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Resumo 

 

Numa Era Informacional globalizada, parece inviável o distanciamento vivenciado por 

entidades nos mais diversos setores. No entanto, o cenário percebido é o de fragmentação e 

isolamento quebrando a proposta de interdisciplinaridade. Neste artigo, tem-se como ambiente 

de observação o campus da PUC Minas em Arcos num contexto que demanda urgentemente 

pela integração dos seis cursos oferecidos na instituição. A hipótese trabalhada é a de que a 

criação de um curso de pós-graduação interdisciplinar em novas tecnologias possa funcionar 

com vias a transformar o campus em uma unidade sólida e integrada. Marshall Mcluhan 

fundamenta essas questões.  

 

 

Janeiro de 2002, campus da PUC Minas em Arcos: o curso de Comércio Exterior 

enfrentou impasses difíceis relacionados à sua sobrevivência. Posteriormente, aquele contexto 

culminou na extinção do curso. Seis anos se passaram e, em um cenário semelhante, a 

habilitação em Jornalismo foi suspensa, enquanto um processo similar se aproxima do curso 

de Sistemas de Informação. 

Esse recorte factual remete a considerações importantes: as modificações contextuais 

que assolam as organizações nesta Era Informacional necessitam de ajustes para que a 

sobrevivência e equilíbrio das entidades sejam preservados. Entretanto, questiona-se o que 

poderia ser feito por pesquisadores para que anulações não sejam feitas. 

Se fosse adotada uma postura utilitarista, os dilemas de outros cursos talvez não 

afetassem diretamente os pesquisadores do campo da Comunicação Social. Contudo, vive-se 

em uma sociedade em rede que opera reticularmente criando, gerenciando e distribuindo 

informações.  

Em decorrência, nota-se que essa tendência pode vir a se instalar e consolidar em 

qualquer um dos campi das PUC Minas como um todo.  Algo precisa ser feito por meio da 

pesquisa para, no mínimo, incitar reflexões sobre os processos em curso, a fim de agir de 

forma adequada no futuro.  



A fala do Reitor Dom Giovani Mol, quando da sua visita à PUC Minas em Arcos no 

último dia 4 de setembro para dar posse aos colegiados de coordenação didática dos cursos de 

Direito, Psicologia e Administração, contribuiu na construção deste artigo na medida em que 

o reitor propôs aos colegiados recém-empossados que não isolassem seus cursos e que se 

ajudassem para o engrandecimento da PUC Minas como um todo.  

Com embasamento nas teorias de Marshall McLuhan, propõe-se a noção de 

interdisciplinaridade para materializar e dar sustentação conceitual a essa proposta de 

pesquisa. As percepções de um educador que não entendia outra forma de atuação senão essa 

do agir interdisciplinar refletem sua formação híbrida – graduação em Engenharia, dois 

mestrados em Literatura Inglesa e um doutorado em Filosofia –, com certeza contribuindo 

para que essa consciência se instale tão fervorosamente em sua atuação como educador e 

pesquisador. 

O objeto de pesquisa deste artigo é a criação de um curso de pós-graduação 

interdisciplinar em novas tecnologias no campus Arcos, cuja dimensão exígua faz crer que 

esse núcleo seria mais saudável e economicamente viável se funcionasse como uma única 

célula, ao invés de se estruturar em cursos separados que tendem a concorrer uns com os 

outros. Parece que o estímulo à cooperação e solidariedade entre os cursos poderia propiciar a 

manutenção dos cursos originais e o acolhimento de outros, fortalecendo ainda mais a unidade 

em questão, fator de desenvolvimento para o Oeste mineiro. 

Todavia, acredita-se que uma mudança de mentalidade dessa proporção não se faça de 

um dia para o outro. Na verdade, professores, alunos e funcionários precisariam estar 

envolvidos para que, gradualmente, todos compartilhem dessa proposta, assumam-na como 

sua e passem então a defendê-la e divulgá-la dentro e fora da universidade. Trata-se de um 

processo profundo de retomada em que a colaboração, a solidariedade e a cooperação se 

tornem atitudes de vida e não apenas uma teoria oportuna.  

