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O trabalho descreve e analisa práticas interdisciplinares desenvolvidas nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental tratadas em teses e dissertações brasileiras. 
Procurou–se entender como se processam as práticas interdisciplinares no 
ambiente escolar, como é revelada a integração entre as disciplinas, que 
contribuições elas trazem para o ensino de diferentes áreas de conhecimento, entre 
outros aspectos. O levantamento de dados foi realizado junto ao banco eletrônico 
de teses da CAPES, através das seguintes palavras–chave: interdisciplinar, práticas 
interdisciplinares, interdisciplinaridade, multidisciplinar e pluridisciplinar. O período 
abrangido foi de 1987 a 2005, em virtude da disponibilização de dados oferecida 
pela base consultada. Obteve–se um total de 2503 trabalhos, dentre os quais 489 
trataram de temas voltados para a educação escolar. Partindo desse universo e 
com base na leitura dos resumos, foram identificadas somente 49 pesquisas que 
abrangeram a primeira fase do Ensino Fundamental e, destas, 21 foram 
selecionadas por tratarem de práticas interdisciplinares. A partir da leitura e análise 
do texto integral desses documentos, identificamos que 14 pesquisas trataram de 
prática pedagógica interdisciplinar ou pluridisciplinar no sentido caracterizado pelos 
referenciais teóricos adotados, em especial Hilton Japiassu. Isso representa um 
total de 2,9% em relação aos 489 trabalhos relativos à educação escolar e 0,5% do 
total de 2503 trabalhos relativos ao tema interdisciplinaridade inicialmente 
localizados. Essas pesquisas foram descritas e analisadas com base em onze 
descritores. Das 14 pesquisas, cinco apresentam caráter pluridisciplinar e nove se 
configuram como práticas interdisciplinares propriamente ditas. Observamos com 
esse estudo que para as práticas interdisciplinares se efetivarem é importante a 
existência de reuniões de caráter reflexivo entre os profissionais envolvidos, num 
espaço democrático e horizontal, em que o diálogo e a reflexão sobre a ação 
perpasse todo o processo interdisciplinar.  

Resumo 

 

Prática Pedagógica, Interdisciplinaridade, Estado da Arte. 
Palavras-chave: 

 

Essa pesquisa estuda as práticas interdisciplinares nas séries iniciais de do ensino 
fundamental descritas em teses e dissertações brasileiras defendidas no período de 
1987 a 2005. 

A intenção de analisar as práticas interdisciplinares se traduz na busca de dados 
que possibilitem elucidar uma prática pedagógica diferenciada da convencional, 
onde as disciplinas, ao invés de serem trabalhadas individualmente, sejam 
entendidas numa dimensão articulada de modo a contribuir para ampliar as 
possibilidades de trabalho das professoras das séries iniciais do ensino 
fundamental. Buscamos, assim, respostas para as seguintes questões: Como essas 
práticas se constituem? Em que contextos didáticos elas acontecem? Como elas se 
apresentam no processo metodológico do professor? Elas se dão entre duas ou 
mais disciplinas do currículo escolar? Focam outras áreas de conhecimento não 
presentes no currículo escolar? Quais são suas contribuições para a superação do 
modelo tradicional de ensino? 



Para esclarecer a noção de interdisciplinaridade que utilizaremos ao longo deste 
estudo, retomaremos o conceito de disciplinaridade

Para Japiassu (1972), a 

, que segundo Japiassu (1972) 
vem a ser a exploração científica especializada numa certa área ou domínio 
homogêneo de estudo. Para esse autor a disciplina é designada como uma ciência, 
como uma atividade de pesquisa e também para significar o "ensino" de uma 
ciência. Além disto, o autor pondera que, se pretendermos ter clareza do que trata 
o interdisciplinar, é necessário colocarmos de um lado o multi e o pluridisciplinar, 
por se tratarem de categorias de pouca ou nenhuma colaboração entre si, e de 
outro o interdisciplinar e o transdisciplinar que pressupõem a colaboração entre as 
disciplinas e interdisciplinas. 

multidisciplinaridade

Já o termo 

 designa um trabalho em que as 
disciplinas se apresentam de forma justaposta, sem necessariamente envolverem-
se de modo coordenado num trabalho de equipe entre as várias disciplinas. Ou 
seja, as mesmas vão se desenvolvendo de forma isolada sem que haja qualquer 
tipo de articulação entre si. Elas se desenvolvem de maneira estanque sem 
ultrapassar seus limites fronteiriços, onde não há intenção de estabelecer relações 
com as outras disciplinas.  

