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RESUMO: Neste artigo, dialogamos com alguns dos pressupostos teóricos e metodológicos 
acerca da formação do sujeito na educação contemporânea, sobretudo com as ideias de 
Furtado (2007), Japiassú (1976), Morin (2003), Pourtois e Desmet (1999), dentre outros, para 
discutir a importância da abordagem interdisciplinar do conhecimento num paradigma 
educativo que valoriza as interseções entre os diversos campos do saber. Toda essa discussão 
é exemplificada a partir do relato de uma experiência que vem sendo desenvolvida no IF 
Baiano, campus Senhor do Bonfim, desde o primeiro semestre letivo do ano de 2010: a oferta, 
no curso de licenciatura em Ciências da Computação, de práticas de ensino que atuam como 
eixos articuladores da interdisciplinaridade entre as várias áreas do conhecimento englobadas 
pelo campo de atuação do licenciado na área. 
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Interdisciplinaridade, contextualização e aprendizagem significativa são princípios 

epistemológicos que confluem inevitavelmente, pelo fato de condizerem e se voltarem para 

uma proposta de formação de sujeitos autônomos e atuantes e, assim, fundamentarem uma 

proposta de educação voltada para a funcionalidade, ou seja, ensejando uma prática educativa 

na qual os saberes, habilidades e competências constituam instrumentalizações que munam os 

indivíduos para melhor compreender e intervir na construção e na desconstrução de suas 

vivências e demais relações com o seu meio. 

Pensando sobre a amplitude e a lucidez do processo interdisciplinar no seio da prática 

educativa, convém refletir acerca do que e como se ensina na escola, uma vez que o 

conhecimento deve funcionar como uma ferramenta simbólica e cultural, que não está presa 

necessariamente a uma ciência ou ramo específico do conhecimento.  Por essa razão, nos 

apropriamos das palavras de Furtado (2007, p. 03), para reafirmar que “[...] aprender é um 

processo produtivo, pessoal e reconfigurativo. Nessa lógica, a objetividade do conhecimento é 

um mito, pois o ato de conhecer é subjetivo, interativo e reconstrutivista”  

Por essa razão, propomos que as práticas interdisciplinares, respaldadas na tríade 

ensino, pesquisa e extensão, podem suscitar aprendizagens a partir das múltiplas vivências do 

aprendiz. Para que isso se desenvolva, segundo Japiassú (1976), faz-se basilar a 

intercomunicação entre as disciplinas, de forma que se tenha como resultado uma modificação 

entre os campos disciplinares, por meio de um diálogo compreensível, logo que a simples 

troca de informações entre organizações disciplinares não constitui um método 

interdisciplinar. 

Nesse contexto, a compreensão do conhecimento abordado sob uma ótica 

interdisciplinar não tem intuito de negar ou desconsiderar as especialidades e/ou 

especificidades, bem como a objetividade de cada ciência. O significado almejado se dá na 

oposição à concepção de conhecimento como algo que se processa em campos fechados em si 

mesmos, de uma maneira estanque e puramente objetiva, como se pudesse ser engendrado em 

mundos particulares sob uma posição unificadora que sirva de modelo padrão para todas as 

ciências, isolando de modo nefasto todo o corpus das ciências ou campos do conhecimento 

dos processos e contextos sócio-históricos.  

 A fim de exemplificar nossas ideias sobre as funções da interdisciplinaridade em 

contextos educativos, apresentamos, nesse texto, uma experiência que vem sendo 

desenvolvida no curso de licenciatura em Ciências da Computação, do IF Baiano, campus 

Senhor do Bonfim, cuja matriz curricular busca suscitar o desenvolvimento de práticas 
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interdisciplinares de ensino, despertando no estudante, desde o primeiro semestre do curso, a 

consciência sobre os múltiplos diálogos que podem ser estabelecidos entre disciplinas 

distintas, para promover a construção de conhecimentos com base nos princípios 

epistemológicos e metodológicos das ciências contemporâneas. 

 

 

A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA E A FORMAÇÃO DO SUJEITO 

A contemporaneidade impõe aos vários atores sociais formas diferenciadas e por 

demais aceleradas de lidar com todos os vieses que se referem às práticas e aos hábitos 

próprios de sua cultura. Durante a modernidade a ciência se desenvolveu graças ao 

desenvolvimento de uma racionalidade fortemente preconizada pelo movimento iluminista, o 

qual, a partir do século XVIII, deu início a uma fase evidentemente marcada pelo advento da 

razão, legitimada pelo discurso científico e filosófico. 