Imbuídos de tal espírito, tem-se como meta maior deste projeto a fixação dos 

graduandos e egressos na PUC Minas em Arcos na região, a fim de que o investimento feito 

por eles em sua formação se reverta em prol do desenvolvimento dessa parte do estado de 

Minas Gerais, evitando assim o êxodo para as capitais mais próximas já esgotadas em seus 

recursos. Assim sendo, o objetivo geral desta iniciativa é criar um curso interdisciplinar de 

pós-graduação em novas tecnologias, tendo como fundamento as idéias do 

educador/comunicador Herbert Marshall McLuhan, para que se disseminem gradualmente 

uma ideologia de construção coletiva compartilhada de um campus inter e transdisciplinar em 

Arcos. Em conseqüência, destacam-se como objetivos específicos: identificar os cursos de 



pós-graduação em novas tecnologias na região (Divinópolis, Formiga, Iguatama, Bambuí, 

Piumhí, Lagoa da Prata, Moema e Luz); avaliar os retornos desses cursos para a área em foco; 

avaliar a qualidade desses cursos (matriz curricular, formação dos docentes, 

comprometimento com a comunidade); verificar o interesse da população por cursos 

interdisciplinares de pós-graduação em novas tecnologias; e identificar o grau de interesse dos 

egressos da PUC Minas em Arcos por esse tipo de pós-graduação.   

 

1.1. O cenário no ambiente pesquisado 

 

Percebe-se que o campus da PUC Minas em Arcos vive um momento crucial em sua 

história. Ao contrário do que os mais ingênuos possam pensar, o fechamento ou suspensão de 

cada curso atinge decisivamente as fundações de um campus de tamanho tão reduzido, 

impactando a existência dos outros cursos. Assim, apesar de alguns deles se destacarem pelo 

elevado número de alunos por sala de aula, a sobrevida do campus fica ameaçada pelo fato de 

a oferta de cursos decrescer.  

Portanto, a concorrência ou competitividade entre áreas de graduação parece não 

operar como fator de crescimento e consolidação da PUC Minas em Arcos como um todo. Ao 

contrário, instituições educacionais economicamente salutares exibem um modo de ação 

compartilhado em que se prioriza a solidariedade como mola propulsora, força motriz dessas 

entidades, lançando-as para patamares cada vez mais elevados no campo de produção do 

conhecimento.  

Dentro desse cenário, o fomento de práticas interdisciplinares parece oferecer 

condições que permitam a exploração e o compartilhamento de recursos, a fim de provar sua 

eficácia em desafios de semelhante natureza. A possibilidade de trocas, de intercâmbio de 

informações, de cooperação pode conduzir à descoberta de soluções para antigos problemas, o 

que dificilmente é vislumbrado com a fragmentação em grupos estruturados como guetos 

dentro de determinado contexto. Com isso, a discussão de novas abordagens desconsiderada 

ou vista com suspeita, algo agravante quando a interdisciplinaridade clama por abertura de 

visão. Isso corresponde, na verdade, ao acolhimento de tendências inovadoras e de um novo 

olhar sobre velhas questões, iluminado pela investigação conjunta de novas perspectivas, pela 

criatividade e pelo espírito de aventura. Isso implica na percepção de que as experiências 

inusitadas são bem vindas, ainda que não legitimadas por significativos índices de sucesso 



anteriores, já que cada momento apresenta um novo contexto em que o ensaio mal sucedido 

de ontem pode se transformar em aprimoramento de sucesso hoje. 

Torna-se necessário frisar que a interdisciplinaridade parece ser inerente à natureza 

das novas tecnologias. Para Marshall McLuhan, esses novos suportes veiculam naturalmente 

condições interdisciplinares para a produção de conhecimento e utilização de seus recursos, 

estimulando ainda mais iniciativas similares. Daí a crença de que discorrer sobre um curso de 

pós-graduação interdisciplinar em novas tecnologias seja por si só uma espécie de pleonasmo, 

já que não parece, até o momento, haver outra forma de uso dessas novas mídias na pós-

modernidade.   

