


• Enquadramento e contextualização;

• Classificação, conceitos e nomenclaturas;

• Respostas e finalidades da interdisciplinaridade; 

• Obstáculos, barreiras e constrangimentos;

• A interdisciplinaridade e a saúde comunitária;

• Competências para o trabalho interdisciplinar;



• Complexo;

• Crescimento demográfico;

• Globalização;

• Conflitos;

• “Mundo multirrisco”;

• Proliferação do conhecimento;

• Rápida transformação;

• Segmentado em áreas isoladas:

DISCIPLINARIDADE

• Acontecimentos multifacetados;

• Realidades diversas:

INTERDISCIPLINARIDADE



• Predomínio da corrente do pensamento
unitário:
(Pré-história – Mitos;) (Gregos – Cosmos;)
(Idade Média – Deus criador;) 
(Movimento Iluminista – Enciclopédia;)

• Advento da Modernidade – desintegração 
da unidade do saber:
(Paradigma Cartesiano – Razão como caminho 
para o conhecimento;)

(Produção do saber: decomposição em operações reduzindo o fenómeno a estudar às
suas partes mais simples;)
(Caminho aberto para a fragmentação do conhecimento – criação do “Especialista”;)

• Desenvolvimento da ciência ocidental:
(Criação de novas profissões e disciplinas, caraterizadas pela fragmentação dos seus
objetos de estudo;)

• Atualmente, o paradigma racionalista apresenta sinais de esgotamento.

• Surge a interdisciplinaridade: Cujo propósito é constituir-se como alternativa ao
modo de produzir e transmitir conhecimento, propondo-se a ampliar a visão de mundo,
de nós próprios e da realidade, com o propósito de superar uma visão disciplinar
(Bochniak, 1998).



O QUE É UMA DISCIPLINA?

Uma disciplina carateriza-se por ter:
• Objeto;
• Método;
• Corpo conceptual;
• Terminologia / Linguagem própria;

(Pereira, 2005)

Critérios que permitem distinguir uma disciplina face a outra:
1) O seu domínio material ou objeto de estudo;
2) O conjunto possível de fenómenos observáveis;
3) O nível de integração teórica;
4) Os métodos;
5) Os instrumentos de análise;
6) As aplicações práticas;
7) As contingências históricas.

(Pombo, 1993)



TRANSDISCIPL INARIDADE

I N T E R D I S C I P L I N A R I DA D E

DISCIPLINARIDADE CRUZADA

PLURIDISCIPLINARIDADE

MULTIDISCIPLINARIDADE

DISCIPLINARIDADE

Erich Jantsch (1980)



• Uma maneira de organizar e delimitar um
território de trabalho, concentrando a
investigação e as experiências dentro de
um determinado ângulo de visão.

Disciplinaridade

• Justaposição de disciplinas diversas, com a
intenção de esclarecer os seus elementos
comuns, mas desprovidas de relação
aparente entre elas;

Multidisciplinaridade



• Justaposição de disciplinas, com maior ou
menor proximidade nos seus domínios do
conhecimento, visando a melhoria das
relações entre elas.

Pluridisciplinaridade

•Abordagem baseada em posturas de força, em
que a possibilidade de comunicação está
desequilibrada, pois uma das disciplinas
predomina sobre as outras;

Disciplinaridade 
cruzada



•Interação existente entre disciplinas num contexto
de intervenção mais alargada, no qual cada uma
das disciplinas em contato é modificada, passando
a depender claramente uma(s) da(s) outra(s),
resultando num enriquecimento recíproco e na
transformação de métodos e conceitos;

Interdisciplinaridade

•É o nível superior da interdisciplinaridade, em que
desaparecem os limites entre as diversas
disciplinas; Esta cooperação implica o
aparecimento de uma nova macro disciplina. (e.g.
a elaboração de marcos teóricos como a teoria
geral dos sistemas, o estruturalismo, a
fenomenologia... Pessupõe que os campos
disciplinares são estruturas com princípios e
conceitos decodificáveis, que interagem entre si,
produzindo relações convergentes.

Transdisciplinaridade



INTERDISCIPLINARIDADE, PORQUÊ?

•A interdisciplinaridade é considerada uma inter-relação e interação das

disciplinas a fim de atingir um objetivo comum. Nesse caso, ocorre uma

unificação conceptual dos métodos e estruturas em que as

potencialidades das várias disciplinas são exploradas e ampliadas.

•Estabelece-se uma interdependência entre as disciplinas, busca-se o

diálogo com outras formas de conhecimento e com outras metodologias,

com o objetivo de construir um novo conhecimento. Deste modo, a

interdisciplinaridade apresenta-se como uma resposta à diversidade, à

complexidade e à dinâmica do mundo atual .

(Meireles & Erdmann, 1999)



A Interdisciplinaridade “é uma relação de reciprocidade mútua, que

pressupõe uma atitude diferente a ser assumida diante do problema do

conhecimento, ou seja, é a substituição de uma conceção fragmentária

para unitária do ser humano”. Associa-se também ao desenvolvimento de

certos traços da personalidade, tais como: flexibilidade, confiança,

paciência, intuição, capacidade de adaptação, sensibilidade em relação às

demais pessoas, aceitação de riscos, aprender a agir na diversidade,

aceitar novos papéis.