pluridisciplinaridade

Quanto à 

 trata de um nível de pouca ou quase nenhuma 
colaboração disciplinar. Ele se caracteriza pela justaposição de diversas disciplinas, 
havendo uma cooperação entre elas, mas com objetivos distintos e sem 
coordenação. Nesse caso, as disciplinas que fornecem informação atuam como 
colaboradoras umas às outras, sem que haja inter-relação entre si, estabelecendo 
uma relação de dependência ou subordinação, por exemplo: Ciência Naturais 
estabelece relação colaborativa com História, mas História não estabelece relação 
colaborativa com Ciência Naturais. Assemelham-se a esse tipo de ação trabalhos 
escolares desenvolvidos por professores de diferentes disciplinas, as quais 
colaboram com seu conhecimento para auxiliar no estudo e compreensão de um 
determinado problema central, não ultrapassando o limite da mera colaboração e 
não estabelecendo, portanto, um intercâmbio disciplinar entre elas que decorra em 
cooperação mútua. 

interdisciplinaridade

Para Heckhaussen (2006), a interdisciplinaridade se coloca em ordem ascendente a 
partir da disciplinaridade, sendo estabelecidos seis níveis. Os dois primeiros - 

, Japiassu (1972) a concebe como "axiomática 
comum a um grupo de disciplinas conexas e definidas no nível hierárquico 
imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade" (p.73). Há uma 
relação entre as disciplinas, caracterizada por um sistema de dois níveis 
coordenados pelo nível superior, com cooperação das mesmas. Isso equivale, na 
escola, a uma ação docente e discente em que, diante de um determinado 
fenômeno ou problema a ser estudado, duas ou mais disciplinas colaboram entre si 
com um propósito único, transpondo seus limites territoriais. Nesse contexto não há 
supremacia entre as disciplinas, mas uma ação colaborativa de conhecimentos 
direcionados para um único objetivo. 

interdisciplinaridade heterogênea e pseudo-interdisciplinaridade - designam uma 
forma mais elaborada de pluridisciplinaridade, onde as disciplinas permutam 
informações, sem que haja troca entre si. Trata-se de uma relação de dependência 
e ou subordinação em que as disciplinas se caracterizam como auxiliares. Os quatro 
últimos termos - interdisciplinaridade auxiliar, interdisciplinaridade compósita, 
interdisciplinaridade complementar e interdisciplinaridade unificadora - indicam a 
existência de trocas recíprocas entre as disciplinas. Essa contribuição acontece de 
forma ascendente entre essas gradações, onde não há supremacia entre as 
disciplinas e o enriquecimento entre elas chega a seu estágio máximo 
(interdisciplinaridade unificadora) de modo a possibilitar a origem de uma nova 



disciplina como, por exemplo, a psicossociologia, a biofísica, a bioquímica entre 
outras. 

Jean Piaget (1973) também considera a interdisciplinaridade de forma ascendente, 
iniciando pela multidisciplinaridade, estágio inferior de integração no qual há ajuda 
de outras disciplinas, porém sem que necessariamente se configure enriquecimento 
mútuo. O estágio seguinte é denominado pelo autor de interdisciplinaridade, nele 
se configura a existência de troca e enriquecimento mútuo entre as disciplinas o 
qual é seguido pelo terceiro e último estágio, a transdisciplinaridade

Para esses estudiosos o conceito de interdisciplinaridade não se limita às inter-
relações disciplinares, mas também é pautado pela atitude em favor da unidade e 
da compreensividade da existência humana, em conjunto com a colaboração das 
concorrências disciplinares (colaborações e intercâmbios recíprocos), exigindo dos 
pesquisadores certo desprendimento e anonimato.  

 onde as 
disciplinas se dispõem a construir um sistema total composto por elas, sem que as 
fronteiras disciplinares apresentem resistência. 

A pesquisa que realizamos configura-se como um estudo do tipo "estado da arte". 
Segundo Megid Neto (1999), esse tipo de pesquisa implica na identificação, 
seleção, classificação e descrição de trabalhos de uma determinada área de estudo, 
segundo critérios estabelecidos, com a finalidade de atender os objetivos do 
pesquisador, bem como de exercer a análise e avaliação dos principais resultados, 
contribuições e lacunas identificadas no material analisado, de modo a contribuir de 
forma criteriosa para o delineamento de determinada área de conhecimento. 