 

 

 

 

1.2. Marshall McLuhan: controverso e interdisciplinar 

 

Na verdade, a vida do pesquisador canadense Herbert Marshall McLuhan já ratifica a 

relevância e presença da interdisciplinaridade em sua vida. Nascido em 21 de julho de 1911 

em Edmont, Alberta, no Canadá, foi o primogênito do casal Herbert Ernest McLuhan e Elsie 

Hall Mcluhan. Teve apenas um irmão caçula, Maurice McLuhan. Em 1932 graduou-se em 

Engenharia, e dois anos depois concluiu mestrado em Literatura Inglesa na Universidade de 

Manitoba. Em 1936 obteve outra graduação em Literatura Inglesa na Universidade de 

Cambridge, na Inglaterra, concluindo posteriormente um mestrado na mesma área em 1939. 

Já na década de 40 tornou-se doutor em Filosofia em Cambridge. Seus livros mais famosos 

são A noiva mecânica (1951), A Galáxia de Gutenberg (1962) e Os meios de comunicação 

como extensão do homem (1964). 

Avesso a teorias, McLuhan trabalhava notadamente com percepções da realidade que, 

segundo ele, se manifestam através dos sentidos do ser humano, fazendo com que as 

experiências sejam individuais, singulares. Daí a insistência em considerar suas tétrades 

(avanço, obsolescência, recuperação e reversão) apenas como ferramentas de análise dos 

meios de comunicação. 

 

1.2.1. Autores e linhas de pensamento 

 



Marshall McLuhan foi intensamente influenciado por alguns autores cuja produção 

científica determinou a linha de pensamento do canadense. Dentre eles pode-se citar James 

Joyce, Ezra Pound, Teilhard de Chardin, T.S. Elliot e Windham Lewis. Amigos e 

contemporâneos, esses expoentes da literatura inglesa propiciaram a construção de um 

alicerce sólido a partir do qual McLuhan decolou para viagens intermináveis. 

 

Ezra Pound 

Autor de obras como Hugh Selwyn Mauberley e representante da escola imagista, 

Ezra Pound foi potencializador de uma linguagem concisa na obra de McLuhan, na medida 

em que o poeta foi profundo conhecedor do japonês e chinês, idiomas completamente 

distintos no que diz respeito à forma ocidental de leitura, já que têm como premissa o fato de 

cada signo possui um significado. Foi essa característica, aliada à estrutura não-linear de 

leitura desses alfabetos, que incluenciou a produção de McLuhan, culminando em textos 

concisos, frases e expressões curtas, além dos famosos aforismos.  Não por outro motivo, a 

frase “O meio é a mensagem” faz tanto sentido, afinal, a forma como o texto se apresenta é 

determinante leitura, interpretação e assimilação da mensagem transmitida pelo mesmo.  

 

Thomas Stearns 

Poeta modernista, dramaturgo e crítico literário, Stearns influenciou McLuhan de 

forma decisiva, apresentando e emprestando a ele o caráter metafórico aliado à escrita. Com 

isso, McLuhan adquiriu plataforma para a utilização de metáforas a partir de poemas como 

Wasteland (que faz alusões à decepção das gerações do pós-guerra) e Hollow Men (que se 

aproximando da musicalidade faz associação entre temas filosóficos, religiosos e sociais).  

Mas a relevância de T. S. Eliot não pára por aí. Foi o poema Four Quarters, composição 

formatada como quatro grandes textos divididos mas complementares entre si, que McLuhan 

engendrou a Teoria das Tétrades (o termo “teoria” é consideração generalizada, mas que o 

próprio McLuhan renega): recuperação, extensão, obsolescência e reversão. 

Também cabe citar nessa lista de influências o nome de James Joyce, inspiração que 

parece modelar as falas mcluhanianas sobre hipertextualidade. Essa estrutura textual 

percebida em criações como Finnegans Wake, supõe uma nova forma de organização, livre de 

linearidade e vasta em possibilidades de leitura, exigindo assim novas posturas dos leitores. 