(Fazenda, 1996; Torres Santomé, 1998)

A primeira condição de efetivação da interdisciplinaridade é o

desenvolvimento da sensibilidade, implicando um treino na “arte de

entender e esperar, um desenvolvimento no sentido da criação e da

imaginação”. A Interdisciplinaridade não se ensina nem se aprende,

apenas vive-se e exerce-se.

(Fazenda, 1996)



• O mito de que a ciência “pura” conduz necessariamente ao 

progresso;

• O mito de que há ciência sem poder, envolvendo os obstáculos de

ordem psicossocial de dominação dos saberes, em que os

processos de competição, de posição defensiva e de segurança económica

assumem papel fundamental;

• A forte tradição positivista e biocêntrica no tratamento dos problemas de saúde;

• Os espaços de poder representados pela segmentação disciplinar;

• A estrutura de muitas das instituições de ensino, muitas vezes, sem

comunicação entre si;

• As dificuldades inerentes à experiência interdisciplinar, tais como a

operacionalização de conceitos, métodos e práticas entre as disciplinas.

Dificuldades na construção de uma proposta interdisciplinar:



INTERDISCIPLINARIDADE E SAÚDE COMUNITÁRIA:

Visão integral da saúde, não permitindo a sua
fragmentação em saúde física, mental e
social. Organiza-se através de uma perspetiva
global que supõe entendê-la na interface de
uma grande diversidade e complexidade de
disciplinas, sobretudo quando a realidade
ultrapassa claramente a dimensão individual,
transitando para a esfera comunitária.

Exigência interna, uma vez que seu objeto de trabalho – a saúde e a doença no
seu âmbito social – envolve concomitantemente: as relações sociais, as
expressões emocionais e afetivas e a biologia, traduzindo, por meio dos
processos de saúde e da doença, as condições e razões sociais, históricas e
culturais dos indivíduos, grupos e comunidades.

Esta complexidade é acentuada quando procuramos entender a saúde numa
perspetiva coletiva, cujo objeto envolve o biológico e o social, o indivíduo e a
comunidade e ainda, as políticas sociais e económicas.



São várias as dificuldades para se trabalhar, numa perspetiva integradora dos

vários saberes e o modelo vigente de formação profissional para a área da

saúde ainda privilegia a formação clínica na vertente das ciências biomédicas,

deslocando o social para a periferia.

Para a superação desse modelo propõe-se a transição para o paradigma da

produção social da saúde (derivado da teoria da produção social). Este

permitiria romper com a segmentação da realidade e a produção social da

saúde, além de responder por um estado de saúde em permanente

transformação, assumiria a saúde das comunidades como um produto social

resultante, entre outros, de fatores económicos, políticos, ideológicos e

cognitivos.

(Mendes, 1996)



Trata-se de nova forma de resposta social organizada aos problemas de

saúde, orientada pelo conceito positivo de saúde e que deve atuar

sobre os aspetos críticos dos problemas, baseado num saber

interdisciplinar e numa praxis intersectorial.

(Feuerwerker & Sena, 1999)



Respeito à disciplina (competências) do outro:
Entender os potenciais e as limitações de cada
disciplina, sem julgamento hierárquico,
reconhecendo a importância de cada uma no
processo de construção da prática interdisciplinar;

A atitude de respeito pelo outro: O coletivo
interdisciplinar pode ser entendido
intersubjetivamente devendo portanto considerar o
outro como único;

Aceitação de sugestões: Trata-se de uma possibilidade
prática de exercer a tolerância, abrindo-se ao discurso
de outros membros da equipa e entendendo que as
contribuições teórico-práticas de outros, promovem
uma construção comum;



Respeitar as limitações: Entendendo que as
competências específicas de cada profissional e
disciplina são limitadas. Esse respeito não pode ser
limitador, mas uma alavanca para o trabalho
cooperativo;

Comprometimento com o sistema: o nível de
comprometimento com as mudanças do modelo de
atenção, com os princípios, valores e missão, é
fundamental na execução de qualquer projeto de
trabalho numa equipa de saúde;

Atitude de humildade: Reconhecer limitações,
admitindo que se possa estar errado, que se pode ser
ajudado, que não se é melhor ou pior, mas diferente;



Atitude de mudança: Estar pronto para aprender,
recomeçar e aceitar novos desafios, assumir um papel
dinâmico e ativo. Entender a realidade e sentir-se
corresponsável nos seus processos de transformação;

Respeito às diferenças: consciência de si mesmo dentro da
heterogeneidade. (Classe social, família, formação,
educação…) Pode-se, ainda considerar o contexto da
intervenção: as práticas interdisciplinares de intervenção
comunitária pressupõem um profundo respeito à cultura
das pessoas, bem como às suas crenças e valores;

Liderança: A liderança relaciona-se muito mais com uma
habilidade do que propriamente com uma atitude. Aceita-
se que esta habilidade possa ser permeada de atitudes
positivas, mas o exercício da liderança deve ser, acima de
tudo, participativo e democrático vs. autoritário e
hierárquico;



Ouvir: Possibilita considerar e compreender a
opinião do outro;

Refletir: Promovendo o espírito crítico e
capacidade de abstração a partir de cada situação
concreta;

Empatia: A capacidade e qualidade de se colocar na
situação do outro, sentindo-se nas mesmas
circunstâncias experimentadas e vividas por este;



“Trabalhas em equipa? Mostra-me as tuas cicatrizes…”