Nas visões de Pourtois e Desmet (1999), podem ser destacadas duas essenciais 

características que marcam de modo acentuado a modernidade, a saber: a racionalização 

cientificista e uma grandiosa produção de saberes. Com convicção, pode-se dizer que a 

modernidade foi palco para a disseminação de atividades não só de cunho científico, mas 

racional, tecnológico e administrativo. Esse modelo de sociedade era pensado em função de 

uma formação que se voltava para o desenvolvimento moral e material do homem com base 

no conhecimento. 

Nesse contexto objetivista, a subjetividade, as culturas locais e toda uma gama de 

aspectos socioculturais, tais como crendices, superstições e muitos sistemas de valoração 

passam a ser considerados marcas de atraso. Em contrapartida, as verdades da ciência passam 

a ser vistas como panaceia que libertaria os indivíduos não só da ignorância e dos temores 

irracionais, mas, sobremaneira, das desigualdades. Inicia-se, então, uma luta contra o 

conservadorismo, a dependência e o arbitrário.  

A visão desenvolvimentista de progresso científico e tecnológico fez da modernidade 

um momento de luta acirrada para manter a união entre indivíduo e sociedade, todavia, os 

vários papeis sociais que os sujeitos desempenham em sociedade nem sempre permitem a 

construção de uma identidade que leve em conta a subjetividade inerente ao ser humano, o 

que matou inexoravelmente o indivíduo, porquanto dava-se forte destaque à racionalidade, em 

detrimento da subjetividade. É sob a égide dessa compreensão que Pourtois e Desmet (1999, 
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p. 24) pontuam que: “[...] o pensamento moderno levou a uma soberania política a serviço da 

razão, contexto em que a noção de sujeito não tem lugar”.    

Entretanto, esse modelo de sociedade, em que o conhecimento puro e simples vale 

mais que a relação que os sujeitos estabelecem com/por ele, entra em declínio; e a escola, tida 

como a instituição redentora da humanidade, passa a mostrar que não consegue dialogar de 

modo produtivo com as idiossincrasias dos indivíduos, visto que sempre desconsiderou a 

multidimensionalidade, isto é, aspectos outros que constituem cada sujeito sem, 

necessariamente, se pautar em dados observáveis. 

Assim sendo, nasce um pensamento, denominado por muitos epistemólogos, ora como 

pós-moderno, ora como contemporâneo. Tal pensamento vem pôr em xeque as verdades e os 

valores apregoados no ideário moderno. Mas, falar em pós-modernidade ou 

contemporaneidade é algo que suscita contradição e conflito, dada à forte tendência de, na 

atualidade, utilizarem-se meios argumentativos e racionais, concomitante a uma crítica 

intensa ao modo como a razão era requisitada na modernidade. Enquanto a racionalidade 

propiciava, no mundo moderno, a pretensa ideia de certeza, na contemporaneidade, convive-

se com a efemeridade e/ou provisoriedade das verdades e descobertas das múltiplas ciências 

e/ou áreas do conhecimento. 

O paradigma maior da ciência na atualidade é a certeza de que as verdades das 

múltiplas ciências são efêmeras e constantemente passíveis de superação; a pós-modernidade 

traz como pressuposto para a compreensão do arcabouço científico a certeza das incertezas, 

eis porque o “dilema dos especialistas é que, se eles não podem ter uma ideia geral sobre suas 

especialidades, proíbem-se a si mesmos de ter ideias gerais sobre outros assuntos” (MORIN 

& MOIGNE, 2000, p.30). 

Com efeito, uma mudança paradigmática é uma profunda mudança de vida, uma 

mudança nas estruturas profundas de nossa existência, porque, segundo Moraes (1997, p. 55), 

um novo paradigma emerge quando “[...] surge uma nova forma de pensar para explicar os 

fenômenos dos quais a antiga já não dava mais conta”. 

O diálogo tecido até aqui deixa evidente que a formação do indivíduo no contexto 

contemporâneo acontece no seio de práticas emancipatórias, nas quais cada sujeito é encarado 

com ser integral; afinal, a educação não pode ignorar a totalidade do sujeito. A instituição de 

ensino, enquanto agência socialmente concebida para desenvolver práticas sistemáticas de 

educação, precisa se imbuir de questões que busquem não mera instrução, mas que visem a 

desenvolver a humanidade, a relação, o senso de pertencimento; enfim, os conhecimentos 
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postulados nos vários currículos são concebidos e selecionados em função das demandas 

sociais, visando ao comprometimento com as necessidades vitais dos indivíduos e das 

sociedades. 

