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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de compreender como as atividades 
desenvolvidas nas ACC (Atividade Curricular em Comunidade) possibilitam a 
articulação dos conhecimentos, podendo assim, ser considerada como uma prática 
interdisciplinar. Nesta pesquisa buscou-se esclarecer os seguintes pontos: a atual 
fragmentação do conhecimento: a interdisciplinaridade em si, ainda que seja um 
conceito em construção; as atividades desenvolvidas na ACC que possibilitam a 
articulação dos conhecimentos, a postura dos alunos da ACC – EDC – 645 Cultura 
Corporal e Meio Ambiente mediante a fragmentação do conhecimento e suas 
experiências interdisciplinares. O estudo contemplou as seguintes etapas: a) 
Pesquisa bibliográfica de dados primários e secundários existentes e estudos 
correlatos; b) Pesquisa qualitativa de campo através de observação participante na 
ACC – EDC- 465 Cultura Corporal e Meio Ambiente na qual a autora atuou como 
monitora durante este semestre letivo; c) Análise e reflexão dos dados levantados 
através da perspectiva da interdisciplinaridade. O estudo teve como bases teóricas 
trabalhos de Hilton Japiassú, Ivani Fazenda e Jurjo Torres Santomé, dentre outros. 
O estudo permitiu concluir que é possível desenvolver atividades interdisciplinares 
que possibilitem a troca de conhecimentos entre os especialistas, trazer a realidade 
para sala de aula, formar cidadãos e devolver algo para a sociedade. Mas é preciso 
lembrar que apostar na interdisciplinaridade implica antes de tudo em mudança de 
comportamento, de visão, de postura... mudança de atitude. 

 

 

Palavras chaves: Interdisciplinaridade – currículo – fragmentação do conhecimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

“O real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a 
gente é no meio da travessia.” 

 
Guimarães Rosa. 
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Este estudo teve como objetivo compreender como a interdisciplinaridade 

permeia a Atividade Curricular em Comunidade (ACC), tendo como fonte de 

informação a minha experiência durante quatro semestres nessa atividade sob a 

forma da disciplina ACC - EDC 465 “Cultura Corporal e Meio Ambiente” e quais as 

implicações da interdisciplinaridade na(s) ACC(s). Por se caracterizar como atividade 

interdisciplinar que materializa o principio ensino-pesquisa-extensão, considero esta 

atividade acadêmica de fundamental importância para formação do pedagogo, pois 

convoca a revisão da nossa relação com o conhecimento, promovendo diálogos com 

a sociedade para reelaborar e produzir conhecimento sobre a realidade de forma 

compartilhada, integrando o saber específico de pessoas de diferentes cursos e das 

diversas áreas.  

Nesse sentido, a interdisciplinaridade, que geralmente é entendida como um 

trabalho que envolve a integração das várias disciplinas, em torno de um projeto, na 

ACC vai muito além disso e se faz presente quando se trata de diálogo, de parceria 

e, sobretudo da ação de pessoas que trabalham em equipe para alcançar um 

objetivo comum, de pessoas diferentes dentro de um grupo, que se unem para 

discutir e intervir em problemas sociais em um espaço formativo. 

Ao longo da minha vida acadêmica, a ACC foi a experiência que eu vivenciei 

dentro da Universidade Federal da Bahia (UFBa) que ampliou o meu horizonte de 

possibilidades de conhecimento e a minha formação enquanto pedagoga. Durante 

os quatro semestres em que tive a oportunidade de vivenciar e participar dessa 

atividade, estudando com alunos de outros cursos (como Secretariado, Geologia, 

Psicologia, Educação Física, Letras, Jornalismo, Engenharia Sanitária, entre outros), 

eu pude perceber que a universidade poderia me oferecer muito mais do que o que 

ela me possibilitava no currículo do meu curso de Pedagogia. Ela me oferecia a 

oportunidade de trocar e produzir conhecimentos, de vida e acadêmicos, sendo que 

o mais importante de tudo isso é a possibilidade de produzir algo novo. 

Raramente temos a possibilidade de vislumbrar na faculdade atividades ou 

disciplinas como a ACC, que possibilite a integração, a cooperação e a troca de 

conhecimentos por pessoas de diferentes áreas. Tão raro é que quando 

encontramos a possibilidade de fazer parte de uma experiência tão enriquecedora 

não podemos desperdiçá-la e defender esta idéia tornou-se o centro deste trabalho, 

devido a todas as mudanças que pode acarretar na educação que temos hoje, 
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principalmente no que diz respeito à tão necessária articulação dos conhecimentos 

que integram a formação nos diversos cursos de uma universidade. 

A interdisciplinaridade convoca a integralização do olhar sobre o objeto do 

conhecimento e da ação. Dentro do cotidiano da ACC essa interdisciplinaridade se 

evidencia como um ponto de cruzamento entre os conhecimentos dos alunos e tem 

a ver com a procura de um equilíbrio entre as análises, entre esses conhecimentos, 

caracterizando-se como um trabalho de equipe, mas também individual. 

Quando a interdisciplinaridade se faz presente impõe-se a busca pela 

comunicação entre as especialidades e pela união e recomposição do trabalho 

fragmentado em algo comum a todos. Na ACC as atividades tornam-se 

interessantes a todos, pois constituem produto da construção coletiva. Há um pouco 

de cada integrante do grupo em cada trabalho e/ou atividade desenvolvida. 

A escolha desse tema se deu, antes mesmo que tomássemos consciência, no 

momento em que iniciei minha vivência na ACC. A partir desse momento comecei a 

questionar as demais práticas disciplinares que ocorriam na universidade e quão era 

escassa uma atividade como essa que integra os conhecimentos das 

especialidades. 

Percebemos o quanto é silenciosa e restrita a oportunidade de participar das 

Atividades Curriculares em Comunidade devido a pouca oferta e ao número de 

vagas ser reduzido e me pergunto por que uma atividade tão enriquecedora no que 

se refere a troca de conhecimentos acontece de forma tão limitada na Universidade? 

 Em meio a esse cenário, a ACC aparece como uma possibilidade de 

articulação ou integração dos conhecimentos, apresentando-se como um meio de 

promover a interdisciplinaridade na universidade, de promover a troca de 

experiências entre alunos e professores, entre alunos e alunos, de promover a 

formação de verdadeiros profissionais e cidadãos conscientes. Sobretudo no que se 

refere à formação do Pedagogo, que a todo momento terá que lidar com as mais 

diversas realidades nos diversos espaços educativos em que atua. 

Os principais referenciais teóricos deste trabalho são Hilton Japiassú e a 

questão da patologia do saber que nada mais é do que essa fragmentação atual do 

conhecimento; Ivani Catarina Arantes Fazenda que traz a interdisciplinaridade como 

postura diante do conhecimento, como ação, como algo para ser posto em prática e 

Jurjo Torres Santomé e a questão do currículo integrado. 
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1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Esta pesquisa é um estudo de caso, que tem como objetivo principal analisar 

a interdisciplinaridade na ACC como possibilidade de articulação do conhecimento, 

tendo como cenário a ACC-EDC-465 Cultura Corporal e Meio ambiente. 

A pesquisa de caráter participante se desenvolveu em três momentos 

distintos, embora com ações paralelas: no primeiro momento fez-se um 

levantamento de referenciais bibliográficos, a fim de fundamentar teoricamente o 

trabalho monográfico e melhor compreender o objeto de estudo em questão; no 

segundo momento foi realizada uma pesquisa de campo, de cunho participativo e 

posteriormente fazendo a relação entre os referenciais teóricos coletados e os 

referenciais observados na prática da ACC. 

Quanto à natureza, a pesquisa será de abordagem qualitativa, pois os dados 

coletados foram analisados por categorias de análise dos discursos. Quanto aos 

objetivos, a pesquisa se caracteriza como descritiva, pois delineia o que é, no 

presente, aborda quatro aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de 

fenômenos atuais, objetivando seu funcionamento no presente. Quanto aos 

procedimentos de investigação, a pesquisa tem o caráter Campo, pois foi vivenciado 

o dia-a-dia da ACC e assim, feitas todas as observações possíveis. 

Através de observação participante, a qual consiste na participação real do 

pesquisador com a comunidade ou grupo, estive incorporada ao grupo, confundido-

me com ele,  tão próximo quanto um membro do grupo, visto que estive estudando e 

participando das atividades normais deste durante todo o semestre letivo. 

A escolha da observação participante foi uma tentativa de colocar o 

observador e o observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do 

grupo de modo a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de 

referência deles. 

O objetivo inicial seria ganhar a confiança do grupo, fazer os indivíduos 

compreenderem a importância da investigação, sem ocultar seu objetivo ou sua 

missão. 
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1.2 O CENÁRIO DA PESQUISA 
 

A ACC-EDC-465 Cultura Corporal e Meio Ambiente foi desenvolvida com o 

objetivo de estudar as problemáticas significativas das relações do ser humano com 

o meio ambiente na construção da Cultura Corporal, proporcionando o repensar do 

corpo nesse contexto, levando em consideração o objetivo principal da ACC que é 

justamente promover o diálogo com a sociedade, discutindo sobre a realidade e 

buscando alternativas para os problemas enfrentados por essas comunidades, 

proporcionando aos estudantes uma forma mais prática de aprendizagem, e à 

comunidade, maiores possibilidades de resolução dos problemas. 