Além disso, havia uma questão de identificação entre Joyce e McLuhan: ambos tinham 

ligação com a família e certo enraizamento cultural resultantes de educação católica. Todavia, 

se revelam por vezes libertários, dispostos a desbravarem o mundo e a descobrirem novas 



possibilidades de comunicação. Daí pode-se dizer que essa herança de hipertextualidade não 

foi algo isolado. 

 

Teilhard de Chardin 

Interdisciplinar no pensamento, Chardin oferta a McLuhan novos conceitos e 

configura a idéia de aldeia global utilizada pelo canadense, que capta essa visão holística e 

aplica aos meios de comunicação. As grandes descobertas de Chardin e sua capacidade de 

perceber as relações interdisciplinares abrem portas para que as pesquisas em diferentes áreas 

do saber se tornem possíveis. Outro conceito relevante no legado de Chardin refere-se à 

transcendência que propõe uma visão além do tangível, indo de encontro ao imaterial. 

 

Windham Lewis 

Norte americano, anti-romântico e anti-sentimental, Lewis pode ser considerado 

dentre as influências na obra de McLuhan como o mais intrigante dos autores. Fundador do 

movimento Vorticista, Lewis defende a idéia de incorporação do objeto de estudo. Seu ponto 

referencial é a natureza, que ao ser estudada deve passar a vestir aquele que a estuda. 

Revoltado com a realidade na qual vivia, Lewis criou um mundo para si, percebido por 

McLuhan como uma ilha em meio à realidade. Seu legado refere-se então à questão da 

incorporação do objeto de estudo. 

 

2. Simbolismo e Modernismo 

 

A herança destes autores pode ser sintetizada em dois movimentos revolucionários nos 

campos das Ciências Sociais e das Artes: o Modernismo e o Simbolismo. No primeiro, a 

ruptura com o subjetivismo romântico e a interpretação objetiva da realidade são forças 

motrizes do movimento que caracteriza. Na verdade, o Modernismo é um conjunto de 

movimentos culturais que cercaram as artes e o design na primeira metade do Século XX, no 

qual interfere na linha de pensamento mcluhaniana por oferecer propostas de criação que 

partem do nada. Aqui, o conhecimento adquire novos métodos de reflexão e pesquisa, uma 

vez que a maneira como se gera o saber não é relevante e o caminho pode ser trilhado de 

diversas formas, o que foge de esquemas formais de linearidade. O foco hipertextual é outra 

herança para Mcluhan. 

O Simbolismo, por sua vez, é um estilo literário surgido no século XIX caracterizado 

pelo transcendentalismo, a musicalidade e a subjetividade. Sua influência no pensamento de 



McLuhan diz respeito ao saber intuitivo, de forma que a produção de conhecimento é vista 

pelo filósofo como algo transcendente, que permite a utilização da intuição para aludir 

determinada idéia, descrita principalmente através de metáforas. Essa forma ilógica segue 

caminhos subjetivos, onde cada um tem a possibilidade de descobrir o trajeto pelo qual se 

chegou à determinada idéia, segundo uma noção construtivista do conhecimento.  

 

3. Palavras-chave 

 

Além de analisar a obra e a vida de Marshall McLuhan, é relevante aliar a esta 

pesquisa algumas definições pertinentes, que complementam de forma eficaz o estudo 

realizado neste artigo. Dentre os conceitos básicos que fundamentam esta pesquisa pode-se 

citar: novas tecnologias, identidade regional, pós-graduação, inclusão informacional e 

interdisciplinaridade. Todos esses conceitos serão considerados à luz do pensamento de 

Herbert Marshall McLuhan.  

Novas tecnologias significam a interconexão dos diversos sistemas comunicacionais, 

produzindo uma gama de mensagens textuais, orais e visuais ao mesmo tempo, vindas das 

mais variadas fontes. A identidade regional pressupõe o conjunto de significados 

desenvolvidos por um determinado grupo residente no mesmo local. Este grupo passa a dar 

significados àquilo que os rodeia de forma a produzir sua própria cultura. 

