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RESUMO: Os problemas complexos do mundo contemporâneo exigiram uma ruptura 

com o paradigma da monodisciplinaridade no âmbito do ensino superior. Os 

processos de pesquisa, de ensino e de aprendizagem passaram a reclamar uma 

relação de diálogo intenso entre os saberes acadêmicos e, ainda, com os 

conhecimentos considerados como não científicos. A presente construção teórica se 

destina a analisar os fundamentos conceituais da monodisciplinaridade, da 

multidisciplinaridade, da pluridisciplinaridade, da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade, como forma de verificar seus contributos aos diversos contextos 

do ensino superior. Para tanto, a pesquisa bibliográfica se apresentou como 

fundamental, a partir da utilização do método indutivo e da análise histórico-conceitual 

e crítica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Contemporaneidade; Interdisciplinaridade; 

Transdisciplinaridade; Ensino Superior. 

 

 

RESUMEN: Los complejos problemas del mundo contemporáneo exigían una ruptura 

con el paradigma de la monodisciplinariedad en la educación superior. Los procesos 

de investigación, enseñanza y aprendizaje comenzaron a demandar un intenso 

diálogo entre el conocimiento académico y, aún, con el conocimiento considerado 

como no científico. Esta construcción teórica tiene como objetivo analizar los 

fundamentos conceptuales de la monodisciplinariedad, multidisciplinariedad, 

pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, como una forma de 

verificar sus aportes a los diferentes contextos de la educación superior. Para ello, la 

investigación bibliográfica se presentó como fundamental, desde el uso del método 

inductivo y el análisis histórico-conceptual y crítico. 

 

PALABRAS CLAVE: Tiempo contemporáneo; Interdisciplinariedad; 

Transdisciplinariedad; Enseñanza Superior. 

 

                                                                 
1 Graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Santa Cruz. 
2 Pós-Doutor em Direitos Humanos pela Universidad de Salamanca. Doutor e Mestre em Direito pela 
Universidade Federal da Bahia. 
3 Mestre em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. 



 
              
 

 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

  Por muito tempo, o distanciamento entre os saberes acadêmicos e os 

conhecimentos não científicos estiveram dissociados. No âmbito do ensino superior, 

o academicismo é considerado, inclusive, como uma característica evidenciada nos 

métodos mais utilizados. Esse é o contexto que lançou as bases para uma formação 

fundamentada na monodisciplinaridade e, em alguns aspectos, na 

multidisciplinaridade e na pluridisciplinaridade. 

  Todavia, o cenário contemporâneo passou a exigir uma postura educacional 

que se situasse para além de uma justaposição de disciplinas e de conteúdos, como 

ocorre nos contextos da multi e da pluridisciplinaridade, dando azo à formulação de 

propostas interdisciplinares, no sentido de possibilitar uma relação dialógica entre 

aqueles elementos, evidenciando a necessidade de inter-relações objetivas e 

subjetivas nos campos da pesquisa, do ensino e da aprendizagem. 

  Ultrapassando as barreiras limítrofes das disciplinas acadêmicas, desponta-se 

a transdisciplinaridade, como importante forma de interação cognitiva, na medida em 

que permite não apenas o diálogo “entre” as disciplinas, mas também “através” e “para 

além” delas, recuperando as relações entre o que se tem por conhecimento 

acadêmico e não científicos. 

  Seguindo por essa perspectiva de mudanças de paradigmas no panorama 

educacional do ensino superior, a presente incursão teórica delineia como objetivo a 

persecução dos elementos conceituais da monodisciplinaridade, da 

pluridisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e da 

transnacionalidade, a fim de verificar os contributos das associações e das interações 

entre conhecimentos e saberes no âmbito dos processos de pesquisa e de ensino-

aprendizagem. 

 A presente incursão teórica se valerá de coleta de informações bibliográficas e 

documentais, a partir de uma análise sistemática de artigos científicos que realizam 

abordagem acerca da monodisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da 

pluridisciplinaridade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Para o 

alcance daqueles objetivos, a investigação que se segue foi estruturada a partir de 



 
              
 

 
 

 

uma incursão sobre os elementos conceituais da transdisciplinaridade, diferenciando-

a de outras formas de interações de saberes. 

