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 INTRODUÇÃO 
 Aproveitando o momento em que a produção científica a respeito da 
inter e da transdisciplinaridade está em alta, é favorável para a Equoterapia 
refletir sobre e considerar os diferentes níveis de relação que podem existir 
num trabalho de equipe, buscando a eficiência no nosso próprio trabalho, 
através da estruturação de uma equipe que seja articulada de maneira 
coerente aos princípios e objetivos desta Terapia. 
 Para tanto, buscamos desde a descrição de um breve histórico dos 
termos utilizados, a passar pela definição de disciplina e suas derivações: 
multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e, enfim, 
transdisciplinaridade. Busca-se discorrer teoricamente sobre as diversas visões 
e maneiras em que as disciplinas se relacionam, a fim de demonstrar na prática 
quais as suas diferenças, compreender os seus conceitos e repensar as 
relações atuais em nossos Centros de Equoterapia; chegando à realidade da 
equipe interdisciplinar e da mediação transdisciplinar, o que segundo nossa 
própria experiência prática tem alcançado resultados satisfatórios até o 
momento. 
 
 INTER E TRANSDISCIPLINARIDADE 
 1 - HISTÓRICO 
 A transdisciplinaridade é um princípio teórico do qual decorrem várias 
conseqüências práticas, tanto nas metodologias de ensino e proposta 
curriculares e pedagógicas, quanto no desenvolvimento das relações 
disciplinares, enquanto ciências em contato. Contudo, a idéia não é tão nova. 
Segundo o Programa de Educação Continuada do Instituto Paulo Freire, ela 
remonta aos ideais pedagógicos do início do século XX, quando se falava em 
ensino global e do qual trataram famosos educadores, entre eles, os franceses 
Ovídio Decroly (1871-1932) e Celestin Freinet (1896-1966), os norte-
americanos John Dewey (1852-1952) e William Kilpatrick (1871-1965) e os 
soviéticos Pier Blonsky (1884-1941) e Nadja Krupskaia (1869-1939). O 
conceito de transdisciplinaridade é uma “evolução” do conceito de 
interdisciplinaridade. 
 A interdisciplinaridade, como questão gnosiológica - dos limites e das 
condições da existência do conhecimento, enquanto relação entre um sujeito e 
um objeto - surgiu no final do século XIX. As ciências haviam-se dividido em 
muitas disciplinas e a interdisciplinaridade restabelecia, pelo menos, um 
diálogo entre elas, embora não resgatasse ainda a unidade e a totalidade do 
saber.  
 É na área da Educação que, desde então, o conceito de 
interdisciplinaridade vem se desenvolvendo mais. O termo apareceu com 
clareza em 1912, com a fundação do Instituto Jean-Jacques Rousseau, em 
Genebra, por Edward Claparède, mestre de Piaget. Nesta época, toda uma 
discussão foi travada sobre a relação entre as ciências mães e as ciências 
aplicadas à educação: por exemplo, a sociologia (da educação), a psicologia 



(da educação), entre outras, e noções correlatas foram surgindo, como os 
conceitos de pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade.  
 Após a 2ª Guerra Mundial, a interdisciplinaridade aparece como 
preocupação humanista além da preocupação com as ciências. Desde então, 
parece que todas as correntes de pensamento se ocuparam com esta questão.  
 Primeiro, a teologia fenomenológica encontrou nesse conceito uma 
chave para o diálogo entre igreja e mundo; segundo, o existencialismo, 
buscando dar às ciências uma "cara humana"; então, o neo-positivismo que 
buscava no interior do positivismo a solução para o problema da unidade das 
ciências; e, também, o marxismo que buscava uma via diferente para a 
restauração da unidade entre todo e parte.  
 O projeto de interdisciplinaridade nas ciências passou de uma fase 
filosófico-humanista de definição e explicitação terminológica na década de 70, 
para uma segunda fase, mais científica, de discussão do seu lugar nas ciências 
humanas e na educação, na década de 80.  
 Atualmente, a interdisciplinaridade visa garantir a construção de um 
conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas. Para 
isso, integrar conteúdos não seria suficiente. Seria preciso uma atitude e 
postura interdisciplinar. Atitude de busca, envolvimento, compromisso, 
reciprocidade diante do conhecimento – atitudes mínimas necessárias ao 
profissional da Equoterapia.  
 
