
OBJETIVOS  
a. Investigar a noção de interdisciplinaridade como fundamento de uma formação 
crítica; 
b. Apresentar o ensaio como forma indisciplinar e interdisciplinar de escrita e de 
reflexão crítica; 
c. Analisar a forma com que diferentes campos lidam com a forma ensaio, como o 
cinema, a literatura, a filosofia e as ciências humanas. 
 

EMENTA  
Caracterização de disciplinaridade, multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade. 
Diferentes tipos ou graus de interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade. 
Contribuições da interdisciplinaridade no campo da ciência, do ensino e da arte. A 
formação interdisciplinar. 
 

PROGRAMA  
Entre a interdisciplinaridade e a indisciplina do ensaio 
 
Esse curso pretende esboçar um panorama interdisciplinar da forma ensaística e da 
sua tendência a desfazer as fronteiras entre as diferentes disciplinas acadêmicas e 
práticas artísticas. Com isso, pretende-se discutir as possibilidades de forma para o 
pensamento. 
 
A história da reflexão sobre o ensaio o apresenta, segundo Silvina Rodrigues, como 
uma “forma intermédia” entre a literatura, as artes e um tipo de conhecimento 
proposto pelas ciências e pela filosofia. O ensaio, gênero “intranquilo”, como o 
caracterizou João Barrento, possui assim certa flexibilidade na sua própria forma. É 
também o que diz, de outra maneira, um dos textos seminais acerca do assunto: 
segundo Georg Lukács, o ensaio guarda as suas semelhanças com a ciência e com a 
arte, numa espécie de meio caminho entre as duas. 
 
Ao mesmo tempo, a indisciplinaridade do ensaio contribui para a formação de um 
gênero de “teoria crítica” que, ao não se subordinar à especialização em um único 
campo do saber, se apresenta como possibilidade de reunião das diferentes 
humanidades em uma outra espécie de rigor. 
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Lógos e poiesis, rigor e criação, cálculo e desvio, pesquisa e invenção. Essa zona 
intermédia ocupada pelo ensaio fez com que também artistas incorporassem ao seu 
trabalho algo dessa forma. Como acontece nos filmes-ensaio de Jean-Luc Godard e 
de Agnès Varda ou nos poemas-ensaio de Marília Garcia e Anne Carson. 
 
Este curso se divide em duas partes. Na primeira, vamos abordar alguns ensaios que 
pensam e teorizam a escrita ensaística. Na segunda, iremos investigar alguns 
exemplos de ensaios interdisciplinares ou indisciplinares, feitos em prosa, poesia ou 
em linguagem audiovisual. 

AVALIAÇÃO  
CATEGORIA III 
 
Duas avaliações, G1 e G2, a combinar com a turma. 
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Filmes 
GODARD, Jean-Luc. Alphaville e Adeus à linguagem. 
VARDA, Agnès. Muros e murmúrios e Os catadores e eu. 
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A ser disponibilizada ao longo do curso. 

 