Nesse espírito, complementam Pourtois e Desmet (1999, p.30) ao dizerem que, na 

contemporaneidade, “[...] os potenciais de evolução já não se assentam apenas num 

crescimento dos conhecimentos científicos e técnicos, mas também nas pessoas, com seus 

recursos humanos suscetíveis de serem mobilizados”. 

Vê-se que a proposta de educação contemporânea deve comprometer-se 

fundamentalmente com a real e tênue relação existente entre sujeito e razão, subjetividade e 

objetividade. É premissa da contemporaneidade atribuir importância tanto à subjetividade 

como à racionalidade. “O risco diante desse fato é de cair na ausência de uma verdade que dê 

conta de definir o mundo independente do sujeito, caso contrário, a verdade só seria 

encontrada quando se adequasse a um certo local ou crença” (MELO, 2008, p. 34). 

  Considerando todos os entremeios de uma sociedade na qual o conhecimento é 

cunhado numa velocidade assustadora, a formação dos indivíduos, sobretudo a oferecida via 

escolarização, deve considerar a necessidade de instrumentalizar cada sujeito pra desenvolver 

estratégias pelas quais tenham condições de atualizarem-se e localizarem as fontes de 

informação necessárias a uma estada engajada e saudável no mundo; logo, aprender a 

aprender torna-se uma real imposição do paradigma emergente de educação. 

Em vista do exposto, a formação educativa do sujeito contemporâneo precisa ser 

balizada em um conhecimento que seja funcional e significativo, conhecimento esse que sirva 

como fonte de mediação entre esse sujeito e sua realidade e que, acima de tudo, promova sua 

humanização, sua inserção no mundo. 

Frente a tantos riscos, desafios e incertezas, a contemporaneidade com seu fluxo de 

demandas não comporta mais práticas sociais, formativas e educativas que se ancorem em 

saberes e conhecimentos que não sejam situados nos contextos de concepção e de uso efetivo; 

conhecer e formar-se não são mais sinônimos de uma pseudoapropriação, de uma 

compreensão metafísica de conhecimentos e descobertas legitimados pela formalidade 

científica.  

Ao considerar os argumentos aqui expostos, o conjunto de autores que sustentam as 

ideias até aqui defendidas nos leva a constatar que a educação que serve à contemporaneidade 

tende a estar comprometida com o sujeito e com a sociedade na qual ele se desenvolve, sendo 
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também necessário para tal projeto educacional uma escola onde a prática desenvolvida seja 

reflexiva. 

 

ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DO CONHECIMENTO 

A visão interdisciplinar do conhecimento tem a ver com um olhar atento e 

multifacetado sobre os objetos a serem apreendidos, porquanto se consideram os 

conhecimentos enquanto um emaranhado de saberes e práticas que se inter-relacionam. As 

bases teóricas que fundamentam o ideário de interdisciplinaridade incitam uma visão de 

educação como processo complexo e interacional, tendo como princípios epistemológicos a 

aprendizagem significativa, a inter-relação dos conhecimentos, a contextualização dos objetos 

e das aprendizagens e o conhecimento enquanto construção dos sujeitos. 

Ações e atitudes interdisciplinares traduzem, em certa medida, a ideia de 

complexidade sugerida por Morin (2003), quando coloca com contundência que deveríamos 

abrir mão nos espaços didático-pedagógicos de um pensamento que separa meticulosamente, 

que exclui, por um que vê a necessidade de distinção atrelada à natural exigência de 

intercomunicação, de um pensamento que une as áreas e o conhecimento com vivências e 

contextos. Para ele, o espaço da sala de aula é um fenômeno pleno de complexidade, posto 

que abriga uma diversidade de ânimos, de visões socioculturais, de classes e de poderes 

econômicos, bem como de sentimentos. 

Ainda se debruçando sob a complexidade em Morin, Aranha (2006, p.81) expõe: 

No que se refere à educação, Morin observa o risco que representa o conhecimento 
compartimentalizado, cuja expressão mais clara é a divisão do currículo em 
disciplinas estanques e incomunicáveis. [...] As crianças aprendem a história, a 
geografia, a química e a física dentro de categorias isoladas, sem saber, ao mesmo 
tempo, que a história sempre se situa dentro do espaço geográfico e que cada 
paisagem geográfica é fruto de uma história terrestre. [...] aprendem a conhecer os 
objetos isolando-os, quando seria preciso, também, recolocá-los em seu meio 
ambiente para melhor conhece-los, sabendo que todo ser vivo pode ser conhecido na 
sua relação com o meio que o cerca, onde vai buscar energia e organização. 