Iniciamos nosso levantamento de dados junto aos documentos disponibilizados no 
Banco de Teses da CAPES em setembro de 2005. O período abrangido foi de 1987, 
ano de defesa das primeiras teses e dissertações inseridas nesse banco, até 2005. 
A busca foi realizada utilizando diversas palavras-chave: multidisciplinar; 
pluridisciplinar; interdisciplinar; intedisciplinaridade; práticas interdisciplinares. 
Obtivemos após o cruzamento de dados o total de 2503 referências de teses e 
dissertações no período abrangido.  

Por intermédio dos resumos dessas pesquisas, identificamos os trabalhos 
relacionados ao contexto da educação escolar, independente de se referirem direta 
ou indiretamente a práticas interdisciplinares. Obtivemos, assim, 489 teses e 
dissertações, ou seja, 19,5% do total de referências selecionadas. Este foi um 
primeiro resultado bastante inesperado: 4/5 das pesquisas que se voltam para o 
estudo de questões relativas à interdisciplinaridade não tratam de temas da 
educação ou não se voltam para a escola em seus diversos níveis. 

            Destes 489 trabalhos, separamos aqueles que se direcionavam 
exclusivamente para o ensino escolar nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, encontrando 51 trabalhos (2,0% do conjunto inicial de 2503 
trabalhos). Por fim, separamos os trabalhos que tratavam de práticas pedagógicas 
em uma ou mais séries dessa faixa de escolaridade, obtendo apenas 21 trabalhos, 
ou seja, 0,9% do total de 2503 trabalhos. 

Este foi um segundo resultado inesperado do nosso levantamento de dados já que 
as séries iniciais do ensino fundamental constituem um terreno bastante fértil para 
atividades interdisciplinares, pois geralmente há um único professor para cada 
turma de alunos e o tempo destinado às disciplinas fica a cargo deste único 
professor. 



Após o levantamento de dados, procuramos obter o texto integral desses trabalhos, 
principalmente por intermédio de empréstimos entre bibliotecas ou via COMUT. 
Conseguimos obter 20 documentos, pois um deles ainda não estava disponível na 
biblioteca depositária, nem conseguimos contatos com o autor ou orientador do 
trabalho 

Os documentos foram lidos integralmente e analisados segundo dois grupos de 
descritores. O primeiro grupo relativo à base institucional das pesquisas: instituição 
de origem; região geográfica; orientador; ano de defesa; grau acadêmico - 
mestrado ou doutorado. O segundo grupo aglutinou descritores de caráter teórico-
metodológico relativo às práticas pedagógicas tratadas nas pesquisas: série ou 
séries escolares abrangidas; disciplinas envolvidas; nível de integração curricular; 
métodos e estratégias de ensino utilizadas; recursos e materiais didáticos; 
referencial teórico da prática pedagógica; pessoas envolvidas na ação pedagógica e 
o tipo de interação entre elas; nível de integração disciplinar. No âmbito deste texto 
e tendo em vista as condições de publicação propostas pelo COLE, iremos analisar 
os resultados e tendências relativos aos descritores do segundo grupo. 

Durante a leitura documentos, notamos que 2 deles não tratavam de práticas 
pedagógicas, muito embora seus respectivos resumos informassem isto por ocasião 
da seleção inicial que realizamos. Também, consideramos que 4 outros documentos 
tratavam de práticas pedagógicas multidisciplinares, segundo o referencial teórico 
aqui utilizado.  

Desse modo, acabamos analisando efetivamente 14 teses e dissertações, cujas 
referências e respectivos resumos encontram-se no ANEXO 1.  

Destas 14 pesquisas, 5 investigações envolveram práticas pedagógicas 
pluridisciplinares, tratando de práticas relacionadas a duas ou mais disciplinas e 
que possuem algum nível de articulação ou coordenação entre si, embora de forma 
tênue e com indícios de cooperação. Embora não se configurem como práticas 
interdisciplinares, optamos por mantê-las como material específico de nossa análise 
por conterem sinais mínimos que seja de realização de processos pedagógicos 
interdisciplinares. As demais teses e dissertações, ou seja, 9 pesquisas foram 
consideradas referentes a práticas pedagógicas interdisciplinares propriamente 
ditas, caracterizadas pela inter-relação entre as disciplinas, de modo que elas 
colaboram entre si, não havendo supremacia desta ou daquela, mas pressupondo 
uma relação colaborativa entre as mesmas direcionadas para um único objetivo. 
Nesse sentido, o trabalho interdisciplinar suscita dos professores que dialoguem 
entre si, que as disciplinas não tenham supremacias e que os conteúdos 
curriculares sejam estudados de forma inter-relacionada, a partir das diversas 
contribuições disciplinares. 