 2- CONCEITOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 
 Para conceituar, além de contextualizar os termos inter e 
transdisciplinaridade, partimos do termo disciplina, onde encontramos inúmeros 
autores e conceitos, entre os quais escolhemos algumas definições 
exemplificativas e ressaltamos aquelas que iremos usar para desenvolver 
nosso trabalho.  
 Berger (1972) tem por disciplina, um conjunto específico de 
conhecimentos que têm as suas características próprias no terreno do ensino, 
da formação, dos mecanismos, dos métodos e dos materiais. Palmade (1979) 
afirma que uma disciplina trata de certa categoria de fenômenos que visa tornar 
inteligíveis e a propósito dos quais procura fazer previsões possíveis ou, mais 
geralmente, estabelecer correspondências. 
 Tomaremos por disciplina a definição de Heckhausen (1972), onde o 
termo pode ser usado no mesmo sentido que o de ciência, usando sete 
critérios que permitem distinguir uma disciplina de outras: 1) o domínio material 
ou objeto de estudo; 2) o conjunto possível de fenômenos observáveis; 3) o 
nível de integração teórica; 4) os métodos; 5) os instrumentos de análise; 6) as 
aplicações práticas; e, 7) as contingências históricas.   
 De “disciplina”, nos deparamos com a necessidade do conceito de 
“disciplinaridade”. 
 Heckausen (1972) entende por disciplinaridade “a exploração científica 
especializada de um domínio determinado e homogêneo, exploração que 
consiste em produzir conhecimentos novos que vão substituir os antigos. A 
atividade disciplinar conduz a uma formulação e reformulação contínua do atual 
corpo de conhecimentos sobre o domínio em questão”. E Japiassu (1976) 
completa que ao tomar disciplina pelo mesmo sentido que ciência, a 
disciplinaridade nos permite evocar um conjunto sistemático e organizado de 



conhecimentos com características próprias em seus planos de ensino, de 
formação, dos métodos e das matérias.   
 Alcançamos aqui dois dos termos que necessitamos, tomaremos 
“disciplina” por ciência e seguiremos o conceito de Japiassu (1976) para 
“disciplinaridade”.  
 Lembramos, porém, que toda ciência é uma disciplina, mas nem toda 
disciplina é uma ciência; e uma disciplina sempre depende da interação com 
outras diferentes disciplinas. Assim, é preciso estabelecer níveis de 
agrupamento para as disciplinas em contato, quando, enfim, entramos nos 
conceitos de multi, pluri, inter e transdisciplinaridade, nosso principal objeto 
teórico. 
 O primeiro nível é o da multidisciplinaridade.  
 Berger (1972) e Jantsch (1972) colocam o termo como uma justaposição 
de disciplinas diversas, às vezes sem relação aparente entre elas.  
 Piaget (1972) se utiliza do termo quando a solução de um problema 
requer a obtenção de informações de uma ou mais ciências ou setores do 
conhecimento, sem que as disciplinas que são convocadas por aqueles que as 
utilizam sejam alteradas ou enriquecidas por isso.  
 Japiassu (1976) sintetiza tais idéias quando coloca que a descrição 
geral de multidisciplinaridade evoca uma gama de disciplinas propostas 
simultaneamente, mas sem fazer aparecer diretamente as relações que podem 
existir entre elas. Trata-se de um tipo de sistema de um só nível e de objetivos 
múltiplos; não havendo nenhuma cooperação entre as disciplinas.  
 No entanto, a ausência de uma articulação não significa uma ausência 
de relação. O fato é que os profissionais, nesse caso, estão inseridos em um 
esquema automático, o qual não gera espaço para uma articulação como em 
outras modalidades da disciplinaridade (Iribarry, 2002). É como buscar 
profissionais como o gastrologista, dermatologista e psicólogo para resolver 
sintomas oriundos de uma crise de stress. Sabe-se que há uma relação entre 
as causas psicossomáticas e as manifestações orgânicas, mas, nesse 
momento, o paciente procura profissionais isoladamente, sem estabelecer 
contato entre eles. 
 A multidisciplinaridade orienta-se para a interdisciplinaridade quando as 
relações de interdependência entre as disciplinas emergem. Passa-se então do 
simples “intercâmbio de idéias” a uma cooperação e a certa compenetração 
das disciplinas (Palmade, 1979).  
 O segundo nível é a pluridisciplinaridade e evoca conceitos diversos e, 
às vezes, divergentes, de diferentes autores. 
 Berger (1972) coloca o termo como uma justaposição de disciplinas 
mais ao menos próximas nos seus campos de conhecimento.  
 Delattre (1973) define como simples associação de disciplinas que 
concorrem para uma realização comum, mas sem que cada disciplina tenha 
que modificar sensivelmente a sua própria visão de coisas e os seus métodos 
próprios.  
 Cooperação de caráter metodológico e instrumental entre disciplinas e 
que não implica uma integração conceitual interna (Palmade, 1979). Resweber 
(1981) compartilha desta idéia quando afirma ser uma colocação face a face de 
diversas disciplinas, visando a análise de um mesmo objeto e sem implicar a 
elaboração de uma síntese.  