Por sua vez, a pós-graduação enquanto curso de especialização traz em si a construção 

de um profissional multifacetado, capaz de se destacar no mercado competitivo. Nesse 

sentido, uma pós-graduação interdisciplinar será de grande valia na construção de um novo 

perfil mutante. Completando esse pensamento, define-se a interdisciplinaridade enquanto 

diálogo entre as disciplinas e a integração entre as diversas áreas de conhecimento. Através da 

atitude interdisciplinar, o conhecimento se expressa por meio de uma visão unitária, de forma 

que o estudo e a pesquisa sejam feitos pela contribuição das diversas ciências. Por fim, a 

inclusão digital viabiliza a inclusão informacional, na medida em que se vale das novas 

tecnologias para disseminar um grande volume de informações no mais curto espaço de 

tempo possível.  

Ao refletir sobre esses conceitos é possível estabelecer uma diretriz de pensamento que 

seja peculiar às especificidades da região estudada, o Centro-Oeste Mineiro, bem como 

auxiliar no crescimento da PUC Minas em Arcos, de maneira que a criação de uma pós-

graduação interdisciplinar em novas tecnologias seja encarada como um plano de 

comunicação interna para fazer com que a informação circule mais rápida e intensamente entre 



os cursos do campus em questão. Tal conquista tende a operar como fator de integração entre 

os colegiados dos cursos, docentes e da universidade, informatizando e flexibilizando as 

relações entre esses elementos. Assim sendo, a intensidade e freqüência das relações 

propiciam o surgimento de processos comunicativos mais enriquecedores, na medida em que 

coordenadores de curso, professores, funcionários e discentes passarão a compartilhar de uma 

mesma identidade, que valoriza e promove as culturas regionais, estabelecendo condições de 

movimentos e iniciativas voltadas para a cidadania. Dentro desse cenário, a Comunicação 

Comunitária fundamenta as ações, afinal a consecução de todos esses esforços induz à criação 

de uma comunidade formada por todos os agentes envolvidos nesse processo (alunos, 

professores, funcionários, coordenadores e pró-reitor). 

Este artigo ousa acreditar que essa pós-graduação possa colocar à disposição do 

campus Arcos um novo agir comunicativo, ao sugerir a exploração de uma nova forma de 

relacionamento entre os cursos, em prol de uma sobrevida profícua, enriquecedora e dinâmica 

para esse núcleo de produção de conhecimento e para a comunidade que o abriga. 

Sob essa perspectiva, trabalhar interdisciplinarmente significa se abrir para uma nova 

postura diante da vida e, conseqüentemente, diante do processo ensino-aprendizagem. Mais 

do que isso, implica acreditar que a relação também é conteúdo. 

Assim sendo, articulando pesquisa, ensino e extensão, esse curso interdisciplinar se 

compromete decisivamente com a região em que está inserido ao ultrapassar os muros da 

Universidade e retornar à comunidade os recursos nele investidos por seus alunos, quando 

cada um deles explora no Centro-Oeste mineiro formas de desenvolvimento auto-sustentável 

para a realização de suas aspirações.  

Dessa forma, ao invés de se deslocar para os grandes centros já esgotados, novos 

nichos de atuação podem ser desenvolvidos – com notórias possibilidades de sucesso – nessa 

área de Minas Gerais, fixando cada vez mais elementos à sua terra. 

Esses profissionais, além de contribuírem para o desenvolvimento regional, terão 

características inovadoras, na medida em que seus olhares estarão voltados para as 

particularidades aqui encontradas, de forma que tratarão dessas carências de mercado não com 

esquemas mecanicistas de trabalho, mas com visão integrada das várias ciências. 

Daí a demanda de integrar o campus Arcos a partir de um curso interdisciplinar de pós-

graduação em novas tecnologias, que além de trabalhar com um conteúdo eminentemente 

interdisciplinar com base em novas tecnologias, tem como meta propor um novo tipo de 

relacionamento entre os cursos. Nesse novo padrão de trabalho, o compartilhamento de todos 

os recursos é fundamental, já que o sucesso de um curso implica no sucesso de todos os 



outros. Em decorrência, o fracasso, suspensão ou fechamento de um dos deles ameaça a 

existência dos demais, a partir do momento em que todos os cursos compartilham de uma 

mesma meta. 