            Apresentaremos, inicialmente, os resultados da análise desses 14 
documentos pelos descritores de caráter didático: série escolar; disciplinas; 
métodos e estratégias de ensino; recursos e materiais didáticos; público 
envolvido/tipo de interação, conforme indica o Quadro 1:  

  

QUADRO 1 - Distribuição das 14 Teses e Dissertações sobre Práticas Pluri 
ou Interdisciplinares segundo Descritores de Caráter Didático 

   



Do
c 

   

Séri
e 

   

Disciplinas 

   

Métodos 
e 

Estratégia
s 

Recursos e  

Materiais 
Didáticos 

Público Envolvido / 

01 

Interação 

  

1ª 

  

LP,ES,M,C 

  

método 
silábico 

e global 

cartilha,livro 
de leitura, 

cartazes, etc 

alunos,profs.(pesq.) / 

Hierárquica 

02 

  

1ª-
8ª 

  

todas, sem 
especificar 

  

Projeto 

  

filme, lixo 
reciclável, 

entorno 
escolar, etc 

alunos,pais,profs.,pesq./ 

Colaborativa  

03 

  

1ª-
4ª 

  

C,EF,Art,Fon 

  

Projeto 

  

textos, 
vídeos, 

desenhos, 
dança, etc 

alunos,profs.,diret.,estag.(pesq
.) / 

Parceria (prof.alunos 
Hierárquica) 

04 

  

3ª-
4ª 

  

LP,M,C,ES 

  

estudo do 
meio/ 

projeto 

aula 
passeio/entor
no escolar, 
ateliês, etc 

alunos,profs.,estag.(pesq.) / 

Parceria 

05 

  

4ª 

  

LP,M,C,A 

  

estudo 
temático 

  

papel, 
tesoura, cola, 

varetas, 
linha,etc 

alunos, profs. (pesq.) / 

Hierárquica 

06 

  

1ª 

  

LP,ES,M,C,A 

  

estudo do 
meio 

  

contos de 
fadas, 

revistas, 
jornal, etc 

alunos, profs.,pesq. / 

Hierárquica 

07 

  

1ª 

  

LP,ES,C 

  

estudo 
temático 

  

produção de 
textos, 

ilustrações,etc 

Alunos, estag.,pesq. / 

Parceria (estag.-alunos 
Hierárquica) 

08 

  

1ª-
4ª 

  

C,A,ES,M,LP 

  

estudo do 
meio 

  

entorno 
escolar, 

horta caseira, 
etc 

alunos,profs.,equipe técn.,pesq. 
/ 

Parceria (prof.-alunos 
Hierárquica) 

09 

  

1ª 

  

C,ES,LP,M,Art,EF 

  

estudo do 
meio 

  

ent.escolar, 
cooperativa, 

papel, lápis de 
cor, etc 

alunos,profs.,coordenadoras,pe
sq./ 

Parceria (prof.alunos 
Hierárquica) 

10 

  

1ª 

  

EF,LP,M,ES,C 

  

ativ. 
corporais e 

lúdicas 

papel, bola, 
corda, etc 

  

alunos,profs. / 

Colaborativa (prof-alunos 
Hierárq.) 

11 

  

4ª-
5ª 

  

LP,Art,ES,M,C,EF
,R 

  

estudo 
temático 

  

ent.escolar, 
equip.público, 
filmes, papel, 

etc. 

alunos,profs.,diret.,superv.,pes
q. / 

Parceria (prof-alunos 
Hierárquica) 



12 

  

4ª 

  

C,EA,LP,M,ES,R,
A 

  

Projeto 

  

jornal, 
poesias, 
pintura, 

música, etc 

alunos,profs.,pais,(pesq.) / 

 Hierárquica (pais: 
Colaboração) 

13 

  

2ª 

  

M,LP 

  

leitura 
textos e 

situações-
problema 

livros infantis, 
tesoura, 

papel, cola, 
etc 

alunos,prof.,pesq. / 

Hierárquica 

14 

  

4ª 

  

LP,M,Mus,Art,ES 

  

Projeto 

  

Papel, régua, 
material 

para cenário, 
etc 

alunos, profs.,pais / 

Parceria (pais: Colaboração) 

Quanto à série escolar em que a prática pedagógica se desenvolveu, notamos que a 
maior parte das pesquisas envolveu uma única série (9 estudos), e principalmente 
a 1ª série e a 4ª série. Somente dois trabalhos lidaram com processos envolvendo 
o conjunto das quatro séries da primeira fase do ensino fundamental.  