Coordenada pelo professor Ney Santos, chefe do departamento de Educação 

Física e tendo como tutora Rejane Oliveira, Pedagoga formada pela UFBA em 2006, 

e composta por estudantes de diversos cursos, esta ACC existe e desde então os 

seus encontros sempre realizam-se na Faculdade de Educação da UFBA (FACED) 

uma vez por semana podendo ocorrer até três viagens ao longo de cada semestre 

para a comunidade em estudo1 durante o semestre corrente. 

Durante o primeiro semestre em que participamos desta ACC (2006.2) a 

comunidade em questão foi Nazaré das Farinhas, para onde realizamos três 

viagens, tendo alunos dos cursos de Pedagogia, Educação Física, Artes Plásticas, 

Biologia e Geografia. 

Nos três semestres subseqüentes a comunidade em questão foi Ilha de Maré, 

tendo em 2007.1 alunos dos cursos de Letras, Psicologia, Pedagogia, Secretariado 

e Educação Física; em 2007.2 alunos dos cursos de Letras, Psicologia, Engenharia 

Sanitária e Pedagogia e em 2008.1, semestre em que atuei como monitora junto a 

alunos dos cursos de Psicologia, Pedagogia, Jornalismo, Engenharia Sanitária, 

Ciência da Computação, Secretariado e Ciências Naturais. 

Do ponto de vista acadêmico a ACC é um processo em que estudantes e 

professores da UFBA, em parceria com grupos comunitários, desenvolvem 

experiências de extensão, promovendo o intercâmbio, reelaboração e a produção de 

conhecimento sobre a realidade e sobre alternativas de transformação. Como 

atividade pedagógica, articula ensino, pesquisa e sociedade, e objetiva contribuir 

                                                 
1 A cada semestre, a ACC EDC 465 – Cultura Corporal e meio ambiente atua junto a uma comunidade. Nos 
semestres em que participamos da atividade, atuamos: a) na Rede municipal de Nazaré das Farinhas (2006.2); b) 
Na comunidade de Bananeiras, na Ilha de Maré (2007.1) e c) Na comunidade de Praia Grande, na Ilha de Maré 
(2007.2) e d) Na comunidade de Botelho, também na Ilha de Maré (2008.1). 
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para a construção da cidadania profissional dos estudantes. Como componente 

curricular, a ACC tem características comuns às demais disciplinas: obrigatoriedade, 

carga horária, creditação e propósito acadêmico. Diferencia-se, entretanto, por se 

constituir numa janela curricular onde há liberdade na escolha de temáticas, na 

definição de contextos de atuação, na experimentação de procedimentos 

metodológicos, bem como pela possibilidade de assumir um caráter renovável a 

cada semestre.  

No segundo capítulo desta monografia, trouxemos a questão da 

fragmentação do conhecimento nos dias atuais e o quanto encontramo-nos ante o 

risco de perder noções de conjunto mediante a excessiva fragmentação do 

conhecimento em parcelas de saber. Em seguida trazemos a importância de 

mediante essa situação nos engajarmos nas pesquisas acerca da 

interdisciplinaridade. 

No terceiro capítulo tentamos compreender a interdisciplinaridade e o que ela 

pretende desenvolver e trazemos também o Currículo Integrado. As duas formas de 

organização do conhecimento como possibilidade de amenizar ou até mesmo sanar 

os problemas ocasionados pela fragmentação do conhecimento 

No quarto capítulo trazemos o caso da ACC como possibilidade de 

articulação do conhecimento, como atividade que une os princípios do ensino, da 

pesquisa e da extensão, o seu compromisso social, sobretudo, ao formar cidadãos 

e, principalmente, como a interdisciplinaridade se manifesta na ACC. 

Por fim, são tecidas as nossas considerações finais, em que levamos a 

importância do aprofundamento das pesquisas acerca da interdisciplinaridade e a 

busca por maneiras de inseri-la cada vez mais nas práticas pedagógicas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Parte da equipe da ACC EDC 465. (Arquivo pessoal)



2. FRAGMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO X 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

“Durante muito tempo imaginei a obra sob a forma de uma série 
de diálogos, em que todas as vozes do tempo se fizeram ouvir. 

Contudo, por mais que tentasse, o detalhe sobrepujava o conjunto; 
as partes comprometiam o equilíbrio do todo; a voz de Adriano 

perdia-se abafada por todos aqueles gritos. Não conseguia 
organizar o mundo visto e ouvido por um homem.” 

 
Marguerite Yourcenak (referindo à sua obra Memórias de Adriano). 
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Em virtude da nossa realidade educacional atual se encontrar comprometida 

por uma crescente fragmentação do conhecimento, muitos estudos são realizados 

em forma de crítica a essa fragmentação, assim como em forma de proposição de 

infinitas e diversificadas possibilidades de articulação dos conhecimentos separados 

pela hiperespecialização no processo de produção do conhecimento. 

Como diria Japiassu (1976, p. 31) “Encontramo-nos diante de uma alienação 

científica. Diagnosticar o mal é apenas o primeiro momento. O interdisciplinar se 

apresenta como o remédio mais adequado à cancerização ou à patologia geral do 

saber.”  

Neste momento encontramo-nos ante o risco de perdermos noções de 

conjunto, devido à excessiva compartimentalização do conhecimento em parcelas do 

saber. Deste modo se reduz o fluxo de informações entre as pessoas de diferentes 

disciplinas, assim como as comunidades científicas e o resto da sociedade. Isto é 

contraditório com o grau de desenvolvimento alcançado pelas telecomunicações e o 

acelerado desenvolvimento da microeletrônica, o avanço das infra-estruturas de 

telecomunicação, graças à descoberta da fibra ótica que facilita o intercâmbio de 

informações a grande velocidade e custos mínimos. 

Toda essa constatação só nos leva a engajar-nos cada vez mais nas 

pesquisas sobre a necessidade das aproximações e das interações entre os 

conhecimentos. Essa busca por uma prática interdisciplinar revela-nos muito mais 

que um progresso do conhecimento, revela-nos a situação patológica em que se 

encontra hoje o saber devido ao crescente número de especializações, o crescente 

esmigalhamento do saber e o surgimento em grande escala de uma inteligência 

esfacelada, o que faz Japiassu (1976, p.41) declarar que: “Nesse sentido, o 

esmigalhamento do saber, a exigência interdisciplinar não passa da manifestação, 

no domínio do conhecimento, de um estado de carência.”  

Em relação ao processo de construção de conhecimentos que deve ser 

proporcionado pelas instituições escolares, a interdisciplinaridade é fator que 

influencia positivamente tanto na formação do homem quanto para responder a 

necessidades desse agir interdisciplinar que promove o diálogo entre as diversas 

disciplinas e pode servir como estímulo para que os professores atuem como 

formadores de cidadãos ativos, cumprindo sua pressuposta função de educadores. 

Há a necessidade de retirar os alunos da passividade de meros ouvintes e 

detentores de conhecimento compartimentalizado, levando-os a uma construção 
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mental unificadora das diferentes disciplinas, permitindo a obtenção de 

conhecimentos de forma integrada. Acreditamos que só o trabalho em equipe, multi 

ou interdisciplinar é capaz de possibilitar um aumento considerável na produtividade 

dos alunos. 

Falando mais diretamente do ensino superior, Japiassú defende que a 

interdisciplinaridade “(...) põe em jogo o fracionamento das disciplinas ainda vigente 

nas universidades, para postular uma pedagogia que privilegie as interconexões 

disciplinares.” (JAPIASSU, 1976, p. 34). 

Ainda segundo Japiassú (1976), a troca de conhecimentos entre os 

especialistas e as especialidades não consiste em simples trocas de dados, mas sim 

em uma ocasião em que ocorrem verdadeiras trocas de informações e de críticas 

construtivas, em que se desfaz todo estanque das disciplinas provocado pela 

compartimentalização das instituições em fatias de saber em que a comunicação 

entre as especializações reduz os obstáculos ao enriquecimento recíproco entre as 

disciplinas. 

Segundo Queluz (2000, p. 59): 

As questões da informática, da telemática, as da nova concepção da 
Ciência, as da perspectiva da interdisciplinaridade e as do fenômeno da 
globalização são algumas ilustrações que anunciam mudanças de 
conceitos, atitudes, valores e praxes cotidianas, sobre as quais ainda não 
temos pleno domínio e muito menos sabemos a que nos irão levar. (Grifos 
do autor). 
 

Vivemos em um mundo globalizado, onde a conexão entre as pessoas, as 

culturas e os valores fazem parte do cotidiano, dessa forma, não podemos pensar 

uma educação que esteja alheia a todas essas mudanças de conceitos, atitudes e 

praxes cotidianas que permeiam a sociedade atual. 

A interdisciplinaridade nos leva cada vez mais a postular novos 

questionamentos sobre o saber, sobre o homem e sobre a sociedade. 

Evidentemente semelhante ambição parece exagerada, daí a importância de 

sabermos o que ela não é nem pretende ser. 

