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“Todo aquele que do Pai ouviu e 
aprendeu vem a mim”  

(Jo 6.45). 



OBJETIVOS 

1. Definir e conceituar Interdisciplinaridade 

2. Distinguir a Interdisciplinaridade de seus pares 

3. Descrever os propósitos da Interdisciplinaridade 

4. Relacionar a Interdisciplinaridade à Pedagogia 
de Projetos ou Projetos de Trabalho. 

Pedagogia de Projetos.ppt


JUSTIFICATIVAS 

1. O contexto atual da sociedade e 
da globalização de nosso mundo, 
não comporta mais um ensino 
fragmentado e dissociado da 
realidade sócio-educacional do 
educando.  



2. A Interdisciplinaridade, como recurso 
metodológico, tem sido admitido no 
ensino da rede pública e particular 
como metodologia aliada à Pedagogia 
de Projetos, constituindo-se em um 
excelente recurso ao ensino-
aprendizagem. 



 “A interdisciplinaridade caracteriza-

se pela intensidade das trocas entre 

os especialistas e pelo grau de 

integração real das disciplinas no 

interior de um mesmo projeto de 

pesquisa." (JAPIASSÚ, 1976) 

DEFINIÇÃO 
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Projeto de Pesquisa.ppt
Projeto de Pesquisa.ppt
Projeto de Pesquisa.ppt
Projeto de Pesquisa.ppt


INTERDISCIPLINARIDADE E EPISTEMOLOGIA 

1. Em Genebra, o I.J.J.R., em 1912, já 
discutia a relação entre a História e a 
Filosofia, e sua relação com a 
educação: História da Educação e 
Filosofia da Educação.  



2. Na década de 60 questiona-se, na 
Europa, o caráter fragmentário do 
conhecimento, sua desconexão com o 
cotidiano, e a organização curricular 
que privilegiava a especialização.  

   G.Gusdorf apresenta à UNESCO um 
“projeto interdisciplinar para as 
ciências humanas”. 

2 Guerra.ppt


3. No Brasil, em 1970, o tema é 
discutido por Japiassú. Na década de 
80, segue-se pesquisas de diversos 
autores: I. Fazenda, H. Lück, etc. 



4. “A interdisciplinaridade pretende 
superar a fragmentação do 
conhecimento e para tanto 
necessita de uma visão de 
conjunto para que se estabeleça 
coerência na articulação dos 
conhecimentos.” (Lück)  

            Isto implica em: 



 Diálogo entre os professores, a fim de 
tornar possível a aproximação dos 
conteúdos estudados. 

 Reciprocidade entre os professores, 
compartilhando idéias e informações acerca 
dos diferentes conteúdos. 

 Ruptura com a unidisciplinaridade: pois 
esta esgota-se como modelo explicativo do 
homem e suas relações sociais. E. Morin 
sugere a “epistemologia da complexidade”. 



6. De acordo com Piaget, a reciprocidade entre as 
disciplinas pode ser realizar através da: 

a. Interdisciplinaridade 

b. Transdisciplinaridade 

c. Multidisciplinaridade 

d. Pluridisciplinaridade 

e. Transversalidade 
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PROPÓSITOS DA INTERDISCIPLINARIDADE 

1. Integrar os conteúdo de 
diversos saberes ou disciplinas.  

2. Abandonar a visão fragmentária 
do conhecimento para uma 
concepção totalitária do saber.  



3. Transcender a distância entre 
pesquisa e ensino, teoria e prática 
com ênfase na contribuição das 
diversas disciplinas.  



4. Possibilitar o ensino e a 
aprendizagem centrados na observação 
do contexto do educando; de que ele é 
capaz de aprender muitas coisas em 
contextos diversos e continuamente.  



INTERDISCIPLINARIDADE E PEDAGOGIA DE PROJETOS 

1. Método Decroly 

2. O Método dos Projetos de Kilpatrick  

3. O Método dos Complexos de Blonsky, 
Pinkevich e Kupskaia  
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FUNDAMENTOS ENTRE INTERDISCIPLINARIDADE E 
PEDAGOGIA DE PROJETOS 

1. Temporalidade 

2. Sujeito cognoscente 

3. Totalidade do conhecimento 



“A aprendizagem é sempre acontecimento 
de reconstrução social e política, e não é só 
reprodutivista, pois temos o compromisso 
de fazer o aluno aprender através do 
conhecimento e da prática.  

A melhor maneira de fazer com que isso 
aconteça é através da 
interdisciplinaridade” 

Amelia Hanze 

UNIFEB 