   

No que se refere às disciplinas envolvidas, a maioria dos trabalhos envolve Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, Artes/Educação Artística e Estudos Sociais, ou 
seja, parece que a tendência é sempre envolver um conjunto relativamente grande 
e diversificado de componentes curriculares nas práticas. 

            Os métodos e estratégias de ensino utilizados apontam para uma 
predominância de "estudo do meio" e "método de projetos". A análise dos recursos 
e materiais didáticos possibilitou identificar uma grande diversidade de materiais 
utilizados, porém nenhum com características especiais, todos os materiais 
utilizados são os que comumente encontramos nas escolas como lápis, tesoura, 
cola, régua, entre outros. Evidenciamos ainda que o "entorno da escola" 
(vegetação, riacho) e o papel aparecem em quase 50% das práticas analisadas. 

O descritor público envolvido e tipo de interação entre ele revelam que em 9 
documentos a relação estabelecida entre professores e alunos ou entre 
pesquisadores e alunos, ocorreu de forma hierárquica. Em sete trabalhos a relação 
entre o pesquisador e os professores e equipe técnica, foi de parceria, muito 
embora destes para com os alunos, não. Isso nos causou certa estranheza já que a 
interdisciplinaridade pressupõe a horizontalidade e participação ativa de todos os 
envolvidos no processo, contudo esse fato não impediu que em nossa análise 
identificássemos que os alunos participaram ativamente com bastante interesse nas 
atividades propostas, apesar de não participarem diretamente das decisões das 
mesmas. Notamos ainda que os pais, quando envolvidos nesses trabalhos, tinham 
uma participação colaborativa, apenas fornecendo materiais ou informações para as 
atividades pedagógicas. 

Agora, veremos a distribuição dos 14 documentos pelos descritores relativos aos 
aspectos curriculares, conforme indica o Quadro 2. 

   

QUADRO 2 - Distribuição das 14 Teses e Dissertações sobre Práticas Pluri 
ou Interdisciplinares segundo Descritores de Caráter Curricular 



  

Doc. 
Integração 
Curricular Ref. Metodológico 

01 

Integração 
Disciplinar 

curricular tradicional pluridisciplinar 
02 extracurricular sócio-cultural interdisciplinar 
03 extracurricular sócio-cultural interdisciplinar 
04 curricular humanista pluridisciplinar 
05 extracurricular sócio-cultural pluridisciplinar 
06 extracurricular cognitivista interdisciplinar 
07 extracurricular sócio-cultural interdisciplinar 
08 curricular sócio-cultural interdisciplinar 
09 curricular sócio-cultural pluridisciplinar 
10 curricular pedag.progressista interdisciplinar 
11 curricular pedagogia crítica interdisciplinar 
12 extracurricular sócio-cult./sócio-construt. pluridisciplinar 
13 curricular sócio-construtivista interdisciplinar 
14 curricular humanista interdisciplinar 

  

A distribuição das pesquisas pelo descritor Nível de Integração Curricular evidenciou 
que a maioria dos trabalhos realizam práticas pedagógicas de natureza curricular, o 
que denota a articulação dessas com o currículo escolar, com o planejamento das 
disciplinas e com o projeto político pedagógico das escolas. Os demais trabalhos 
são de natureza extra-curricular onde as práticas ocorrem de modo complementar 
ao planejamento de ensino e algumas delas sem articulação nenhuma com os 
planejamentos regulares das disciplinas curriculares. 

O descritor Referencial Metodológico revelou que 7 trabalhos adotam a abordagem 
sócio-cultural, 02 se debruçam sobre a linha humanista, 2 documentos pautados na 
abordagem sócio-construtivista, e os demais um para cada linha sendo elas: 
cognitivista piagetiana, pedagogia crítica, pedagogia progressista, pedagogia 
tradicional. 