A interdisciplinaridade, ao contrário do que se pensa, não é um conceito tão novo, 

surge na Europa na década de 60 e chega ao Brasil no final desse mesmo período, assumindo, 

em diversas situações, o caráter de modismo pedagógico, pois teve sua propagação 

indentivada de modo deturpado por muitos educadores. A preocupação premente era a mera 

construção e/ou o estabelecimento de um conceito para essa prática. 

Os precursores do assunto no Brasil foram Hilton Japiassú e Ivani Catarina Arantes 

Fazenda; no entanto, enquanto Japiassú tenta construir uma metodologia interdisciplinar em 
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1976, Fazenda, em 1979, objetiva construir um conceito. Em 1980, o tema 

interdisciplinaridade passa por um momento mais científico no qual se busca seu lugar na 

educação. Os anos 90, por sua vez, trazem consigo a gênese de um processo de tomada de 

consciência por parte dos docentes de que a atitude interdisciplinar se traduz no 

comprometimento desse docente com seu trabalho, retroalimentado pelas vivências e 

experiências mediadas e desenvolvidas por intermédio desse mesmo trabalho didático-

pedagógico. 

Apesar de muitas tentativas de definição, não há consenso entre os teóricos acerca do 

que vem a ser de fato interdisciplinaridade.  

Acerca da necessidade de se levar em conta o imbricamento e as especificidades do 

saber, Demo (1998, p. 88-89) evidencia que a interdisciplinaridade deve ser encarada “[...] 

como a arte do aprofundamento com sentido de abrangência, para dar conta, ao mesmo 

tempo, da particularidade e da complexidade do real”. Logo, "[...] a exigência interdisciplinar 

impõe a cada especialista que transcenda sua própria especialidade, tomando consciência de 

seus próprios limites para colher as contribuições das outras disciplinas” (GUSDORF, 1995, 

p. 26). 

Na ótica de Japiassú (1976, p. 120), uma postura interdisciplinar 

[...] consiste em uma integração das disciplinas no nível de conceitos e métodos. A 
unidade do objeto não se dá de forma a priori nem a posteriori, pois o objeto real não 
pode ser apreendido como uma máquina que se pode manipular, tampouco 
depreendê-lo pela organização dos dados, a partir da investigação científica. 

As reflexões tecidas com base nos autores que sustentam as ideias aqui defendidas 

eliciam um pensar sobre a forma como o conhecimento legitimado no campo disciplinar é 

tratado na/pela escola, afinal, após anos de tradição pedagógica tradicional, fundamentada por 

um ideário de ensino enciclopédico, artificial e de pouca ou nenhuma aplicabilidade e/ou 

funcionalidade, o viés interdisciplinar se apresenta como uma alternativa pertinente e lúcida, 

porque procura analisar o conhecimento não como coisa independente, mas implicado pelos 

contextos e situações, pelos usos e aplicabilidades em situações formais e cotidianas; enfim, 

por sua funcionalidade e, por isso, pelo grau de significado do qual passa a ser envolto. 

Acerca dessa significação conferida pelos contextos e situacionalidades ao ato de 

conhecer, Fazenda (2001, p. 14) coloca que “[...] contextualizar exige a virtude primária da 

interdisciplinaridade, que é coerência entre o falar, o pensar e o agir”. Reafirma-se tal ideário 

com o que nos traz a mesma autora, ao sugerir que o entrelaçamento entre a noção de 

contextualização e interdisciplinaridade denota não só “[...] desenvolvimento de novos 
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saberes, a interdisciplinaridade na educação favorece novas formas de aproximação da 

realidade social e novas leituras das dimensões sócio- culturais das comunidades humanas” 

(ibid). 

Considerando o exposto, a abordagem interdisciplinar do conhecimento engendra uma 

concepção situada e consciente desse, levando em conta as ramificações e implicações das 

disciplinas entre si e, sobretudo, que, apesar das especificidades de cada campo do saber, os 

múltiplos conhecimentos incorporados e desenvolvidos por intermédio da investigação 

científica existem a priori no processo mediador e intercomunicativo da vida e dos meios 

físicos, humanos, culturais, políticos, sociais, entre outros. 