 Gusdorf (1990) afirma, de maneira contundente, ser uma justaposição 
de especialistas estranhos uns aos outros. Ponto de vista estritamente 
qualitativo e algo ingênuo. Consiste em reunir pessoas que nada têm em 
comum, cada qual falando sem escutar os outros aos quais nada tem a dizer e 
dos quais nada quer ouvir.  
 Talvez, a colocação de Japiassu (1976), exemplificada por Iribarry 
(2002), chegue a um conceito único de pluridisciplinaridade. Sua descrição 
geral envolve a justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente no 
mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo que apareçam as relações 
existentes entre elas. É um tipo de sistema de um só nível e de objetivos 
múltiplos; há cooperação, mas sem coordenação (Japiassu, 1976). Quando, 
por exemplo, um paciente procura atendimento psiquiátrico e, após receber 
orientação e prescrição psicofarmacológica, é encaminhado, pelo próprio 
psiquiatra, a um psicólogo para um trabalho de psicoterapia. Os profissionais 
cooperam, mas não se articulam necessariamente de maneira coordenada. 
Nesse caso, a cooperação não é automática, mas cumpre a finalidade de 
estabelecer contatos entre os profissionais e suas áreas de conhecimento 
(Iribarry, 2002). Surgem os “famosos” encaminhamentos. 
 Chegamos, afinal, ao nível interdisciplinar de interação entre disciplinas. 
 O prefixo "inter", segundo Gusdorf (1990), não indica apenas uma 
pluralidade, uma justaposição; evoca também um espaço comum, um fator de 
coesão entre saberes diferentes. Os especialistas das diversas disciplinas 
devem estar animados de uma vontade e aceitam esforçar-se fora do seu 
domínio próprio e da sua própria linguagem técnica para aventurar-se num 
domínio de que não é o proprietário exclusivo. A interdisciplinaridade supõe 
abertura de pensamento, curiosidade que se busca além de si mesmo.  
 Berger, em 1972, já afirmava ser uma interação existente entre duas ou 
mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação das idéias até à 
integração mútua dos conceitos diretivos, da epistemologia, da terminologia, da 
metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização da investigação 
e do ensino correspondentes. Um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas 
que receberam formação nos diferentes domínios do conhecimento 
(disciplinas), tendo cada um conceitos, métodos, dados e temas próprios. 
Piaget, na mesma época, definia interdisciplinaridade como o intercâmbio 
mútuo e integração recíproca entre várias ciências, tendo como resultado um 
enriquecimento recíproco.  
 Marion (1978) ressalta a cooperação de várias disciplinas científicas no 
exame de um mesmo e único objeto.  
 Portanto, a interdisciplinaridade ultrapassa a pluridisciplinaridade porque 
vai mais longe na análise e confrontação das conclusões, porque procura a 
elaboração de uma síntese em nível de métodos, leis e aplicações, porque 
preconiza um regresso ao fundamento da disciplina, porque revela de que 
modo a identidade do objeto de estudo se complexifica através dos diferentes 
métodos das várias disciplinas e explicita a sua problematicidade e mútua 
relatividade (Resweber, 1981), acrescentando aqui, em termos práticos, a 
introdução de uma coordenação das disciplinas que parte de um nível central 
(ou superior) e reúne tais disciplinas com o foco na finalidade dos processos 
(Japiassu, 1976). 
  



