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� Multidisciplinaridade
� Segundo Japiassú, a multidisciplinaridade se caracteriza por uma ação simultânea de uma 

gama de disciplinas em torno de uma temática comum. Essa atuação, no entanto, ainda é
muito fragmentada, na medida em que não se explora a relação entre os conhecimentos 
disciplinares e não há nenhum tipo de cooperação entre as disciplinas.

Figura 1 – Multidisciplinaridade

� Cada retângulo representa o domínio teórico-metodológico de uma disciplina
� Os conhecimentos são estanques e estão todos num mesmo nível hierárquico 

e, além disso, não há nenhuma “ponte” entre tais domínios disciplinares, o que 
sugere a inexistência de alguma organização ou coordenação entre tais 
conhecimentos

Níveis de Interação entre as Disciplinas



� Pluridisciplinaridade

� Na pluridisciplinaridade, diferentemente do nível anterior, observamos a 
presença de algum tipo de interação entre os conhecimentos interdisciplinares, 
embora eles ainda se situem num mesmo nível hierárquico, não havendo ainda 
nenhum tipo de coordenação proveniente de um nível hierarquicamente 
superior

Figura 2 – Pluridisciplinaridade

� há uma espécie de ligação entre os domínios disciplinares indicando a 
existência de alguma cooperação e ênfase à relação entre tais conhecimentos.

� A existência ou não de cooperação e diálogo entre as disciplinas é
determinante para diferenciar esses níveis de interação entre as disciplinas.

Níveis de Interação entre as Disciplinas



� Interdisciplinaridade
� segundo Japiassú, é caracterizada pela presença de uma axiomática comum a 

um grupo de disciplinas conexas e definida no nível hierárquico imediatamente 
superior, o que introduz a noção de finalidade

Figura 3 - Interdisciplinaridade

� A Figura 3 ilustra com clareza a existência de um nível hierárquico superior de 
onde procede a coordenação das ações disciplinares

� Na interdisciplinaridade há cooperação e diálogo entre as disciplinas do 
conhecimento, mas nesse caso se trata de uma ação coordenada

� essa axiomática comum, mencionada por Japiassú, pode assumir as mais 
variadas formas. Na verdade, ela se refere ao elemento (ou eixo) de integração 
das disciplinas, que norteia e orienta as ações interdisciplinares.

Níveis de Interação entre as Disciplinas



� Transdisciplinaridade
� A transdisciplinaridade representa um nível de integração disciplinar 

além da interdisciplinaridade. Trata-se de uma proposta relativamente 
recente no campo epistemológico

Figura 4 – Transdisciplinaridade

� Como se pode observar na Figura 4, este é um tipo de interação onde 
ocorre uma espécie de integração de vários sistemas interdisciplinares 
num contexto mais amplo e geral, gerando uma interpretação mais 
holística dos fatos e fenômenos.

Níveis de Interação entre as Disciplinas



�

Vem a ser uma espécie de enciclopedismo, baseada na “soma” de informações 
procedentes de diversas disciplinas.

O nexo de união é estabelecido em torno de uma espécie de “metadisciplina”. 
Neste caso existe uma estrutura de união, normalmente um modelo teórico 
ou um marco conceitual, aplicado para trabalhar em disciplinas muito 
diferentes entre si.

Por exemplo, na Idade Média, a Teologia foi considerada a ciência global à qual
todos os outros saberes se subordinavam. Nos séculos XVI a XVII a Filosofia 

toma a precedência e se torna o modelo do verdadeiro conhecimento. Nos 
séculos XVIII e XIX, a Física começou a reinar absoluta entre as ciências 
como o modelo perfeito da atividade científica. Todas as outras ciências, 
para serem consideradas científicas, se obrigavam a seguir o modelo da 
Física. No Século XX, o modelo se deslocou para a Biologia.



Este tipo de associação consiste, essencialmente, no fato de uma disciplina 
tomar de empréstimo a uma outra seu método ou seus procedimentos. Em 
alguns casos, este tipo de interdisciplinaridade não ultrapassa o domínio da 
ocasionalidade e das situações provisórias. Em outros, é mais durável, na 
medida em que uma disciplina se vê constantemente forçada a empregar os 
métodos de outra, é o caso,
por exemplo, da pedagogia que constantemente precisa recorrer à psicologia. 

4. Interdisciplinaridade compósita

É levada a efeito quando se trata de resolver os grandes e complexos
problemas colocados pela sociedade atual: guerra, fome, delinqüência, poluição 
dentre outros. Trata-se de reunir várias especialidades para encontrar soluções 
técnicas tendo em vista resolver determinados problemas, apesar das 
contingências históricas em constante mutação. Todavia, nem os domínios 
materiais nem tampouco os domínios de estudo dessas disciplinas, com seus 
níveis de integração teórica, entram numa real interação. O que se verifica é
apenas uma conjugação de disciplinas por aglomeração, cada uma dando sua 
contribuição, mas guardando a autonomia e a integridade de seus métodos, de 
seus conceitos-chaves e de suas epistemologias.



Procede de uma coerência bastante estreita dos domínios de estudo das 
disciplinas, havendo certa integração de seus níveis de integração teórica 
e dos métodos correspondentes. Por exemplo, certos elementos e certas 
perspectivas da Biologia ganharam o domínio da Física para formar a 
Biofísica.

Para Japiassú, essa é a forma legítima de interdisciplinaridade. No 
entanto, como ele mesmo afirma, esse nível de integração só é atingível 
através da pesquisa científica. Na melhor das hipóteses, o que se 
poderia fazer no ensino seria adaptar certos aspectos dos novos campos 
científicos interdisciplinares, como a Biofísica, e explorar os seus 
fundamentos e as relações entre tais conhecimentos disciplinares de 
maneira a gerar a compreensão de uma série de fenômenos biofísicos, 
ou seja, fenômenos que não seriam adequadamente compreendidos 
somente a partir da Física ou da Biologia.



Níveis de Interação das disciplinas - síntese
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O que é um projeto 
interdisciplinar?





1ª FASE: PLANEJAMENTO



















SUGESTÕES PARA PROJETOS INTERDISICIPLINARES













Matemática, Física, Química e informática



“Numa sala de aula interdisciplinar, a autoridade é conquistada, enquanto na
outra é simplesmente outorgada. Numa sala de aula interdisciplinar a

obrigação é alternada pela satisfação; a arrogância, pela humildade; a
solidão, pela cooperação; a especialização, pela generalidade; o grupo

homogêneo, pelo heterogêneo; a reprodução, pela produção do
conhecimento. [...] Numa sala de aula interdisciplinar, todos se percebem e

gradativamente se tornam parceiros e, nela, a interdisciplinaridade pode ser
aprendida e pode ser ensinada, o que pressupõe um ato de perceber-se

interdisciplinar. [...] Outra característica observada é que o projeto
interdisciplinar surge às vezes de um que já possui desenvolvida a atitude

interdisciplinar e se contamina para os outros e para o grupo. [...] Para a
realização de um projeto interdisciplinar existe a necessidade de um projeto
inicial que seja suficientemente claro, coerente e detalhado, a fim de que as

pessoas nele envolvidas sintam o desejo de fazer parte dele”.
(FAZENDA, 1994, p. 86-87).

Obrigado!!!