 

4. O campus Arcos 

 

Infelizmente, ainda é significativo o êxodo de graduandos e egressos da PUC Minas 

em Arcos para a capital mineira, Belo Horizonte assim como para outras capitais do país 

(embora a proporção seja visivelmente menor). Na verdade, pode-se dizer que a ilusão de 

mais e melhores oportunidades de atuação nos grandes centros perdeu um pouco de força, 

mas mesmo o congestionamento natural das metrópoles não impede que a migração ainda seja 

estratégia utilizada por recém formados em busca de postos no mercado de trabalho. Há que 

se considerar ainda a agravante de que, diante do cenário esgotado das capitais, alguns se 

envolvem em sub-empregos na esperança de que, depois de algum tempo, possam visitar – 

como profissionais bem sucedidos – suas cidades.  

A ironia desse sistema é que todos os recursos locais despendidos na formação desses 

elementos, ao invés de retornar para seu município de origem, são desviados para outras 

localidades, deixando de contribuir para o crescimento e expansão da sua terra natal.  

Entende-se que a proliferação dos campi avançados das universidades brasileiras no 

interior tenha como meta a fixação dessas populações em suas regiões, permitindo o 

incremento das possibilidades de crescimento para essas áreas e, dessa forma, a distribuição 

dos centros de produção de riqueza pelo Brasil afora. Tais centros abrigam ao mesmo tempo 

nichos de produção de conhecimento. Parece óbvio que o país terá retardada a sua marcha 

rumo ao desenvolvimento, enquanto não se comprometer decisivamente com a multiplicação 

de tais núcleos de produção pelo seu território, desconcentrando áreas já comprometidas 

(como as grandes capitais) e abrindo possibilidade para que outros centros nasçam ou se 

consolidem. 

Para que tal possibilidade se torne viável, a educação apresenta-se como alavanca 

fundamental ao formar indivíduos comprometidos com as regiões pela sua própria origem e 

laços afetivos. Cicilia Peruzzo e Beatriz Dornelles, baluartes para Comunicação Comunitária 

no Brasil, são unânimes em enfatizar a importância do local para que a globalização faça 

sentido para o Brasil. Parafraseando Milton Santos, diria ainda que a expansão das 

universidades brasileiras para o interior parece ter muito em comum com a proposta desse 



pesquisador por um novo processo de globalização, afinado com a elevação e difusão da 

qualidade de vida no interior nos países emergentes.  

Compartilhando de suas crenças, este artigo acredita que relevância maior deva ser 

dada a essa causa por parte de instituições confessionais, pelo fato de tais entidades dedicarem 

especial atenção à formação do ser humano e a um conceito de desenvolvimento, 

significativamente fundamentado na elevação de qualidade de vida para todos e para a 

consolidação do bem comum. 

Não coincidentemente, dentre as “Diretrizes para a Graduação da PUC Minas”, 

destaca-se sobremaneira o item “Formação Humanista”. Perseguindo a mesma orientação, 

entende-se que a implementação de um Programa de Pós-Graduação fortalecido pela presença 

da PUC Minas no interior do Estado parece fazer sentido dentro dos cânones da Universidade 

em questão. Acredita-se, assim, que a Missão e Identidade da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, que consagra grande parte de sua essência à formação humanista, 

deva se manifestar também no desenvolvimento de programas de pós-graduação 

comprometidos com a distribuição dos centros de poder concentrados nas grandes metrópoles 

por todos os cantos do Estado e do país. A crença fundamental dessa perspectiva é a de que a 

promoção desses potenciais vai atuar como catalisadora de recursos humanos, informacionais 

e financeiros que, somados aos valores locais, hão de desenvolver movimentos progressistas 

por todos os patamares dessas regiões. 