 Iribarry (2002) nos presenteia no exemplo de uma equipe para 
atendimento ambulatorial de gestantes adolescentes de baixa renda. A equipe 
é formada por um médico pediatra, um médico psiquiatra, um psicólogo, um 
assistente social, uma psicopedagoga, uma enfermeira e uma secretária. Cada 
área mencionada agrega ainda estudantes que realizam estágio no 
ambulatório. Todavia, o que prevalece é o saber médico, cabendo a 
coordenação e a tomada de decisão aos profissionais da área médica, que 
dirigem e orientam a equipe em seu trabalho. 
 E, finalmente, chegamos ao termo transdisciplinaridade. 
 Segundo Piaget (1972), o termo corresponde à integração global das 
várias ciências. À etapa das relações interdisciplinares sucede-se uma etapa 
superior, que seria a transdisciplinaridade que, não só atingiria as interações ou 
reciprocidades entre investigações especializadas, mas também situaria estas 
relações no interior de um sistema total, sem fronteiras estáveis entre as 
disciplinas. Tratar-se-ia de uma teoria geral de sistemas ou estruturas que 
incluiria estruturas operativas, estruturas regulatórias e sistemas probabilísticos 
e que uniria estas diversas possibilidades por meio de transformações 
reguladas e definidas. 
 Japiassu (1976) completa tal conceito, referindo-se a um tipo de sistema 
de níveis e objetivos múltiplos em que a coordenação propõe uma finalidade 
comum dos sistemas .  
   Gusdorf (1990) afirma que a transdisciplinaridade evoca uma 
perspectiva de transcendência que se aventura para além dos limites do saber 
propriamente dito. Se cada disciplina propõe um caminho de aproximação ao 
saber, se cada aproximação revela um aspecto da verdade global, a 
transdisciplinaridade aponta para um objeto comum, situado além do horizonte 
da investigação epistemológica, nesse ponto imaginário em que todas as 
paralelas acabam por se encontrar. 
 De acordo com Caon (1998), é um desafio colocado pelo interesse de 
uma equipe de profissionais que estão reunidos pela metáfora proposta por 
uma situação de transdisciplinaridade, na qual cada pesquisador problematiza 
os conceitos de diferentes campos. Cada um entra na disciplina do colega e 
olha pela luneta do outro pesquisador, interrogando os dispositivos práticos e 
teóricos utilizados pelo pesquisador anfitrião e com os quais ele vê aquilo que 
diz ver. Em transdisciplinaridade, os dispositivos utilizados para equacionar o 
problema são mais importantes do que a solução do mesmo.  
 Por exemplo (Iribarry, 2002), numa equipe de posto de saúde, 
encontram-se diversos profissionais reunidos. Pode-se tomar como exemplo a 
equipe que recebe pacientes com problemas mentais. Esta equipe, muito 
provavelmente, reunirá profissionais como psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, 
assistentes sociais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neurologistas, clínicos 
gerais, etc. Quando o paciente chega para uma avaliação, todos irão assisti-lo 
e buscarão formular um diagnóstico acerca do caso. Para que esse diagnóstico 
seja dado em situação de transdisciplinaridade, não basta apenas que cada 
profissional opine a partir de sua área e, finalmente, um tratamento seja 
indicado; para que a configuração transdisciplinar seja alcançada é preciso que 
esses profissionais, fundamentalmente, estejam reciprocamente situados em 
sua área de origem e na área de cada um dos colegas. 
  



 Cabe salientar que o nível da transdisciplinaridade não é um estilo de 
interação superior em relação aos demais níveis.Trata-se, pura e 
simplesmente, de um nível a ser buscado pelos benefícios que traz em sua 
gestão, mas que preserva as outras modalidades de níveis de funcionamento. 
Estas modalidades são naturais e fazem parte do funcionamento de qualquer 
grupo ou equipe que está reunido para desenvolver algum trabalho (Iribarry, 
2002). 
 
 INTER E TRANSDISCIPLINARIDADE NA PRÁTICA 
 Praticar a interdisciplinaridade enquanto processo de integração 
recíproca entre várias disciplinas e campos de conhecimento, "capaz de 
romper as estruturas de cada uma delas para alcançar uma visão unitária e 
comum do saber trabalhando em parceria", conforme afirma Palmade (1979), 
é, sem dúvida, uma tarefa que demanda um grande esforço de nossa parte. 
 O princípio da interdisciplinaridade permitiu um grande avanço na idéia 
de integração, porém, os interesses próprios de cada disciplina são 
preservados. O princípio da transdisciplinaridade busca superar o conceito de 
disciplina. Aqui, busca-se uma intercomunicação entre elas, tratando 
efetivamente de um tema/objetivo comum, transversal. 
 Assim, só faz sentido trabalhar inter e transdisciplinaridade através de 
projetos que integrem as diversas disciplinas. Projeto vem de projetar, atirar-se 
para frente. Na prática, elaborar um projeto é o mesmo que elaborar um plano 
para realizar determinada idéia. Portanto, um projeto supõe a realização de 
algo que não existe, um futuro possível. Tem a ver com a realidade em curso e 
com a utopia possível, realizável, concreta. 
 A metodologia do trabalho interdisciplinar implica em:  
 1) integração de conteúdos;  
 2) passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária 
do conhecimento;  
 3) superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, teoria e prática, a partir 
da contribuição das diversas ciências;  
 4) planejamento e prática centrados numa visão de que aprendemos ao 
longo do caminho, de que estamos em processo.  
 