Quanto ao descritor Nível de Integração Disciplinar nove documentos trataram da 
prática pedagógica interdisciplinar e os demais nos possibilitou vislumbrar alguns 
ensaios de ação pedagógica interdisciplinar os quais foram classificados como 
pluridisciplinares (cinco documentos) segundo nosso referencial Japiassu (1976), as 
quais realizaram um trabalho onde as disciplinas se apresentavam de forma 
justaposta, geralmente se desenvolvendo em torno de um eixo sem ultrapassar 
seus limites disciplinares, mas colaborando de algum modo com as demais 
disciplinas envolvidas na prática. 

No decorrer da análise dos documentos que de fato tratam de práticas pedagógicas 
pluri ou interdisciplinares, observamos que todos eles são concordantes quanto a 
uma prática voltada para a realidade e interesse dos estudantes. Alguns 
documentos ressaltam a presença da ludicidade na ação pedagógica, como 
indispensáveis para que a aprendizagem ocorra, de modo que o aluno se envolva 
no processo de construção do conhecimento, onde seus conhecimentos prévios e 
interesses sejam respeitados.  

Outro ponto de que tratam esses autores é a necessidade de revisão dos tempos 
escolares para se trabalhar com os alunos, e que as reuniões pedagógicas devem 
ocorrer de modo horizontal e democrático entre as pessoas envolvidas nessa 
prática, para que discutam, reflitam e avaliem suas ações e o processo de 



aprendizagem dos estudantes. Além disso, o domínio de conteúdo comparece como 
um item importante para que o professor se sinta seguro em trabalhar com as 
diferentes disciplinas.  

Notamos que a maioria das práticas interdisciplinares ocorrem através de projetos 
ou estudos do meio e que as estratégias de ensino utilizadas decorrem de temas 
geradores que versam sobre a problemática da vida escolar ou da cotidianidade dos 
estudantes. As visitas externas quando realizadas, são as que fazem parte do 
planejamento escolar e o entorno da escola também é utilizado como ambiente 
favorecedor da prática interdisciplinar.  

Alguns trabalhos dão atenção à educação ambiental com foco na formação de 
professores e outros se debruçam somente na formação de professores, ainda 
encontramos trabalhos que são desencadeados por necessidades outras como: 
problemas de rendimento escolar e indisciplina de alunos, propostas que surgem 
dos próprios pesquisadores, ou ainda um misto de interesse do pesquisador e das 
necessidades da escola. Muitas das ações também estão pautadas na vida cotidiana 
dos alunos, impregnadas por um ensino que promove o interesse por aprender, 
num contexto voltado para uma noção totalizante do estudo que esta sendo 
realizado, o que vem ao encontro linha pedagógica sócio-cultural, adotada pela 
maioria das práticas.  

            Percebemos com clareza a presença de aspectos democráticos e dialógicos  
presentes nas reuniões e no exercício de avaliação, onde é valorizado o 
questionamento, o diálogo, a cooperação e a busca pela solução de problemas, 
fatores considerados essenciais pelos pesquisadores para que a prática 
interdisciplinar se realize.  

            Finalizamos esse trabalho destacando que a prática interdisciplinar nas 
séries iniciais do ensino fundamental é possível de ser realizada em qualquer 
contexto escolar, desde que sejam respeitados alguns aspectos essenciais como: 
realização de reuniões de caráter democrático e horizontal, não hierarquia entre as 
disciplinas e entre os profissionais envolvidos nessa ação, a existência de um 
processo avaliativo constante pautado na reflexão sobre a ação, a busca pelo 
domínio de conteúdo, disposição dos profissionais para ousar quanto ao método de 
ensino, concepção do conhecimento na sua totalidade de modo inter-relacionado 
entre a vida, o conhecimento produzido pela humanidade e o desejo de aprender. 

            Entendemos, assim, que um projeto interdisciplinar dificilmente conseguirá 
se estabelecer através de uma ação imposta, a qual desconsidere a dimensão 
humana do sujeito que irá desencadeá-la junto aos estudantes. Para a prática 
interdisciplinar se efetivar é necessário que as pessoas envolvidas nesse processo 
concebam o conhecimento na sua totalidade, entendam-se e sintam-se 
interdisciplinares. A compreensão do interdisciplinar requer não somente 
conhecimento sobre essa temática, ou o simples entendimento do intercâmbio 
entre as disciplinas ou ainda que ela se desenvolva no interior de uma única 
disciplina, mas exige um envolvimento pessoal com essa questão tanto do ponto de 
vista epistemológico, como pedagógico e filosófico do sujeito que nela se insere. 
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