Assim, apresento alguns conceitos que, em face da dicotomia teoria-prática, e 

ante as pequenas variações dentre as definições teóricas conceituais sobre 

multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade costumam ser 

confundidas com interdisciplinaridade. Apesar de sutis, estas diferenças resultam em 

distorções relevantes na prática de ensino. 
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A palavra multidisciplinaridade refere-se a diferentes conteúdos de disciplinas 

distintas trabalhadas em um mesmo momento, não havendo uma real integração 

entre eles. O termo multidisciplinar só evoca uma simples justaposição, num trabalho 

determinado, dos recursos de várias disciplinas, sem implicar necessariamente um 

trabalho de equipe e coordenado. Em outros termos, o multidisciplinar consiste em 

estudar um objeto sob diferentes ângulos, mas sem que tenha necessariamente 

havido um acordo prévio sobre os métodos a seguir ou sobre os conceitos a serem 

utilizados.  

Diferentemente, no que se refere  a pluridisciplinaridade, esta ocorre quando 

um único tema é desenvolvido por várias disciplinas com objetivos distintos. A 

característica está no fato de que, embora com o mesmo tema, não há integração 

das disciplinas.  

Referindo-se à pluridisciplinaridade, Santomé (1998, p. 71) afirma que: 

A pluridisciplinaridade é a justaposição de disciplinas mais ou menos 
próximas, dentro de um mesmo setor de conhecimento. Por exemplo: física 
e química; biologia e matemática; sociologia e história... É uma forma de 
cooperação que visa a melhorar as relações entre essas disciplinas. vem a 
ser uma relação de mera troca de informações, uma simples acumulação de 
conhecimentos.  

 

Tanto o multi quanto o pluridisciplinar realizam apenas o agrupamento, 

intencional ou não, das disciplinas, sem necessariamente haver relação entre as 

mesmas. 

A interdisciplinaridade, tema deste trabalho propõe a partir de uma 

coordenação geral, a integração de objetivos, atividades, procedimentos e 

planejamentos, visando o intercâmbio, a troca, o diálogo, o conhecimento conexo e 

não mais a compartimentalização das disciplinas.  

A transdisciplinaridade, por sua vez, sugere um sistema sem fronteiras em 

que a integração chegou a um nível que se torna impossível distinguir onde começa 

e onde termina cada disciplina. Nesta condição, todas as disciplinas têm uma só 

finalidade: a unidade do conhecimento para criação de uma nova forma de 

conhecer.  

A interdisciplinaridade tem ressurgido a partir da necessidade de uma visão 

global da realidade. A fragmentação dessa realidade em partes não conexas e por 

vezes tão distantes, dificulta o aprendizado. Com isso, o objetivo se torna a 
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formação integral de alunos capazes de exercer criticamente a cidadania, mediante 

uma visão global do mundo. 

Torna-se importante ressaltar que a prática interdisciplinar não consiste numa 

desvalorização das disciplinas, e sim, na junção dos elementos e informações 

oferecidos por cada parte, construindo o que podemos chamar de um conhecimento 

único. 

A característica central da interdisciplinaridade consiste no fato de que ela 

incorpora os resultados de várias disciplinas. Com isso ela apresenta diversas 

vantagens na sua aplicação, como: a possibilidade da troca de informações e de 

críticas; a melhor preparação do indivíduo para a formação profissional, o 

desenvolvimento de uma educação permanente. 

Segundo Japiassú (1976, p. 74) “a interdisciplinaridade se caracteriza pela 

intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das 

disciplinas no interior de um projeto específico de pesquisa.”  

A interdisciplinaridade conduz a interações de tal forma que, no final do 

processo interativo, cada disciplina saia enriquecida e incorporaria resultados de 

várias especialidades, tomando de empréstimo a outras disciplinas certos 

instrumentos e técnicas metodológicas, fazendo uso dos esquemas conceituais e 

das análises que se encontram em diversos ramos do saber, a fim de fazê-los 

integrarem e convergirem, depois de terem sido comparados e julgados. 

A interdisciplinaridade não é algo que possa ser ignorado dispensando uma 

análise ou uma reflexão aprofundada, ao contrário, é um tema que merece ser 

levado em consideração por aqueles que percebem a fragmentação do 

conhecimento em disciplinas como um esfacelamento do saber. 

Segundo Japiassú (1976), a interdisciplinaridade se apresenta como um 

tríplice protesto contra o saber fragmentado numa multiplicidade crescente de 

especialidades; contra a universidade cada vez mais compartimentada, dividida, 

subdividia, setorizada e subsetorizada contrariando a sociedade em sua dinâmica 

onde a vida é sempre percebida como um todo complexo e indissociável e contra o 

conformismo das situações adquiridas e das idéias impostas. 

A interdisciplinaridade trata-se de um gigantesco e indispensável esforço que 

muitos pesquisadores realizam para superar o estatuto de fixidez das disciplinas e 

para fazê-las convergir para o estabelecimento de elos e pontes entre os problemas 

que elas colocam. 



19
 

A interdisciplinaridade vem responder à necessidade de criar um fundamento 

ao surgimento de novas disciplinas, bem como às reivindicações estudantis contra 

um saber fragmentado e artificialmente cortado, pois a realidade é necessariamente 

global e multidimensional. Ademais, ela se afirma como uma reflexão sobre a divisão 

do saber em disciplinas para extrair suas relações de interdependências e de 

conexões recíprocas. 

O que podemos entender por disciplina e por disciplinaridade é essa 

progressiva especialização do saber numa certa área. Uma disciplina tem suas 

fronteiras constituintes definidas. Fronteiras estas que irão determinar seus objetos 

de estudo, seus métodos, seus temas, seus conceitos e teorias. Assim, falar de 

interdisciplinaridade é falar de interação de disciplinas, disciplina como sinônimo de 

ciência, muito embora o termo disciplina seja mais utilizado para designar o ensino 

de uma ciência.  

Cada disciplina, através de seu enfoque específico tem a intenção de fornecer 

o real, e de fato o fornece. No entanto, trata-se sempre de um real reduzido ao 

ângulo de visão particular dos especialistas em questão.  

Para Queluz (2000, p. 26) “Uma atitude interdisciplinar respeita a autonomia 

de vôo de cada um, pois acredita que o estabelecimento da marca do pesquisador, 

que o torna único e lhe confere autonomia, está na forma como estabelece parceria.”  

A interdisciplinaridade modifica o olhar e a escuta e busca a vivência em um 

novo espaço de aprendizagem que pode ser reconstruído em sala de aula, onde o 

dinamismo da alteridade comece a ser ativado na escola, vivenciado e 

experimentado por professores e alunos. Assim, o professor poderá aproximar-se do 

aluno, observar como ele pensa e elabora suas respostas e pode ter a coragem de 

abandonar o certo e o errado e descobrir que nem toda resposta diferente 

representa um erro e abrir as portas da sala de aula para o exercício da autonomia e 

da criatividade. Poderá descobrir a importância das diferenças, de que cada aluno é 

único e tem sua forma própria de pensar e de se expressar e que a aprendizagem 

não significa transformar todos num modelo, mas sim possibilitar que cada um 

evolua de maneira singular. Poderá perceber também que o conhecimento para ser 

apreendido criativamente pelo aluno, requer que este o veja como significativo e 

importante para o seu processo de individualização caso contrário será prontamente 

descartado após as provas se o seu único significado for “tirar nota”. 

Segundo Queluz (2000, p. 64): 
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Quando nos falam da importância de considerarmos o professor enquanto 
pessoa que detém um saber próprio, que não há de ser desprezado num 
processo de formação; que tem uma história de vida que deve ser 
considerada; que tem formas próprias com que desenvolve suas aulas e 
quando lhe recomendam o desenvolvimento de um exercício de ‘reflexão na 
ação e sobre a ação’, ao desempenhar seus papéis, seguramente se 
depreende que outro não é o ‘pano de frente e de fundo’ de seus trabalhos, 
senão o da consideração interdisciplinar do Sujeito na Educação. 
 

Percebe-se que: 

Ninguém escapa da educação, seja ela formal ou informal, aprendemos a 
todo o momento e em todos os lugares. Em casa, na igreja ou na escola, de 
um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: 
para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para 
fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a 
educação. (BRANDÃO, 1995). 
 

Não existe uma forma única e tão pouco um modelo único de educação. A 

escola não é o único lugar onde a educação acontece, o ensino escolar não é a sua 

única prática e o professor profissional não é o seu único praticante. A educação 

existe onde não há escola, porque a educação aprende com o homem e continua o 

trabalho da vida. Na espécie humana a educação não continua apenas o trabalho da 

vida, ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas.  

Ainda de acordo com Brandão (1995, p. 10): 

Da família à comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos 
sociais, entre as incontáveis práticas dos mistérios do aprender; primeiro, 
sem classes de alunos, sem livros e professores especialistas; mais adiante 
com escolas, salas, professores e métodos pedagógicos.  
 

Todo sucesso de mudança depende da aceitação do novo, da ruptura com o 

que é sinônimo de equilíbrio e rotina, e consequentemente, substituição de algo 

estabelecido por algo provisório e pela tensão que acompanha toda a expectativa de 

sucesso. 