Ao encontro dessa concepção Fagali (2001, p.26) argumenta: 

Nesse sentido, torna-se também evidente a necessidade de melhor visualizar os 
princípios que regem os processos do aprender e que não pertencem, 
exclusivamente, a nenhuma das áreas, já reconhecidas do conhecimento, bem como 
a nenhuma das ciências. São princípios que já se encontram na existência do 
homem, na sua construção, em todas as modalidades do seu viver e aprender. 

O colóquio, então, evidencia o papel das instituições de ensino e pesquisa nesse 

respeito às especificidades dos saberes e áreas do conhecimento e, paradoxalmente, encoraja a 

luta pela consciência de que o conhecimento é fluido e é naturalmente parte do sujeito no seu 

movimento de ser constituinte e constituidor. Nessa direção, o conhecimento torna-se 

instrumento mediador da vida, implicando ao mesmo tempo a interação entre os distintos 

conhecimentos e áreas e a consciência de suas especialidades. Por isso, o “[...] objetivo 

contemporâneo está associado ao rompimento das visões simplistas, que, por séculos, 

dividiram o conhecimento em partes” (SOUZA DOS SANTOS, 2007, p. 17).  

 

PRÁTICA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

 Os docentesiv e os técnicosv em assuntos educacionais que participaram da elaboração 

do projeto do curso de licenciatura em Ciências da Computação do IF Baiano, campus Senhor 

do Bonfim, buscaram construir uma proposta curricular que contemplasse práticas 

interdisciplinares, favorecendo o diálogo entre os diversos componentes curriculares de cada 

semestre letivo, a fim de possibilitar que a construção do conhecimento possa ocorrer 

mediante a articulação dos saberes suscitados pelas múltiplas vivências que os discentes 

experimentam em um curso de graduação. 

 Para isso, a matriz curricular do curso em voga prevê a oferta de oito componentes 

curriculares cujo foco é a construção de conhecimentos interdisciplinares, corporificados 

através da convergência entre ensino, pesquisa e extensão. Nessas disciplinas, cada uma 
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delimitada conforme as possibilidades pressupostas pelo campo de atuação do licenciado em 

Ciências da Computação, os alunos são estimulados a desenvolverem suas curiosidades 

epistemológicas, sob a forma de trabalhos orientados, que verticalizam os conhecimentos das 

diversas áreas do saber presentes na proposta do curso.  

 Assim, do primeiro ao oitavo semestre, o discente desenvolve trabalhos orientados que 

articulam ensino, pesquisa e extensão, buscando estabelecer diálogos entre os saberes 

mediados pelas demais disciplinas do período ou de semestres distintos, em conformidade 

com suas áreas de interesse e com o perfil do curso. Esses trabalhos são coordenados pelos 

docentes das Práticas Interdisciplinares de Ensino (do primeiro ao sexto semestre) ou dos 

Estágios Supervisionados (nos dois últimos períodos do curso) e apresentados no final do 

semestre em evento intitulado Seminário Interdisciplinar. Os demais professores participam 

dessa proposta interdisciplinar através da elaboração conjunta dos eixos de pesquisa, da 

orientação dos trabalhos desenvolvidos e do desenvolvimento de uma ação docente que 

valorize o dialogismo entre as diversas disciplinas do currículo. 

 Implantada em 2010, a licenciatura em Ciências da Computação do IF Baiano, campus 

Senhor do Bonfim, já conta com duas turmas (2010.1 e 2011.1), cursando, respectivamente, o 

primeiro e o terceiro período do curso. Essas turmas são incentivadas a desenvolverem 

trabalhos de pesquisa articulada ao ensino e à extensão, numa proposta interdisciplinar 

coordenada pelas práticas de ensino. A experiência tem se mostrado salutar, uma vez que os 

alunos, desde o primeiro período do curso, vêm desenvolvendo trabalhos científicos bastante 

significativos, que englobam diversos interesses epistemológicos relacionados ao campo de 

atuação do licenciado nessa área. 

 Nesse contexto, destacamos, a seguir, os trabalhos apresentados durante o primeiro e o 

segundo seminário interdisciplinar do curso, realizados em setembro de 2010 e fevereiro de 

2011, a fim de exemplificar que as práticas interdisciplinares de ensino têm conseguido 

estabelecer diálogos entre as diversas disciplinas do currículo, despertando os interesses de 

pesquisa dos alunos. Essas propostas de trabalho geralmente visam à aplicabilidade das 

tecnologias da informação e comunicação em contextos educativos, formais e informais, 

mobilizando diversos atores sociais, que participam de um tipo de produção científica 

revelador das inter-relações estabelecidas entre o ambiente acadêmico e a sociedade em que 

ele se insere. 

