com pouco sucesso, uma 
vez que o entendimento sobre o trabalho interdisciplinar não 
possibilitou uma mudança de atitude do professor perante o 
conhecimento científico e a própria vida.

Esta situação nos leva a raciocinar que, assim como há pro-
blemas na formação do profissional de maneira geral, e em 
particular na área da saúde, como já apontados anteriormente, 
conseqüentemente há problemas na formação do professor de 
graduação. Possivelmente são problemas relacionados à pre-
ponderância de um tipo de conhecimento que resulta em um 
raciocínio fragmentado, disjuntivo e reducionista. Todavia, não 
pretendemos explorar esta problemática aqui dada a sua com-
plexidade e maneira particular de tratar.

  
O ESTUDO DE CASO INTEGRATIVO: uma proposta de ensino 
interdisciplinar em saúde

O Estudo de Caso Integrativo é uma proposta de ensino para 
graduandos e pós-graduandos da área da saúde. Este tem como 
principal finalidade proporcionar um re-ligamento entre os sa-
beres ditos teóricos e práticos.

É muito comum o professor em campo de estágio supervi-

sionado (área de enfermagem, medicina, 
fisioterapia, dentre outros) solicitar a seus 
alunos o estudo de caso do paciente a ser 
estudado. Por exemplo, na área da enfer-
magem o estudo de caso é composto pela 
Sistematização da Assistência de Enferma-
gem, incluindo o estudo da patologia e da 
terapêutica medicamentosa.

Para que essa atividade passe a ser inte-
grativa, propomos que o caso em questão 
seja estudado também sob as bases de prin-
cípios antropológicos, sociológicos, bioquí-
micos, psicológicos, parasitológicos, enfim, 
com base em todo os saberes “teóricos” su-
postamente aprendido pelo aluno durante o 
curso. Desta maneira, compreendemos que, 
por exemplo, um resultado de hemograma 

não seja valorativo per si, o aluno terá que conceber este como re-
sultante da posição do paciente em um todo: em relação integrativa 
com outros seres, com micro-seres que, por sinal, poderá realizar 
uma ação de tropismo com o organismo do paciente, cuja ação 
pode causar benefícios e/ou danos a este. Tais resultados poderão 
estar relacionados com a posição do paciente na sociedade, com 
seus hábitos, com a sua cultura, como por exemplo, a ocupação 
profissional, o hábito alimentar, hábito de leitura, a localização geo-
gráfica de onde vive e outros.  Sendo assim, acreditamos proporcio-
nar uma tentativa de contextualização dos conhecimentos, religan-
do-os e ao mesmo tempo “acomodando-os”, para que um não se 
sobressaia ao outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta de um Estudo de Caso Integrativo, foi elaborado na 
Tese de Doutorado intitulada “Análise sobre a Formação do 
Professor de Graduação em Enfermagem10.” Esta tese foi defen-
dida no ano de 2004, na Faculdade de Educação da Universi-
dade de São Paulo - FEUSP.

O Estudo de Caso Integrativo já foi desenvolvido, de maneira 
“ensaística”, por alunos de terceiro ano de Graduação em En-
fermagem da Universidade de Mogi das Cruzes. Obteve-se re-
sultados bastante proveitosos no que diz respeito a compreensão 
do aluno sobre  a inter-relação dos conhecimentos específicos e, 
sobretudo, quanto a abordagem mais globalizada, e ao mesmo 
tempo, contextualizada do processo saúde-doença. 
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