Segundo Fazenda (2001, p. 70): 

Estar aberto à mudança significa exercitar no cotidiano uma atitude 
diferenciada frente ao saber, assumir um agir dialógico com os alunos em 
qualquer nível: da construção do processo de leitura e escrita, nas séries 
iniciais, ao desvelamento do significado do ato de ensinar, nos cursos de 
formação de professores. Em todos, há de assumir a insegurança e a 
incerteza da busca, numa espera vigiada, como possibilidade permanente 
de (re)construção e (re)invenção do conhecimento, numa racionalidade que 
não se esgota, mas que se renova a cada dia. 
 

Mudar é romper as amarras com o tradicional e agir de forma mais livre, sem 

apegar-se a velhos mitos, ritos ou teorias superadas. E assumir a mudança numa 

perspectiva interdisciplinar é exercitar a busca pela pluralidade, sem desprezar a 
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singularidade, valorizando os mínimos sinais, como indicativos de grandes 

significados. Somos seres mutantes, em constante movimento. Alteramos nossa 

forma de agir e de expressar, a ponto de criarmos muitas palavras para designar 

novos objetos, novas ciências, novos lugares, novas profissões, etc.  

A mudança, no sentido interdisciplinar, parte daquele que se põe inteiro no 

que faz, que se percebendo inacabado, pelo sentimento de humildade que carrega, 

não hesita em mostrar-se, expor-se, enquanto constrói-se, desenvolvendo então 

suas potencialidades. 

Entretanto, a concepção de interdisciplinaridade depende basicamente da 

linha de investigação teórico-prática de cada pesquisador, da história acadêmica do 

mesmo, das suas idealizações quanto à possibilidade de efetivação da 

interdisciplinaridade. Assim, não é possível adotar uma única, absoluta e geral teoria 

do interdisciplinar, mas sim, tentar buscar o percurso teórico pessoal de cada autor 

que ousou tentar tratar das questões interdisciplinares. 

A atitude interdisciplinar deve ser construída pelo autoconhecimento, 

refletindo sobre sua própria prática educativa, procurando o significado para sua 

vida, tornando-a um processo contínuo de construção de novos saberes, não 

abandonando os seus conhecimentos anteriores, mas atualizando-os e 

compartilhando-os com os seus pares.  

Segundo Japiassu (1976, p. 50): 

As duas dificuldades principais são, de um lado, a de julgar as condições da 
pesquisa interdisciplinar, de apreciar sua fecundidade, do outro, a de 
considerar suas perspectivas de futuro, na medida em que ela se opõe a 
tudo o que é ensino tradicional, em que é uma articulação do ensino com a 
realidade social, em que é uma reflexão sobre a repartição epistemológica 
do saber em disciplinas compartimentadas, em que se apresenta como uma 
nova maneira de levar a efeito as pesquisas científicas e como um princípio 
de organização das ciências, em que acarreta uma modificação radical dos 
tipos de relação pedagógica, etc.  

 

Essa valorização das partes que ocorre na disciplinaridade, onde cada 

conhecimento é essencialmente independente e existente por si mesmo e que levou 

à fragmentação é resultado de um pensamento analítico que faz essa redução do 

todo em partes isoladas no intuito de facilitar a compreensão. 

Conforme Fazenda (2001, p. 101): 

O conhecimento baseado no principio da separação sem a preocupação 
com a integração, continuidade e totalidade dos fenômenos naturais e 
sociais, continua valorizando uma educação voltada para a memorização, 
repetição, com ênfase no conteúdo e no produto, em detrimento de 
processos interativos para a construção do conhecimento.  
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A atitude interdisciplinar conduz-nos a ações práticas, somos levados, a todo 

o momento, a romper com padrões convencionais, construir desconstruindo, 

apresentando alternativas que não precisam e nem devem ter caráter definitivo, mas 

que contribuam para amenizar daqueles que lutam para não serem segregados em 

meros dados estatísticos como objetos inoperantes. 

O diálogo interdisciplinar acontece quando fazemos a intermediação com as 

infinitas possibilidades a qual cada especialidade conduz, buscando nas outras 

modalidades o auxílio que podem nos fornecer atendendo às necessidades da 

pesquisa. 

Segundo Fazenda (2001), a formação traz em si uma intencionalidade tanto 

no que se refere às dimensões subjetivas (caráter, mentalidade) quanto às 

dimensões intersubjetivas (conhecimento profissional). Portanto, não se trata de algo 

relativo a apenas uma etapa ou fase do desenvolvimento humano, mas sim algo que 

percorre, atravessa e constitui a história dos homens como seres sociais, políticos e 

culturais. 

A educação é processo contínuo que se inicia na sua concepção e só termina 

com a sua morte. Não pode ser restringida ao simples desenvolvimento de 

habilidades para uma profissão ou um dom, ou características parciais da 

personalidade, deve sim abranger o homem integral, em todos os aspectos de seu 

corpo e de sua alma. 

Para Brandão (1995, p. 16): 

Quando um povo alcança um estágio de organização de sua sociedade e 
de sua cultura; quando ele enfrenta, por exemplo, a questão da divisão 
social do trabalho e, portanto, do poder, é que ele começa a viver e a 
pensar como problema as formas e os processos de transmissão do saber.  

 
De um lado, a interdisciplinaridade na ACC aparece como o instrumento e a 

expressão de uma crítica ao saber fragmentado, como uma maneira de superar o 

isolacionismo das disciplinas e, do outro, como uma forma de adequar as atividades 

de ensino e pesquisa às necessidade sócio-profissionais, bem como de superar o 

fosso que ainda existe entre a universidade e a sociedade. 

 



3. INTERDISCIPLINARIDADE E CURRÍCULO 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

“A condição fundamental das possibilidades de um justo saber é o 
saber das proposições fundamentais de todo o saber.” 

 
Heidegger 
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A ação educacional interdisciplinar pretende desenvolver capacidades para a 

tomada de decisões, uma construção reflexiva e crítica da sociedade, tomando como 

ponto de partida as teorias, conceitos, procedimentos, costumes existentes nessa 

comunidade, no intuito de formar pessoas críticas, ativas e solidárias, capazes de 

reconstruir a realidade, sempre prestando atenção aos conteúdos culturais, bem 

como, as estratégias de ensino a serem utilizadas. 

Uma educação antimarginalizadora deve ser desenvolvida com base na 

reconstrução dos conhecimentos de todos e ao mesmo tempo de cada um do grupo, 

através de uma educação democrática e não-excludente que valorize os 

conhecimentos prévios dos estudantes, conceitos, experiências de vida, que 

trabalhe os preconceitos aprendidos fora da escola, nos contextos familiares, de 

bairro e especialmente na mídia. Uma escola antimarginalização é aquela que 

aproveita todo esse conhecimento prévio e compara com a ajuda da crítica, 

construindo-o e reconstruindo-o democraticamente. 

Superar a fragmentação de conhecimentos é um dos desafios para a 

educação hoje. Santomé (1998) defende a adoção de propostas curriculares 

globalizadas que tenham como objetivos, entre outros:  

 

 Aprender a obter informação e desenvolver competências para perceber o 

ambiente particular como parte da sociedade global; 

 Desenvolver competências para a tomada de decisões com uma mentalidade 

solidária com todos os países e culturas, percebendo e identificando as 

conseqüências translocais e transnacionais; levando em consideração os 

interesses das futuras gerações; 

 Conscientizar as enormes diferenças entre os países ricos e pobres e de suas 

conseqüências, assumindo compromisso para remediá-las; 

 Aceitar e respeitar a diversidade cultural, sem marginalizar aquele que nos é 

diferente. 

As vivências por que cada pessoa passa fora do meio acadêmico não devem 

ser desconsideradas, nem tão pouco os conhecimentos prévios trazidos por cada 

aluno, para que a educação não aconteça de uma forma completamente alheia à 

realidade dos mesmos. Nesse sentido, Brandão (1995, p. 59) afirma que “Não há 

apenas idéias opostas ou idéias diferentes a respeito da Educação, sua essência e 
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seus fins. Há interesses econômicos, políticos que se projetam também sobre a 

Educação.”  

A opção por um currículo integrado e as questões que podem persuadir-nos a 

favor desta modalidade de organização, encontra justificativa nas palavras de 

Santomé (1998, p. 188): 

Este deve servir para atender às necessidades de alunos e alunas de 
compreender a sociedade na qual vivem, favorecendo conseqüentemente o 
desenvolvimento de diversas aptidões, tanto técnicas como sociais, que os 
ajudem em sua localização dentro da comunidade como pessoas 
autônomas, críticas, democráticas e solidarias.  

 

Para alcançar essas aptidões, entretanto, é necessário que os alunos possam 

explorar questões, temas e problemas importantes e que se encontrem além dos 

limites convencionais das tradicionais áreas dos conhecimentos, assuntos que 

estejam relacionados à realidade cotidiana dos alunos e que concentrem a atenção 

de amplos setores da sociedade como, por exemplo, a problemática do desemprego, 

das drogas, etc. 

