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Pesquisa Educacional e 
Transdisciplinaridade: sistemas 
abertos de conhecimento 



Interdisciplinaridade e 
Transdisciplinaridade



01.
Sistemas de 
ensino abertos e 
fechados



Sistema escolar pode ser
definido como um conjunto de
elementos materiais ou não, que
dependem reciprocamente uns
dos outros, de maneira a formar
um todo organizado. Ou seja, a
estrutura do sistema é formada
de partes interdependentes e
harmônicas.



Sistemas fechados
Sistema que analisa somente a 

organização internamente, não visando o 
ambiente em que esta se encontra.

→Planejamento: Substituir o emprismo práticopoa
atos mais bem definidos, com esse modo ficaria mais 
fácil ;
→ Preparo: Deixar o ambiente de trabalho (físicas, 
equipamentos e humanos) otimizado para gerar a 
eficiência, uma especialização dentro do tempo padrão 
→ Controle: é a ação de gerenciar, os supervisores vão 
controlar e os operários irão fazer, é a relação 
Intelectual x Manual para garantir que tudo esteja 
correndo bem ;
→  Execução: Depois de estabelecidos os padões tudo 
deve ser executado.



Sistemas abertos
Sistema com um movimento de entrada 

e saída de elementos através das 
fronteiras.

→O  sistema aberto recebe do ambiente novos 
elementos, matéria-prima, energia, informações 
(entrada) e devolve ao ambiente produtos do sistema 
(saída). Informações sobre os produtos podem 
constituir novas entradas para o sistema (feedback), 
permitindo-lhe reajustar-se para corrigir eventuais 
falhas. 



Sistemas são 
verdadeiramente abertos 

ou fechados?

→ O sistema aberto sempre dispõe de um 
subsistema de fronteira, que lhe permite 
selecionar os inputs(entrada) e os 
outputs(saída). Assim em uma faculdade, 
o ENEM, por exemplo, define quem pode 
entrar e os exames finais estabelecem 
quem tem o direito de sair com um 
diploma.





02.
Abordagens 
multidisciplinares 
– um início



Monodisciplinar

Multidisciplinar

Interdisciplinar

Transdisciplinar



Multidisciplinaridade

→ Envolve mais de uma disciplina.
→ Cada disciplina mantém sua 
metodologia e teoria, sem modificações.
→ Não há integração dos resultados com 
as multidisciplinas.
→ Busca a solução de um problema 
imediato, sem explorar correlações. 







03.
O que é 
interdisciplinaridade?



“Cada vez se admite que, para estudar 
uma determinada questão do cotidiano, 
é preciso uma multiplicidade, e mais: ao 
mesclar-de maneira sempre particular-

diferentes disciplinas, obtém um enfoque 
original de certos problemas da vida 

cotidiana. Todavia, semelhante 
abordagem interdisciplinar não cria uma 
espécie de “superciência”, mais adjetiva 
do que as outras: ela produz apenas um 
novo enfoque, uma nova disciplina; em 

suma, um novo paradigma.” (Fouret) 



Interdisciplinaridade

→ Envolve mais de uma disciplina.
→ Envolve uma metodologia/abordagem 
comum a todas as disciplinas.
→ Promove integração dos resultados 
alcançados.
→ Busca a solução de problemas através 
de correlações entre as disciplinas.
→ Os interesses próprios de cada 

disciplina são preservados.



A interdisciplinaridade 
exige a anastomose de 

disciplinas, mas não 
necessariamente de 

professores.





04.
Histórico da 
abordagem 
interdisciplinar



→ Platão: Necessidade de uma ciência 
unificada.
→ Idade média – trivium (gramática, 
retórica e dialética) e quadrivium
(aritmética, geometria, música e 
astronomia).
→ Descartes, Comte, Leibniz (Séc XVI): 
Unidade do saber





→ Michelet (1825)



→ Séc XIX – Proliferação da 
fragmentação do conhecimento.
→ Ressurgimento da 
interdisciplinaridade na segunda metade 
do século XX. Qual o seu interesse?



05.
Da 
interdisciplinaridade 
à 
transdisciplinaridade



“Como o prefixo trans indica, a 
transdisciplinaridade diz respeito ao que 
está, ao mesmo tempo, entre as 
disciplinas e além de todas as disciplinas. 
Seu objetivo é a compreensão do mundo 
presente, e um dos imperativos é a 
unidade do conhecimento”. Nicolescu, 
1999



Transdisciplinaridade

→ Representa um nível de integração 
disciplinar além da interdisciplinaridade.
→ Etapa superior de integração onde não 
existe fronteira entre as disciplinas.
→ Busca superar o conceito de disciplina.
→ Busca sentido através de relações 
entre os diversos saberes em uma 
democracia cognitiva.
→ Igualdade de importância entre os 

saberes.



Transdisciplinaridade

→ Representa um nível de integração 
disciplinar além da interdisciplinaridade.
→ Etapa superior de integração onde não 
existe fronteira entre as disciplinas.
→ Busca superar o conceito de disciplina.
→ Busca sentido através de relações 
entre os diversos saberes em uma 
democracia cognitiva.
→ Igualdade de importância entre os 

saberes.







06.
Princípios legais da 
interdisciplinaridade 
e 
transdisciplinaridade





PCN / LDB

→ LDB (Lei 9.394/96): 
Interdisciplinaridade tem escopo 
fundamental
→ PCN – Interdisciplinaridade = eixo 
organizador
→ Conceitos dissonantes dependendo 
dos textos analisados.

Com base nessas formas de composição 
curricular, é que os Parâmetros 
Curriculares Nacionais introduzem 



Segundo os PCNs

→ Há várias formas de composição 
curricular, mas os Parâmetros Curriculares 
Nacionais indicam que os modelos 
dominantes na escola brasileira, 
multidisciplinar e pluridisciplinar, 
marcados por uma forte fragmentação, 
devem ser substituídos, na medida do 
possível, por uma perspectiva 
interdisciplinar e transdisciplinar.



PCN / LDB

→ Com base nessas formas de composição 
curricular, é que os Parâmetros 
Curriculares Nacionais introduzem 
os temas transversais que, tomando a 
cidadania como eixo básico, vão tratar de 
questões que ultrapassam as áreas 
convencionais, mas permeiam a 
concepção, os objetivos, os conteúdos e as 
orientações didáticas dessas áreas. 
Essa transversalidade supõe 
uma transdisciplinaridade , o que vai 
permitir tratar uma única questão a partir 
de uma perspectiva plural. 



BNCC?

→ Com base nessas formas de composição 
curricular, é que os Parâmetros 
Curriculares Nacionais introduzem 
os temas transversais que, tomando a 
cidadania como eixo básico, vão tratar de 
questões que ultrapassam as áreas 
convencionais, mas permeiam a 
concepção, os objetivos, os conteúdos e as 
orientações didáticas dessas áreas. 
Essa transversalidade supõe 
uma transdisciplinaridade , o que vai 
permitir tratar uma única questão a partir 
de uma perspectiva plural. 



07.
Comparando 
exemplos Multi / 
Inter e 
Transdisciplinares