   

 

2 DA MONODISCIPLINARIDADE À TRANSDISCIPLINARIDADE: UMA 

NECESSÁRIA MUDANÇA PARADIGMÁTICA 

 

 

  A educação contemporânea indica a necessidade de construção de novos 

paradigmas, a partir da desconstrução de antigas fórmulas que se distanciam da 

promoção do diálogo e da interseccionalidade dos múltiplos saberes. Nesse sentido, 

exige-se a propositura de cenários que permitam relações conxtetualizada de diversos 

conhecimentos, viabilizando a edificação de projetos destinados à elaboração de 

respostas adequadas aos problemas complexos que já não poderiam ser tratados de 

forma monodisciplinar. 

  As abordagens monodisciplinares podem ser consideradas como incipientes, 

fragmentando, ao máximo, a construção do saber, ao tempo que não atende às 

necessidades de uma educação capaz de proporcionar perspectivas de integração. 

Nesse aspecto, explica Leontine E. Visser (2004, p. 70) que “uma abordagem 

monodisciplinar não é só inefetiva, é irresponsável num esforço para encontrar 

soluções aplicáveis e relevantes localmente4. Em notas conceituais, Margutti Pinto 

(2005, p. 137) leciona que a monodisciplinaridade “se restringe a uma única disciplina 

e um único campo de pesquisa”, o que pode conduzir por verto, à insuficiência no 

processo de ensino e aprendizagem. 

  O contexto contemporâneo aponta a necessidade de articulação efetiva entre 

os saberes, de modo a se afastar de uma dogmatismo cerrado de separação e de 

ausência de relações dialógicas entre as disciplinas e os conhecimentos. Por esse 

motivo, foram elaborados conceitos que servissem aos projetos de solução de 

questões complexas e dinâmicas. De modo inicial, à palavra disciplinaridade foram 

adicionados prefixos que indicam a ideia de multiplicidade e, seguidamente, aos 

conceitos de relações “entre”, “através” e “para além” das disciplinas, como preleciona 

Américo Sommerman (2012, p. 231): 

                                                                 
4 No original: “A mono-disciplinary approach is not only ineffective; it is also irresponsible in an endeavor to find 
locally applicable and relevant solutions.” (VISSER, 2004, p. 70) 



 
              
 

 
 

 

 

Essas diferentes noções foram criadas para tentar induzir um diálogo 
maior entre as disciplinas e entre os conhecimentos, ou para dar um 
nome aos diálogos que estavam se impondo naturalmente para tratar 
problemas complexos ou questões situadas na fronteira entre 
disciplinas e que não podiam ser tratadas de maneira monodisciplinar. 
Elas foram forjadas de maneira bastante simples: acrescentavam à 
palavra disciplinaridade diferentes prefixos de multiplicidade ou de 
relação, como multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Os dois primeiros prefixos, 
“multi” e “pluri”, indicam uma multiplicidade ou uma pluralidade de 
disciplinas. O terceiro, “inter”, aponta para uma relação entre e através 
das disciplinas. O quarto, “trans”, remete para uma relação entre e 
através das disciplinas, como o prefixo “inter”, mas, também, para uma 
relação com algo que está além das disciplinas. 

 

  Em suas linhas teóricas, Sommerman (2012) aduz que a multidisciplinaridade 

promove apenas uma justaposição dos conhecimentos das disciplinas, ao que 

Szostak (2007) considera como a soma dos conhecimentos disciplinares. Essa 

sobreposição de saberes nem sempre traduz uma relação sequer aparente entre 

aqueles elementos, de modo que não contribui para a construção dialógica. Nesse 

mesmo sentido, Jantsch (1973, p. 108) afirma que a multidisciplinaridade pode ser 

definida como uma “gama de disciplinas que são propostas simultaneamente, mas 

sem fazer aparecer explicitamente as relações que podem existir entre elas.” 