O currículo deve ter uma função social, de servir aos alunos e alunas a 

compreender a sociedade na qual vivem, favorecendo com isso o desenvolvimento 

de diversas aptidões, tanto técnicas como sociais, que os ajudem na sua interação 

junto à sociedade, tornando-os pessoas autônomas, críticas, democráticas e 

solidárias. 

Sobre o currículo integrado Santomé (1998) ressalta que na construção deste 

devem ser respeitados os conhecimentos prévios, as necessidades, os interesses e 

os ritmos de aprendizagem de cada estudante. Para tanto, deve-se aumentar o 

poder de participação e de decisão dos alunos em âmbitos de deliberação do 

currículo que podem ser, por exemplo, a seleção de conteúdos, habilidades, valores, 

etc., que se deseja promover e desenvolver. Da mesma forma, eles também devem 

participar da discussão das formas e ritmos de trabalho em sala de aula, da escolha 

dos recursos didáticos, formas de avaliação, etc.  

A discussão sobre essas questões de currículo deve ser feita entre o corpo 

docente, assim como, em certos momentos, com outros profissionais vinculados ao 

sistema educacional ou à instituição escolar específica, como psicólogos, 

assistentes sociais, bem como com os próprios alunos, famílias, associações de 

bairros e culturais. Essa discussão aberta e sincera pode enriquecer o projeto 

educacional. 
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A tarefa educacional efetuada na instituição que adota o currículo 

interdisciplinar é realizada mediante uma seleção, organização, análise crítica e 

reconstrução dos conhecimentos, crenças, valores, destrezas e hábitos, que são 

conseqüência do desenvolvimento sócio-histórico, construídos e aceitos por uma 

sociedade determinada. 

O desenvolvimento de práticas interdisciplinares na escola implica em que os 

alunos se exercitem adequadamente para viver e participar de sua comunidade. 

Uma escola que vise trabalhar nessa direção terá de desenvolver projetos 

curriculares nos quais os estudantes sejam levados a tomar decisões, solicitar a 

colaboração de seus colegas, debater e criticar sem temor de serem repreendidos 

por tomarem posições contrárias às do professor. Dessa forma, os alunos poderão 

envolver-se cotidianamente na realização de ações baseadas na troca e em um 

conhecimento sobre aspectos da sociedade da qual fazem parte. 

Para Santomé, (1998, p. 95): 

(...) o currículo pode ser descrito como um projeto educacional planejado e 
desenvolvido a partir de uma seleção da cultura e das experiências das 
quais deseja-se que as novas gerações participem, a fim de socializá-las e 
capacitá-las para ser cidadãos e cidadãs solidários, responsáveis e 
democráticos. 
 

Promover a interdisciplinaridade na ACC põe em xeque o fracionamento das 

disciplinas ainda vigente nas universidades para possibilitar uma pedagogia que 

privilegie a interconexão entre as disciplinas e os diversos campos do saber. 

Para Japiassu (1976, p. 82): 

(...) a interdisciplinaridade não é apenas um conceito teórico. Cada vez mais 
parece impor-se como uma prática. Em primeiro lugar aparece como uma 
prática individual: é fundamentalmente uma atitude de espírito, feita de 
curiosidade, de abertura, de sentido da descoberta, de desejo de 
enriquecer-se com novos enfoques, de gosto pelas combinações de 
perspectivas e de convicção levando ao desejo de superar os caminhos já 
batidos. Enquanto prática individual, a interdisciplinaridade não pode ser 
aprendida, apenas exercida. Ela é fruto de um treinamento contínuo, de um 
afinamento sistemático das estruturas mentais. Em segundo lugar, a 
interdisciplinaridade aparece como prática coletiva. No nível da pesquisa 
propriamente dita, não pode haver nenhum confronto sólido entre as 
disciplinas sem o concurso efetivo de representantes altamente qualificados 
de cada uma delas. É preciso que estejam todos abertos ao diálogo, que 
sejam capazes de reconhecer aquilo que lhes falta e que podem ou devem 
receber dos outros.  
 

A interdisciplinaridade é uma tarefa à medida que se realiza entre disciplinas 

operantes ou cooperantes, ou seja, disciplinas que se constroem ao mesmo tempo 

em que constroem o mundo. 
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Para Fazenda (2001, p. 11) “Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante 

da questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do 

ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão.”  

É importante salientar que, sendo as modalidades interdisciplinares tão 

numerosas seria impossível falar de um método único que fosse capaz de englobar 

todo o empreendimento interdisciplinar. O que podemos fazer é propor certos 

elementos metodológicos mais ou menos comuns às modalidades de cooperações 

estudadas. 

O fato de pesquisadores, cada um representando uma ciência, encontrarem-

se reunidos numa mesma equipe de trabalho, no interior de uma mesma instituição 

ou organização, para o estudo e a solução de um mesmo problema, favorece 

inevitavelmente as trocas, os intercâmbios, os confrontos e o enriquecimento 

recíproco. É bem verdade que o grande obstáculo das comunicações 

interdisciplinares é o problema da linguagem, visto que cada ciência possui 

particularidades terminológicas e conceitos específicos que se impõem. Entretanto, o 

que realmente importa, não é que cada pesquisador fale a mesma linguagem e 

utilize os mesmos conceitos que os outros, mas que seja capaz de compreender 

essa diversidade de linguagens e conceitos. 

Se no domínio de cada disciplina existe uma linguagem específica e 

particular, torna-se necessário a existência de uma linguagem própria da pesquisa 

interdisciplinar. Em outras palavras, o importante é que cada um dos membros de 

uma equipe interdisciplinar tenha conhecimento suficientemente amplo e inteligível 

do vocabulário e da ótica dos demais especialistas envolvidos na pesquisa, e assim, 

seja capaz de transpor, em sua própria disciplina, as conseqüências das afirmações 

das outras. 

O interdisciplinar não se realiza apenas na permuta de informações entre 

duas ou mais organizações disciplinares, mas também quando a conduta de uma 

disciplina passa pela conduta da outra e ambas as condutas se alteram, modificam-

se reciprocamente. Então, há entre elas comunicação. 

Japiassu (1976, p. 161): 

O trabalho interdisciplinar surge quando, para uma consideração vinda de 
uma especialidade determinada, as outras especialidades se esforçam por 
discernir as incidências indiretas. Assim, considerações de tipo econômico 
poderiam ter incidências psicológicas e econômicas não compreendidas 
diretamente pelos economistas e que as outras disciplinas têm a obrigação 
de fazer notar.                                                                   



4. A ACC COMO POSSIBILIDADE DE TROCA DE SABERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

“Não se trata de dar ao leitor uma amostra do que se ensina 
de maneira mais aprofundada na Universidade, mas de efetuar 

análises que normalmente não se fazem ali.” 
 

B. D’espagnat 
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A disciplina ACC EDC 465 – Cultura Corporal e Meio Ambiente pode ser 

caracterizada como atividade que materializa o principio ensino-pesquisa-extensão. 

A partir da crítica à organização do trabalho pedagógico desarticulada da realidade 

sócio-ambiental, essa atividade pedagógica se propõe a alterar o trato com o 

conhecimento nos cursos de formação de professores da Faculdade de Educação 

da UFBA, implementado por uma equipe de estudantes da graduação de diferentes 

áreas do conhecimento (Secretariado, Letras, Educação Física, Pedagogia e 

Psicologia, entre outros), demonstrando o seu perfil interdisciplinar.  

O eixo articulador do conhecimento produzido é a prática pedagógica em 

torno da problemática significativa “Homem e meio ambiente: relações e 

contradições” na perspectiva de sistematizar conhecimentos críticos. O projeto prevê 

atividades em áreas públicas de lazer e recreação, escolas, área de preservação 

ambiental e de turismo e Cultura Corporal e Meio Ambiente. 

Considerando que analisar a estrutura e o funcionamento da Educação, 

especialmente como está sendo abordado o Tema: Educação Ambiental e identificar 

como o corpo está sendo inserido nesse contexto, quais as abordagens que levam 

ao desenvolvimento de uma cultura corporal que permita o conhecimento do corpo e 

do trato deste corpo, nas relações com o meio ambiente, o trabalho, o lazer, ou outra 

atividade qualquer. 

Proposta empírico-analítica que entende o pesquisador não como um ser 

onipotente, não questionável e os demais meros auxiliares ou objetos investigativos, 

mas sim como um agente que constrói juntamente com a comunidade soluções para 

as problemáticas significativas investigadas nessa realidade. A confrontação com 

dados da realidade, a problematização conseqüente, a organização de instrumentos 

para coleta de dados, a sistematização e interpretação critica dos dados e, por fim, a 

exposição, propositiva caracteriza outra perspectiva de ensino e pesquisa que 

supera os limites do ensino tradicional, de caráter reprodutivista.  