Foi consoante com tais aspirações que se pensou em criar uma pós-graduação 

interdisciplinar para a PUC Minas em Arcos, prevendo que além de servir a todos os cursos 

de graduação do campus, incremente ainda mais as trocas informacionais entre os graduandos 

por meio de um plano transdisciplinar de ações e metas assumido por todos os docentes 

envolvidos ou não nesse curso. 

Espera-se que esse curso conduza todo o campus de Arcos ao desenvolvimento de um 

esforço compartilhado de competências que possam colaborar para o fortalecimento de todas 

as áreas de graduação, consolidação da imagem institucional da PUC na região, fixação de 

docentes nessa área e melhor aproveitamento dos recursos humanos, informacionais e 

financeiros disponíveis. 

Os estudos de Herbert Marshall McLuhan são aqui invocados pelo fato de toda a sua 

trajetória acadêmica ter sido pautada em um percurso eminentemente interdisciplinar. A sua 

própria formação híbrida (graduação em Engenharia, dois mestrados em Literatura Inglesa e 

doutorado em Filosofia) comprova essa vocação.  Ademais, sua paixão pelo campo da 

Comunicação Social – desencadeada pela proximidade com a Publicidade e Propaganda – 



reafirmam sua fé na interdisciplinaridade como único caminho para que a o processo ensino-

aprendizagem se complete plenamente. Dentro desse mesmo espírito, processos reais de 

Comunicação Social, segundo McLuhan, só serão passíveis de implementação se 

promoverem mudanças de conduta originadas na transformação da informação em 

conhecimento a partir da sua incorporação à própria vida. Dessa forma, McLuhan parece 

reafirmar a união definitiva e irremediável entre os campos da Comunicação e da Educação 

ao perceber a informação como ponto de interseção entre esses campos de produção de 

conhecimento. 

Neste artigo, parte-se do pressuposto de que a tradição interdisciplinar é fator 

preponderante do universo acadêmico da PUC Minas. O diálogo entre as disciplinas da matriz 

curricular de seus cursos, bem como a articulação vertical, parcerias mais ousadas que unem 

salas de aula de uma mesma graduação (e por que não salas de graduandos de áreas 

distintas?), é um trabalho que se baseia na constituição do conhecimento universal e não 

fragmentado e mecanicista. A PUC Minas possui como baluartes a formação humanista e 

cidadã, objetivos que uma educação interdisciplinar alcança por unir os saberes e construir 

mosaicos de erudição interdependente. 

Portanto, a atitude interdisciplinar é peculiar a qualquer pesquisa que se introduza nas 

novas tecnologias de comunicação. Hoje, a interação mediada é uma realidade na sociedade e 

o receptor não é visto mais apenas como um sujeito passivo, estocador de informações. Seu 

papel é de atitude conjunta na elaboração e construção do conhecimento. Pierre Lévy chama 

as redes virtuais de espaços universais e sem totalidade, o que contempla os pressupostos de 

uma pós-graduação em novas tecnologias com vistas a atender às demandas curriculares dos 

cursos fixados na região, na medida em que suas premissas sejam a formação baseada nas 

teorias mcluhanianas e a complementaridade e integração das diversas áreas de atuação da 

pesquisa. 

Ao refletir sobre a importância de agregar novas tecnologias e interdisciplinaridade em 

pós-graduação, acredita-se que é possível incorporar uma pós-graduação que atenda as 

características locais, suas demandas de mercado e adequar um projeto que funcione como 

facilitador do desenvolvimento regional, fixando profissionais da área nas sugeridas 

localidades e consolidando o Centro-Oeste mineiro enquanto centro de formação acadêmica 

interdisciplinar em novas tecnologias de comunicação.  

Assim, para que se crie um curso de pós-graduação interdisciplinar em Novas 

Tecnologias torna-se fundamental identificar a existência de propostas da mesma natureza na 

região em estudo. Caso existam, há que se avaliar sua qualidade e retornos para a comunidade 



local. Se não existirem será preciso avaliar o grau de interesse da população por cursos 

similares destacando, de maneira especial, o interesse dos egressos da PUC Minas em Arcos 

por essa área de estudos. 
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