  A pluridisciplinaridade, ao seu turno, estabelece um interação entre disciplinas 

de uma mesma área do conhecimento, ou seja, de diversas disciplinas que possuem 

relações entre si. Explica Alacoque Lorenzini Erdmann (2006, p. 561), que “da 

multidisciplinaridade, como disciplinas simultâneas sem fazer aparecer as relações 

que podem existir entre elas, avança-se para a pluridisciplinaridade5, de justaposição 

de diversas disciplinas com existência de relações entre si.” Essa é a mesma linha de 

intelecção apresesentada por Jantsch (1973, p. 108), ao lecionar que a 

pluridisciplinaridade deve ser percebida como uma “justaposição de disciplinas 

diversas, situando-se normalmente no mesmo nível hierárquico e agrupadas de 

maneira a destacar as relações existentes entre elas.” 

  Ao se observar as notas conceituais de multidisciplinaridade e 

pluridisciplinaridade, é possível notar que ambas as categorias não promovem uma 

                                                                 
5 Apostel (1973, p. 23) conceitua ambas as expressões e exemplifica: “Multidisciplinar: Justaposição de disciplinas 
diversas, às vezes sem relação aparente entre si. Ex.: música + matemática + história. Pluridisciplinar: 
Justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas em áreas do conhecimento. Ex.: área científica: matemática 
+ física, ou área das letras: francês + latim + grego.” 



 
              
 

 
 

 

articulação entre as disciplinas, servindo, tão somente, à justaposição dessas, seja 

em um contexto não relacional ou em uma síntese que destaca as relações entre elas. 

É nesse panorama que se destaca a interdisciplinaridade, com uma função 

articuladora entre as disciplinas. Cathryn Hammond e Faye Mccallum (2009, p. 52) 

definiram-na como uma espécie de combinação de “conhecimentos, métodos ou 

paradigmas de várias disciplinas que juntas ajudam a explicar alguns fenômenos 

sistêmicos que não podem ser entendidos por abordagens puramente disciplinares do 

conhecimento ou ajudam a resolver um problema real.”6 

  Ao estabelecer uma definição à interdisciplinaridade, Alain Letourneau (2008, 

p. 3) afirma que: 

 

A interdisciplinaridade é o nível visto como mais complexo, no qual as 
colaborações são frequentes, dando lugar a trocas construtivas e nas 
quais a integração entre os diferentes discursos disciplinares começa. 
As trocas produziriam de certo modo remanejamentos intersubjetivos 
do nosso saber; algo como uma linguagem e um saber comuns 
apareceriam pouco a pouco, ligações se construiriam pouco a pouco 
na interface das epistemologias.7 

 

  É possível inferir que a interdisciplinaridade constitui elemento essencial à 

solução de problemas complexos, em razão de se afastar de uma simples 

justaposição de disciplinas para promover a combinação de conhecimentos que 

podem ser encontrados em diversas disciplinas. Trata-se, portanto, de uma proposta 

holística, na medida em que conduz à observação de vários aspectos correlacionados. 

Sommerman (2012, p. 447), de forma a sintetizar o seu conceito, preleciona que “trata-

se de um longo processo de integração entre as epistemologias de duas ou mais 

disciplinas, a partir da criação de uma linguagem comum e de uma metodologia 

comum” 8, e conclui afirmando que a interdisciplinaridade pode ser considerada como: 

                                                                 
6 No original: “Interdisciplinarity is defined as the integration of knowledges from multiple disciplines that seek to 
construct curricula that is values driven, issues-based, relevant to student’s life worlds and fosters critical thinking 
and problem-solving.” (HAMMOND. MCCALLUM, 2009, p. 52) 
7 No original: “L’interdisciplinarité est ce niveau vu comme plus complexe où les collaborations sont fréquentes, 
donnent lieu à des échanges constructifs et où l’intégration commence entre les différents discours disciplinaires. 
Les échanges produiraient en quelque sorte des réaménagements intersubjectifs de notre savoir; quelque chose 
comme un langage et un savoir commun se dégageraient peu à peu, des liens se construiraient peu à peu à 
l’interface des épistémologies.” (LETOURNEAU, 2008, p. 3) 
8 Na década de 90, um importante conceito de interdisciplinaridade foi formulado pelo teórico Klein, para quem 
“A interdisciplinaridade não é uma temática nem um conteúdo. É um processo para realizar uma síntese 
integradora, um processo que normalmente começa com um problema, uma questão, um tópico ou um tema. 
Indivíduos devem trabalhar para superar problemas criados pelas diferenças entre as linguagens e as visões de 
mundo disciplinares” (KLEIN, 1990, p. 188). 