Como o foco da ACC EDC 465 Cultura Corporal e Meio Ambiente é 

justamente a relação do corpo com o meio ambiente, pode-se dizer que as 

experiências com a disciplina são extremamente produtivas e enriquecedoras para 

os alunos, principalmente no que diz respeito às trocas de conhecimentos, em 

virtude da participação dos estudantes, aprendendo a observar e respeitar melhor o 

comportamento das pessoas, sua forma de vida e sua relação com o meio ambiente 

e entendendo que todos têm algo a trocar e a oferecer. Nesse sentido, a aluna de 
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Pedagogia (MG) traz a questão da interação entre pessoas de diferentes cursos 

proporcionada por uma atividade como a ACC: 

MG: As ACCs talvez hoje representem a democratização das interferências 
sociais, políticas, acadêmicas e das ciências de um curso de Graduação. 
Pois é nestes ambientes, que estudantes de diversos cursos têm a 
oportunidade de trocar os seus conhecimentos e partilhar seus anseios e 
curiosidades acerca de tantos outros. Em uma ACC como Cultura Corporal 
e Meio Ambiente, onde abrange a diversos alunos de diversos cursos e 
semestres, é possível perceber a interação com contribuição, pertinente, à 
formação do homem, por completo. A partir das experiências vividas em 
uma Atividade Curricular em Comunidade, os seus participantes tem a 
oportunidade de experimentar do senso comum à teoria ou pressupostos 
epistemológicos dos grandes pensadores e idealizadores, contemporâneos 
ou não. Tem uma visão de mundo não segmentada em currículos mórbidos 
e estagnados, e, que em muitos cursos, seguem parâmetros distorcidos da 
realidade social em que o futuro profissional irá se confrontar.(Pedagogia) 

 
Na ACC, a “concepção de aula traz consigo a modificação da postura do 

professor de ‘ensinante’ para ‘estar com’; de transmissor para parceiro de troca, por 

meio de uma ação conjunta do grupo.” (FAZENDA, 1998, p. 183).  

A questão da postura do professor como detentor do saber também é 

levantada em diversas falas de alunas dessa atividade, oriundas de diversos cursos, 

como as que se seguem: 

L: Acredito que na nossa universidade o que ainda existe são professores 
que se acham os únicos detentores do saber, preocupados em apenas 
depositar conhecimentos nos alunos. Nós enquanto alunos e futuros 
educadores devemos estar atentos a esse tipo de prática docente. Para isso 
é necessário que exerçamos papel de sujeitos pensantes durante nossas 
aulas, questionando, debatendo e propondo novas maneiras de se 
transmitir conhecimento. As ACCs são exemplos importantes se tratando de 
experiências entre professores e alunos, pois nelas os alunos trabalham em 
equipe com professores e colegas, desenvolvendo projetos e indo a campo 
o que é muito interessante. Nesses projetos nós alunos temos a 
oportunidade de conhecer nossos professores, pois não ficamos presos 
somente à sala de aula. Indo além da sala de aula aprendemos mais uns 
com os outros, pois compartilhamos experiências e saberes. As 
universidades deveriam trabalhar mais com projetos como esses que visão 
a extensão, que vão a campo, pois assim o aluno e o professor, que antes 
estavam acomodados com suas posições confortáveis, entram em contato 
com novas experiências motivadoras e estimulantes.(Pedagogia) 

 

T: É necessária a conscientização do professor de que seu papel é de 
facilitador de aprendizagem, aberto às novas experiências. O educador para 
pôr em prática o diálogo, não deve colocar-se na posição de detentor do 
saber, deve antes, colocar-se na posição de quem não sabe tudo. As aulas 
na Universidade Federal da Bahia em sua maioria não seguem essa ótica. 
O conhecimento do professor se sobrepõe ao do aluno. O próprio processo 
de avaliação adotado pela faculdade impede a prática do diálogo e da troca 
de saberes entre o professor e o graduando.(Jornalismo) 
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A ACC traz a aula como vida, como realidade que favoreça a discussão, o 

estudo, a pesquisa, o debate e o enfrentamento das questões que constituem o ser 

e a existência. Ao levar os alunos ao encontro do real, dos diversos espaços de 

aprendizagem e pontos de vista facilita a elaboração de diversas leituras do mundo, 

possibilitando uma visão crítico-reflexiva da realidade com a qual estão convivendo. 

Levar o dia-a-dia para a sala de aula, relacionando o conhecimento com a 

experiência, buscando desenvolver uma visão crítica acerca dos problemas 

econômicos e sociais e a pensar sua própria atuação profissional nas condições 

dessa realidade e na busca por melhorá-la é prática rotineira na ACC. 

A aula na ACC, bem como deveria ser na universidade como um todo, 

configura-se como um espaço onde existe um grupo de pessoas trabalhando para a 

realização de uma tarefa comum e não somente como lugar de encontro dessas 

pessoas e nada mais. Esta ação nasce da necessidade de solucionar problemas 

reais que afetam a comunidade, problemas esses que abrangem diferentes 

aspectos sociais e ambientais e por isso exigem tratamento interdisciplinar. 

Como reafirma essa aluna: 

T: Não existe uma visão dos alunos e dos professores que a aula se 
constitui num momento de nossas vidas em que buscamos algo real para 
nosso crescimento como ser humano. O graduando, através de uma relação 
de dependência, busca aprender apenas com seus educadores, 
esquecendo de que é ele (aluno) o construtor de seu conhecimento. As 
aulas não são vista como um espaço em que se aprende a trabalhar em 
equipe, a se comunicar, aprender a pesquisar e é por isso que é comum a 
gente ver a desmotivação e o desinteresse de alguns alunos da UFBA. De 
modo concreto, não podemos pensar que a construção do conhecimento é 
entendida como individual. O conhecimento é produto da atividade humana, 
sendo marcado sócio-culturalmente. O papel do professor consiste em agir 
com intermediário entre os conteúdos da aprendizagem e a atividade 
construtiva para assimilação.(Jornalismo) 

 

Segundo Fazenda, (1998, p. 181), em uma abordagem interdisciplinar: “A 

aula acontece num movimento de mão dupla: recebe a realidade, trabalha-a com a 

ciência e permite um retorno a ela com nova perspectiva para sua transformação.”  

A sala de aula não pode ser tratada como um universo a parte, ela tem que 

carregar consigo os problemas da sociedade e promover a discussão sobre esses 

problemas e a busca por melhorá-los. A sala de aula não deve tornar-se um lugar de 

fuga da realidade, de dissociação entre a teoria veiculada pelo currículo e a prática 

vivenciada em outros espaços.   
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A questão da dicotomia entre a teoria e a prática também é levantada nas 

falas das alunas: 

I: A atividade Curricular em Campo (ACC) configura-se nesse cenário 
acadêmico como uma exceção, um ponto positivo, pois tem em sua 
proposta o objetivo de fazer uma conexão entre teoria em prática. Além 
disto, as experiências em campo proporcionadas pela ACC contribuem 
significativamente para o crescimento cognitivo e curricular dos alunos bem 
como também lhes permitem estar em contato com pessoas de diferentes 
cursos, realidade e culturas diferentes.(Ciência da Computação) 

 

G: No meu cotidiano acadêmico, verifico uma carência de aulas que 
favoreçam o debate sobre assuntos  diversos e de interesse dos alunos, 
aulas  que os estimulem  a usarem suas experiências de vida, 
especialmente profissional, como exemplos de determinados assuntos que 
são abordados em sala, para trazer uma melhor contextualização. Com 
relação ao ACC, ainda não tenho experiência, mas essa é uma ótima 
maneira de aula criativa e inovadora que possibilita a conciliação entre 
teoria e prática, possibilitando o contato dos alunos com a realidade, assim 
tornando-os mais maduros e auxiliando para uma formação 
plena.(Pedagogia) 

 

Ao tratar do que é real, a aula na ACC deixa de ser monótona e passa a ser 

interessante e desafiadora. Deixa de ser somente espaço físico e passa a ser 

espaço vivo. Existe a relação aluno-aluno e a troca de conhecimento entre os 

mesmos, afastando-se o comodismo da relação professor-aluno. 

Sobre isso, Fazenda (1998, p. 179) nos diz: 

A importância de discutir e debater a ‘aula na universidade’ advém do fato 
de ela constituir uma situação, um ambiente, um espaço, um tempo em que 
estão presentes todos aqueles grandes problemas caracterizados na 
interação na interação educativa de professores e alunos que desenvolvem 
um programa de formação, de profissionalização e de aprendizagem.  

 

A aula na ACC poderia ser definida em poucas palavras, conforme Fazenda 

(1998) “como espaço de convivência e de relações pedagógicas”, visando o 

desenvolvimento da consciência, de valores, de atitudes corretas, da cidadania e do 

seu compromisso com ela, através de discussões que levantem questionamentos 

acerca do exercício de sua profissão e do seu papel na sociedade contemporânea. 