 APLICAÇÃO (FORMAÇÃO DA EQUOTERAPIA PEGASUS)  
 Em março de 2005, após passar por uma profunda reestruturação da 
equipe profissional, a Associação Beneficente São Lucas, instituição que se 
situa em Bragança Paulista e oferece diferentes tratamentos a pessoas com 
necessidades especiais, visando à inclusão global, incluiu a Equoterapia no 
seu quadro de atendimentos, através de uma parceria com o Centro Hípico 
Viverde e a experiência profissional de Kether van Prehn Arruda, fundador do 
projeto Equoterapia Pegasus.  
 A equipe profissional da instituição era multidisciplinar, composta por 
três psicólogas, uma musicoterapeuta, uma fisioterapeuta, uma terapeuta 
ocupacional, uma psicopedagoga e duas fonoaudiólogas, além de outros 
profissionais da área administrativa. Os atendimentos clínicos costumavam ser 
pluridisciplinares, ou seja, os contatos eram feitos via encaminhamentos e 
relatórios entre os profissionais. 
  



 Para formar a equipe que atuaria em Equoterapia, os profissionais 
começaram a reunir-se semanalmente às segundas-feiras, construindo-se 
rapidamente uma equipe interdisciplinar, graças à iniciativa e à experiência 
profissional do Equoterapeuta Kether e a grupos de estudo sobre 
desenvolvimento cognitivo-afetivo e inclusão. 
 O treinamento da equipe, ministrado por Kether, envolveu 20 horas de 
estudos teóricos sobre Equoterapia e 20 horas práticas junto aos cavalos. 
Dessa equipe, 04 profissionais passaram a mediar as terapias e aos demais 
profissionais couberam as funções de avaliação, indicação e planejamento de 
atendimento. Didaticamente, acabamos separando essas funções em 
profissionais mediadores e profissionais avaliadores. Das pessoas treinadas, 
três já tinham o curso básico da ANDE Brasil e duas já estavam atendendo em 
outro centro de equoterapia.  Nunca se havia trabalhado desta forma 
anteriormente e atribuímos à Equoterapia o exemplo mais real e concreto de 
inter e transdisciplinaridade a que chegamos na prática atual. 
 A partir daí, um possível praticante de equoterapia passaria por uma 
avaliação em cada área em que precisasse de tratamento, essa avaliação 
transformava-se de pluri à interdisciplinar no momento em que os profissionais 
das diferentes áreas se reuniam para fazer o planejamento terapêutico daquele 
caso. Cada um explicitava as necessidades a serem trabalhadas em sua área 
e, com uma atenção especial aos relatos dos colegas, incrementava o 
planejamento de maneira global, opinando nas outras áreas. Esse 
planejamento ia desde as prioridades evolutivas do praticante, até a escolha do 
cavalo e materiais a serem utilizados no encilhamento e nas práticas. 
 Para nossa comemoração, vivenciamos a transdisciplinaridade quando 
formamos Mediadores capazes de se utilizarem de estratégias terapêuticas de 
todas as áreas envolvidas no processo de cada praticante, ou seja, 
independentemente de ser formado Psicólogo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo 
ou Equitador, o profissional Equoterapeuta vai colocar em prática no seu 
atendimento, todas as estratégias e atividades que o grupo interdisciplinar 
planejou, estudando e aprofundando-se nas áreas requisitadas, 
compreendendo a importância de se saber a maneira de executar as diferentes 
intervenções com o praticante e realizando os atendimentos, trabalhando o 
desenvolvimento global da pessoa atendida. 
 Portanto, formamos uma equipe interdisciplinar com mediação 
transdisciplinar.  
 Apesar dos nobres princípios institucionais e dos excelentes resultados 
obtidos (16 praticantes que, entre 02 a 04 meses de atendimento, tiveram 
melhoras observadas, relatadas e comprovadas, nunca antes conseguidas em 
atendimento clínico convencional), a Associação Beneficente São Lucas não 
pode manter o mesmo trabalho, principalmente devido a questões financeiras, 
o que fez com que o Pegasus, até então um programa de atendimento da 
instituição, batesse suas asas para mais alto, tornando-se, em janeiro de 2006, 
um Centro de Equoterapia em si, ainda parceiro do Centro Hípico Viverde, que 
oferece atendimentos particulares e filantrópicos, expandindo seu campo de 
atuação e que, irreversivelmente, mantém os princípios de equipe e mediação 
que alcançou em sua presente atuação. 
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