 
              
 

 
 

 

 

[...] interação prolongada e coordenada entre disciplinas acadêmicas 
para a compreensão de determinados tema ou a resolução de 
determinado problema que não podem ser tratados adequadamente 
por abordagens monodisciplinares; essa interação levando muitas 
vezes à integração dos diferentes discursos das disciplinas mediante 
a criação de uma linguagem ou de um quadro conceitual comum, 
chegando a formular uma metodologia comum, transcendendo ou na 
interface das epistemologias de diferentes disciplinas e gerando um 
conhecimento novo. (SOMMERMAN, 2012, p. 491-492) 

 

  Mais recentemente, evidencia-se a necessidade de construção de uma relação 

dialógica ainda mais transcendental, no sentido de alcançar o que está para além das 

disciplinas. Sommerman (2012, p. 48) explica que, enquanto o prefixo “inter” “aponta 

para uma relação entre as disciplinas e através delas”, o “trans” faz uma alusão “para 

uma relação entre as disciplinas e através delas, mas, também, para uma relação com 

algo que está além das disciplinas.”9 Trata-se, portanto, de uma proposta integradora, 

no sentido de permitir o diálogo para além de uma justaposição de disciplinas e, ainda, 

de um contexto de academicismo. 

 Ao propor o debate e a construção de saberes a partir de conhecimentos 

múltiplos, numa espécie de simbiose cognitiva, a transdisciplinaridade permite 

alcançar um nível de solução de problemas complexos que a monodisciplinaridade e, 

até mesmo, a pluridisciplinaridade não seriam capazes de fazê-lo, “uma vez que se 

trata de um diálogo ou uma fertilização cruzada de saberes não só das disciplinas 

acadêmicas, mas desta com os saberes não-formais”, como preleciona Sonnermam 

(2012, p. 347). Nesse mesmo sentido, Roland W. Scholz, Daniel J. Lang, Arnim Wiek, 

Alexander I. Walter e Michael Stauffacher (2006, p. 231) explicam que “a 

transdisciplinaridade pode ser considerada como adequada para tipos específicos de 

problemas, ou seja, problemas reais, complexos e socialmente relevantes, que pedem 

                                                                 
9 Ao estabelecer as distinções entre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, Sommerman (2012, p. 141), 
leciona que “No campo da transdisciplinaridade estão todas as ciências acadêmicas (inclusive as que nos países 
de língua inglesa são chamadas de Humanidades) e os conhecimentos produzidos pelos sujeitos em lugares 
outros que a academia: conhecimentos adquiridos pela experiência e, muitas vezes, conhecimentos 
provenientes das culturas ancestrais, que se apoiam no modelo mitológico-iniciático de estruturação do 
pensamento. Portanto, uma das características que distinguem a interdisciplinaridade da transdisciplinaridade é 
‘a não presença de conhecimentos não-acadêmicos na interdisciplinaridade’ e ‘a presença de conhecimentos 
não-acadêmicos’ na transdisciplinaridade.” 