Essa posição é reforçada por um aluno quando o mesmo afirma que: 

G: Encarar a sala de aula como um momento de convivência humana, onde 
pessoas trabalham por um objetivo em comum, é muito mais interessante 
do que aquele modelo antigo e hierárquico, em que tínhamos o professor 
detentor da razão e de todo o conhecimento, e os alunos meros receptores 
deste “conhecimento”, sem direito de questionar e/ou contribuir com as 
discussões. Assim como na nova proposta de ensino, no ACC a questão se 
torna ainda mais interessante, pois temos pessoas de diferentes áreas e 
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cursos, com um único objetivo, e a contribuição de todos com um diferente 
modo de pensar e de “operar”, assim por dizer, só torna muito proveitoso a 
troca de informações e aprendizado.(Engenharia Sanitária) 

 

Nos cursos de graduação existe uma excessiva fragmentação e 

compartimentalização do conhecimento em disciplinas tratadas como estanques, 

não havendo, na maioria das vezes, nenhuma interconexão entre elas. Nesse 

sentido, a ACC surge como meio de promover a interação desses conhecimentos, a 

troca de informações e experiências tanto acadêmicas quanto da história de vida de 

cada um e com isso trazer novas perspectivas de organização curricular, exercendo 

assim a interdisciplinaridade como é defendida neste estudo, assim como querem 

outros alunos da Universidade, como a aluna da ACC que declara: 

L: É fundamental que exista uma interdisciplinaridade em tudo que é 
aprendido durante a vida acadêmica, existindo, portanto uma conexão entre 
as disciplinas. É através disso que aluno consegue compreender sua 
profissão. Isso não acontece na faculdade, às matérias são soltas, sem 
relação uma com as outras, o que dificulta o processo de 
formação.(Pedagogia) 

 

Santomé (1998, p. 25) chama a atenção para o fato de que: 

O currículo pode ser organizado não só em torno de disciplinas, como 
costuma ser feito, mas de núcleos que ultrapassem os limites das 
disciplinas, centradas em temas, problemas, tópicos, instituições, períodos 
históricos, espaços geográficos, grupos humanos, idéias, etc.  

 

Na ACC tudo gira em torno de um tema (Cultura Corporal e Meio Ambiente) e 

ao mesmo tempo de um espaço geográfico e de grupos humanos (A comunidade 

trabalhada e o grupo de alunos). Dessa forma, os alunos são de certa forma, 

levados a resgatar e manejar com referenciais teóricos, conceitos, procedimentos e 

habilidades de diferentes disciplinas a fim de solucionar as questões e problemas 

propostos. 

Na universidade raramente temos a possibilidade de vislumbrar uma 

disciplina ou mesmo uma atividade que una as habilidades e conhecimentos 

adquiridos nas diferentes matérias cursadas pelo aluno; a única coisa que une as 

diferentes salas de aula termina sendo somente os cabos elétricos. Geralmente o 

professor só discute e propõe atividades ligadas ao conhecimento específico da 

disciplina que leciona. A ACC aparece assim como um espaço onde cada aluno tem 

a possibilidade de unir e contrapor os conhecimentos adquiridos ao longo de seu 

curso e extrair dele o que se apresentar como mais proveitoso e importante para 
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aquele momento acadêmico em particular, para as atividades propostas e ali 

desenvolvidas. 

As falas seguintes podem corroborar essa afirmação: 

T: Para mim, o processo de educação/aprendizagem é uma linha contínua 
sem início definido, nem fim pré-determinado. Deste modo, cada novo ponto 
ou laço que costuramos nessa linha está atrelado a outro, ou mesmo a 
diversos outros. O que pretendo defender é a idéia de que o ensino não 
pode tratar o estudante como um copo vazio, no qual são despejados 
conhecimentos. Nem o estudante pode pensar que ao sentar e encher 
ouvidos, e olhos, de frases e imagens irá interiorizar conhecimentos. A 
busca pelo saber deve ser sempre uma dança entre a curiosidade em 
responder novos questionamentos e o estabelecimento de relações entre 
experiências, sentimentos, conceitos, imagens, fórmulas, lembranças já 
vividas e/ou aprendidas.(Jornalismo) 

 

T: A ACC (Atividade Curricular em Comunidade) é nossa necessidade de 
ver relacionados e aplicados os textos, teorias, fórmulas da academia, ainda 
enquanto nela estamos. Pois, vale lembrar, que poucos seguirão a carreira 
acadêmica, e que o mercado de trabalho dificilmente ficará preso aos 
exemplos da xerox. Nas poucas aulas do ACC que já participei, essa foi 
minha vontade. Acho que podemos potencializá-la ainda mais, trazendo 
exemplos e analisando sob o rico foco das nossas diversas lentes. Pois, 
sempre que partirmos para fatos reais e atuais, veremos a necessidade de 
atuar interdisciplinarmente para entender eventos e acontecimentos sempre 
tão complexos e cheios de matizes.(Jornalismo) 

  

A ACC traz, como se pode ver nesses depoimentos, uma possibilidade de 

interligar os conhecimentos no currículo e trazer contribuições para a formação 

universitária. 

Segundo Santomé (1998, p. 27): 

O currículo globalizado e interdisciplinar converte-se assim em uma 
categoria ‘guarda chuva’ capaz de agrupar uma ampla variedade de 
práticas educacionais desenvolvidas nas salas de aula, e é um exemplo 
significativo do interesse em analisar a forma mais apropriada de contribuir 
para melhorar os processos de ensino e aprendizagem.  
 

Ainda segundo Santomé (1998), o mundo em que vivemos já é um mundo 

global, no qual tudo está associado, onde as dimensões financeiras, culturais, 

políticas, ambientais e científicas, entre outras, são interdependentes e não podem 

ser compreendidas à margem das demais. 

Na sociedade atual em que os meios de comunicação e as redes 

informatizadas são um dos seus principais motores e indispensáveis para entrelaçar 

todas as suas dimensões, sua vida econômica, cultural, produtiva, de lazer, etc. A 

interdependência é uma das palavras mais indispensáveis nos modelos de vida e 

sociedade contemporânea, na qual o poder e, portanto, as questões políticas, 
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econômicas, culturais, religiosas são cada vez mais inter-relacionadas, não se pode 

manter uma educação que não atenda a toda essa globalidade da sociedade atual. 

Portanto, entender o significado e a importância das propostas curriculares 

integradas obriga-nos a levar em conta as dimensões globais dessa sociedade e do 

mundo em que vivemos e estar atentos a revolução informacional e social a qual 

estamos imersos.  

Desta maneira, a instituição escolar traria sua autentica razão de ser, preparar 

cidadãos e cidadãs para compreenderem e intervirem em suas comunidades. O que 

uma atividade interdisciplinar como a ACC visa formar é cidadãos conscientes de 

seus papéis sociais, de suas responsabilidades, mas também de sua capacidade de 

promover mudanças. 

As atividades que acontecem na ACC podem ser definidas como 

interdisciplinares pela forma como elas acontecem: proporcionando trocas de 

informações e de críticas entre os estudantes; ampliando a formação de todos os 

alunos de maneira geral a fim de definir o papel que caberá a cada um dentro da 

sociedade; preparando melhor os indivíduos para a formação profissional e de certa 

forma, promovendo uma formação polivalente devido à integração de diversos 

conhecimentos e engajando e preparando os especialistas para trabalharem 

pesquisas em equipe através dos conhecimentos conceituais que cada uma possui 

para que saibam analisar as mais diversas situações. 

Japiassu (1976, p. 45) diz que: 

Se, de um lado, devemos comparar e congregar os conhecimentos, do 
outro, é preciso não esquecer que o conhecimento e a ação, longe de se 
excluírem, se conjugam. Porque é o homem em situação, e não o homem 
atemporal, a-histórico, desenraizado culturalmente, que introduz e instaura o 
pluridisciplinar e, por conseguinte, o interdisciplinar, cujo caráter exige uma 
coordenação bem maior dos esforços e supões certa integração das 
pesquisas. 
 

Respeitar a diversidade e provisoriedade de cada projeto, indivíduo ou 

instituição permite a elaboração de um conhecimento plural onde o singular tem 

suas oportunidades, muitas vezes ocultados por ângulos de cultura abafados. Isso é 

o que se busca dentro da ACC, fazer com que o aluno e professor se exponham 

sem medo de qualquer tipo de repressão, todos os conhecimentos e opiniões são 

ouvidos e valorizados. 

Na ACC, o professor que assume a postura de orientador e não de 

transmissor, preocupa-se com a adequação de seus projetos de pesquisa aos de 
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seus orientandos, vive a incerteza de construir seus próprios conhecimentos, de 

intensificar sua produção, ao mesmo tempo em que se preocupa com a construção 

das pesquisas e dos conhecimentos de seus orientandos. 

A parceria é a categoria mestra da interdisciplinaridade. Entretanto, só dá 

para ser parceiro quem for inteiro. Aquele que não cuida de sua própria produção, 

que não construir com afinco, tijolo por tijolo, o seu próprio lugar no mundo da 

pesquisa, nunca será nem para si nem para os outros, modelo de nada, muito 

menos pólo de atração de pesquisas convergentes à sua. 

Parceria deriva da afetividade e do respeito, atributos próprios da 

interdisciplinaridade. Não existe parceria sem que haja uma troca entre parceiros, 

assim como toda troca representa uma forma de parceria. Esta parceria surge 

associada à idéia de Paidéia, que pode ser considerada a primeira e eterna proposta 

de educação. A parceria que se estabelece entre os sujeitos na troca do 

conhecimento histórico e socialmente construído é fundamental na prática 

interdisciplinar. 

A educação pode existir tanto de uma forma livre como meio de tornar 

comuns os saberes, as idéias, as crenças, aquilo que é comunitário, quanto de 

forma imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o saber como meio de 

controle social, reforçando as desigualdades, a divisão de bens, do trabalho etc. A 

educação é uma fração do modo de vida de um grupo, que a criam e a recriam entre 

tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade. “A educação é um dos 

meios de que os homens lançam mão para criar guerreiros ou burocratas. Ela ajuda 

a pensar tipos de homens. Mais do que isso, ela ajuda a criá-los, através de passar 

de uns para os outros o saber que os constitui e legitima” (BRANDÃO, 1995, p. 11).  

Segundo Queluz (2000), a interdisciplinaridade consiste em atitude de 

superação de todas e quaisquer visões fragmentadas e/ou dicotômicas que ainda 

mantenhamos de nós mesmo, do mundo e da realidade, sem que desconsidere 

quaisquer dos segmentos ou pólos indicados (corpo e mente; pensamento, 

sentimento e subjetividade; teoria e prática; idealismo e realismo; obrigação e 

satisfação, quantidade e qualidade...) e sem que se anule a identidade das 

disciplinas e ou áreas da produção e expressão do conhecimento (física, 

matemática, história...). 

Desenvolver a atitude interdisciplinar é superar todas as visões fragmentadas 

e/ou dicotômicas que ainda mantemos, dentre as quais a da dicotomia entre a teoria 
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e a prática, a dicotomia professor e aluno, que não se encaixa em uma proposta 

interdisciplinar. 

O desabafo dessa aluna de Pedagogia nos faz pensar: 

I: Nesse sentido, desde o meu ingresso na Universidade Federal da Bahia 
em 2004, observo como os professores transformam a sala de aula em um 
espaço de relações puramente formais. Eles não se preocupam com o que 
acontece no dia-a-dia do aluno, com suas necessidades. O que geralmente 
acontece é o professor chegar em sala de aula com um texto de sua 
escolha, opiniões formadas e fechadas e   a partir daí discuti-lo sem fazer 
diálogos com a realidade dos alunos, o que acaba por impedi-los de levar 
os conhecimentos  adquiridos e reflexões críticas desenvolvidas para além 
das fronteiras da Universidade.(Pedagogia)  

 

A interdisciplinaridade tem permitido ao professor de ACC, romper com as 

amarras impostas pelas rotinas tarefeiras, as quais obrigam o professor a repetir, a 

copiar e a fazer sempre igual, bem como desatar as amarras teóricas que propõem 

modelos prontos impedindo o professor de ser autor e pesquisador de sua própria 

prática educacional. 

F: A ACC (atividade curricular em comunidade) por ser formada por um 
grupo com um objetivo específico, por ter o professor como facilitador, ao 
invés do único responsável por transmitir conhecimento, por possuir um 
caráter prático, possui essa natureza. Neste tipo de atividade, a interação 
professor-aluno, aluno-aluno, acontece em um espaço dialógico de 
construção de conhecimento, com a oportunidade de interligar a teoria com 
a prática. Além disso, a interdisciplinaridade característica desta atividade 
de extensão permite o debate sobre diferentes aspectos de um determinado 
fenômeno, facilitando o conhecimento deste como um todo. Dessa forma, o 
grupo é formado através de pessoas com características próprias, com 
vivências diferentes, com visões de mundo divergentes, de profissões 
distintas, mas possuindo objetivos em comum, estruturados através de 
debates.(Psicologia) 

 

Nesse sentido, a ACC baseia-se na busca por um saber de totalidade, por um 

conhecimento do que há de universal e total no ser com o objetivo de permitir a 

formação e o desabrochamento da personalidade integral dos alunos. 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“No porto, o barco está seguro. Mas os barcos não 
são construídos para isso.” 

 
John Sheid 
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Através das análises do que é praticado pelo ACC – EDC 465 acreditamos 

ser possível a realização de um trabalho qualitativo, com articulação entre os 

trabalhos das ACCs, com financiamento e planejamento coletivo. Consideramos que 

o trabalho é de extrema relevância, mas este trabalho precisa ser potencializado em 

coletivo com os demais segmentos da sociedade, visto que os problemas que se 

apresentam na realidade concreta são complexos e necessitam de ações 

complexas, interdisciplinares e coletivas. 

O mundo em que vivemos  é um mundo globalizado, no qual tudo está direta 

ou indiretamente associado, onde as dimensões financeiras, culturais, políticas, 

ambientais, científicas são dependentes e não podem ser compreendidas à margem 

das demais. Dessa forma a educação não pode ficar alheia a essa globalização. Se 

a interdisciplinaridade se constitui em ação, em prática cabe a nós buscar 

alternativas de colocá-la em prática. 

A ACC se apresenta como uma possibilidade de desenvolver atividades 

interdisciplinares que possibilitem a troca de conhecimentos entre os especialistas, 

trazer a realidade para a sala de aula, formar cidadãos e devolver algo para a 

sociedade. 

Pudemos perceber ao longo desses dois anos (quatro semestres letivos), que 

a ACC é uma experiência em aberto, em processo de construção e a meu ver 

representa uma tentativa, entre as muitas possíveis, de ressignificar as funções da 

universidade – o ensino, a pesquisa e a extensão – numa direção transformadora. 

Não é um modelo pronto, uma receita, mas uma alternativa de ação que envolve 

indissociabilidade, flexibilização curricular, formação da cidadania, missão social da 

universidade e interdisciplinaridade. Fazer extensão nos moldes da ACC, fora dos 

modelos tradicionais de cursos, eventos e serviços, não tem normas ou regras 

prontas. Essa condição assegura um espaço de liberdade; aquele do intervalo, da 

fresta entre o “dentro” e o “fora” da instituição, onde residem possibilidades de 

transformação. A extensão, da forma que é concebida pela ACC, é um espaço da 

universidade em que o fazer acadêmico consiste em misturar-se, tornar-se impuro, 

contaminar-se intensamente com o que vem do outro, com o que é real. 

Uma aula como a da ACC que incorpora os conteúdos culturais 

verdadeiramente relevantes para os alunos será mais facilmente compreendida. 

Tratar o todo para depois cuidar das partes facilita o entendimento. A aprendizagem 
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torna-se muito mais significativa quando os alunos têm a possibilidade de relacionar 

os conteúdos trabalhados em sala de aula com a realidade. 

É preciso lembrar que apostar na interdisciplinaridade implica antes de tudo 

em mudança de comportamento, de visão, de postura... mudança de atitude. 

É possível concluir que embora não exista um conceito único e geral para 

definir a interdisciplinaridade, cada enfoque depende da linha seguida por aquele 

que ousa defini-la, o importante é que independente de sua definição teórica o 

princípio interdisciplinar é sempre o mesmo e caracteriza-se pela intensidade das 

trocas entre os especialistas e pela integração dos conhecimentos num mesmo 

projeto de pesquisa. 

Em poucas, porém precisas palavras, uma aluna da ACC – EDC – 465 

Cultura Corporal e Meio Ambiente definiu bem a importância do processo de 

aprendizagem nessa atividade e na formação universitária como um todo: 

 
T: Para mim, o processo de educação/aprendizagem é uma linha contínua 
sem início definido, nem fim pré-determinado. Deste modo, cada novo ponto 
ou laço que costuramos nessa linha está atrelado a outro, ou mesmo a 
diversos outros. O que pretendo defender é a idéia de que o ensino não 
pode tratar o estudante como um copo vazio, no qual são despejados 
conhecimentos. Nem o estudante pode pensar que ao sentar e encher 
ouvidos, e olhos, de frases e imagens irá interiorizar conhecimentos. A 
busca pelo saber deve ser sempre uma dança entre a curiosidade em 
responder novos questionamentos e o estabelecimento de relações entre 
experiências, sentimentos, conceitos, imagens, fórmulas, lembranças já 
vividas e/ou aprendidas. 

 

Foi possível perceber que os alunos estão cada vez mais conscientes sobre a 

necessidade de existirem cada vez mais práticas interdisciplinares no cotidiano da 

universidade, onde as trocas sejam constantes, onde as experiências e os saberes 

de cada indivíduo sejam valorizados e trabalhados juntamente com os demais 

conteúdos em sala de aula. Muitos estudantes questionam a questão dos 

professores em sua maioria ainda manterem a postura de detentores do saber e de 

tratá-los como “copos vazios” onde os conhecimentos são simplesmente 

depositados sem levar em consideração os conhecimentos e as experiências 

trazidas por cada um de seu percurso histórico e enalteceram as atividades 

desenvolvidas na ACC por possibilitarem a troca de conhecimentos e por reunir 

pessoas de diferentes cursos e áreas, com características próprias, com vivências 

diferentes, com visões de mundo divergentes, de profissões distintas, com histórias 
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de vida diversas, cada um com seu próprio modo de pensar, mas que trabalham em 

prol de um objetivo comum.  

É importante ressaltar que embora muito se questione a postura dos 

professores, falta visão também dos alunos de que a aula se constitui como um 

espaço de “con-vivência”, de construção do conhecimento, de troca de experiências, 

de interação professor-aluno, aluno-aluno e uma oportunidade de interligar a teoria 

com a prática. 

A interdisciplinaridade muito mais que um sonho pode tornar-se uma 

realidade, basta que os educadores e educadores comecem a colocar em prática 

este conceito que em muito se discute, mas pouco se faz. 
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