 
              
 

 
 

 

por integração entre o conhecimento da ciência e o da sociedade”.1011 

  Não se pode olvidar, como mencionou Sommerman (2012, p. 287), que exista 

uma certa complexidade na compreensão e na realização da transdisciplinaridade 

que, etimologicamente, traz uma ideia de “entre, através  e além de disciplinas”, “de 

modo que é natural que a dimensão ‘além das disciplinas’ desse conceito seja mais 

difícil e mais lentamente assimilável no cerne mesmo das disciplinas científicas e em 

suas produções principais.”12 

  No contexto da construção do conhecimento no âmbito do ensino superior, 

torna-se evidente, na contemporaneirade, a necessidade de se promover uma ruptura 

com os paradigmas pretéritos, fundados na simplicidade dos problemas, notadamente 

com o emprego da monodisciplinaridade e, em certa medida, da multi e da 

pluridisciplinaridade, para o alcance de relações dialógicas que permitem a solução 

de complexidades. 

  Nesse caminho, a interdisciplinaridade pode ser considerada como um 

importante marco na promoção de integração entre os eixos e as disciplinas 

acadêmicas, afastando-se da incipiência da justaposição observada na 

contextualização da pluridisciplinaridade. Esse é o cenário propício à abertura de 

novos métodos de ensino e aprendizagem, a partir de uma proposta holística que se 

fundamenta na articulação dos conhecimentos e dos saberes que estão para além 

dos limites das disciplinas acadêmicas. 

   

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

                                                                 
10 No original: “Transdisciplinarity can be said to evolve from special types of problems, i.e. real, complex, socially 
relevant problems, which ask for the integration of the knowledge of science and society.” (SCHOLZ. LANG. WIEK. 
WALTER. STAUFFACHER. 2006, p. 231) 
11 Arremata Sonnerman (2012, p. 354): “[a transdisciplinaridade] não só transcende as disciplinas mediante um 
conjunto de axiomas ou um quadro conceitual comum a todas as disciplinas, mas transcende a própria ciência e 
dialoga com outras formas de conhecimento presentes na sociedade.” 
12 Explica, ainda, o teórico, que “apesar de o conceito de “transdisciplinaridade” estar aparecendo de maneira 
apenas incipiente na última década (pelas causas citadas anteriormente, entre outras causas possíveis), a palavra 
transdisciplinary (transdisciplinar) começou a ser utilizada na década de 1990 e cresceu bastante na década de 
2000. [...]Sem dúvida que, como no caso da interdisciplinaridade, a reflexão colocada por um tipo de proposta 
teórico-metodológica transdisciplinar tem causas mais profundas e anteriores a essas, a saber, problemas e 
questionamentos que estavam emergindo no seio mesmo da sociedade e da ciência nas últimas duas décadas.” 
(SOMMERMAN, 2012, p. 287-288). 



 
              
 

 
 

 

  Os processos de pesquisa, de ensino e de aprendizagem no mundo 

contemporâneo exigem uma relação dialógica entre, através e para além das 

disciplinas construídos no contexto academicista. Por essa razão, a 

monodisciplinaridade e, até mesmo, a multidisciplinaridade e a pluridisciplinaridade 

mostraram-se insuficientes para solucionarem problemas complexos. 

  Esse é o cenário para a valorização das interações entre os conhecimentos 

disciplinares – interdisciplinaridade – e, ainda, das relações estabelecidas para além 

dos limites estabelecidos no âmbito acadêmico, reconhecendo-se, desse modo, a 

importância dos saberes não científicos. 

  Não se pode olvidar da relevância do conhecimento produzido nos contextos 

acadêmicos, todavia, a dissociação promovida no passado entre o saber científico e 

o saber não científico criou um obstáculo para uma análise holística dos múltiplos 

problemas, em razão de desconsiderar as múltiplas realidades dos processos 

educacionais. 

  A partir da análise das categorias conceituais apresentadas ao longo dessa 

breve incursão teórica, foi possível verificar que o ensino superior contemporâneo 

deve se valer de métodos de pesquisa, de ensino e de aprendizagem capazes de 

promover interações e associações para além das disciplinas, trazendo ao debate os 

conhecimentos que estão situados fora dos limites acadêmicos.  

  Essa relação que, em certa medida, é considerada como de difícil execução, 

pode promover uma ruptura paradigmática do ensino superior, viabilizando maior 

efetividade e responsabilidade das práticas educacionais, notadamente, quando se 

tratam de respostas aos problemas mais complexos. 
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