 No primeiro semestre letivo de 2010, ao cursarem a componente curricular “Prática 

Interdisciplinar de Ensino: Educação Contemporânea e Identidade Docente” (60 horas), os 
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estudantes foram orientados a desenvolverem um pré-projeto de pesquisa, que revelasse seus 

interesses epistemológicos na área da licenciatura em Ciências da Computação. Esse trabalho 

- realizado em grupos, coordenado pela professora Lilian da Silva Teixeira e orientado pelos 

demais docentes do período em curso – culminou na produção dos seguintes pré-projetos: 

- As tecnologias da informação e comunicação: promoção da reciclagem do lixo 

eletrônicovi; 

- O uso da internet e do celular no campo das tecnologias da informação e 

comunicação como elemento de desenvolvimento social a partir da proposta pedagógica da 

educação básicavii; 

- Uso das tecnologias digitais como ferramenta da educação não formal para o 

desenvolvimento sustentável do campo: o caso programa de ATES, no projeto de 

assentamento Jabuticaba, em Andorinha-BAviii; 

- As resistências de docentes ao uso das TIC na prática pedagógicaix; 

- O software livre e a escola do século XXIx; 

- Moodle: uma ferramenta on line e interativa de apoio ao ensino presencial do IF 

Baianoxi; 

- As tecnologias da informação em prol da educação e do desenvolvimento 

sustentávelxii. 

 Ao final do semestre, os pré-projetos supracitados foram apresentados, sob a forma de 

comunicação oral e exposição de pôsteres, durante o I Seminário Interdisciplinar do Curso de 

Licenciatura em Ciências da Computação, que, além de contar com a participação dos alunos 

e professores dos cursos de graduação do campus Senhor do Bonfim, conseguiu reunir 

estudantes e pesquisadores de outras instituições, para refletirem sobre o tema geral do 

evento: Educação, tecnologia e contemporaneidade. 

 Durante o segundo semestre letivo de 2010, sob a coordenação dos professores Elane 

Souza Silva, Lilian da Silva Teixeira e Osvaldo Barreto Oliveira Júnior – docentes 

responsáveis pelo componente curricular “Prática Interdisciplinar de Ensino: Tecnologias 

Digitais e Sociedade” (75 horas) - os alunos buscaram desenvolver os pré-projetos de 

pesquisas elaborados durante o primeiro semestre, através do estudo de obras de referências 

que respaldassem teoricamente a produção de um ensaio. 

 Por essa razão, durante o II Seminário Interdisciplinar do Curso de Licenciatura em 

Ciências da Computação, cujo tema norteador das discussões foi “A pesquisa na formação 

docente e profissional”, os alunos apresentaram comunicações sobre os ensaios elaborados a 
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partir dos pré-projetos apresentados no seminário do semestre anterior. Essa experiência 

revelou o amadurecimento dos trabalhos dos discentes, uma vez que suas propostas de 

pesquisa foram defendidas em discursos mais elaborados e respaldados por outras propostas 

de pesquisadores com prestígio em suas respectivas áreas. 

 Vale ressaltar que, durante os seminários, os estudantes tiveram a oportunidade de 

estabelecer diálogos com outros pesquisadores, convidados pelo Colegiado, que contribuíram 

significativamente com as pesquisas desenvolvidas no âmbito do curso de licenciatura em 

Ciências da Computação do IF Baiano, campus Senhor do Bonfim. Isso denota que essa 

proposta de interdisciplinaridade tem conseguido fomentar olhares e diálogos diversos, 

possibilitando a construção de conhecimentos e avaliações multirreferenciais, em consonância 

com o previsto no projeto do curso: 

Para adequar as horas de prática aos novos paradigmas da educação 
contemporânea, as 405 (quatrocentas e cinco) horas de práticas serão cumpridas 
sob a forma de Prática Interdisciplinar de Ensino, vivenciadas do 1º ao 6º 
semestre, e servirão de eixos articuladores entre os componentes curriculares de 
cada período, possibilitando o diálogo entre os saberes construídos e a realização 
de avaliação interdisciplinar, organizada através do instrumento seminário, com 
proposição de atividades articuladas (ensino, pesquisa e extensão), orientadas 
pelos docentes dos diferentes componentes curriculares do período. (IF 
BAIANO, 2010, p. 14) 

 

 Com o início das atividades letivas de 2011, as duas turmas do curso já estão 

envolvidas no desenvolvimento de trabalhos que articulem ensino, pesquisa e extensão. Dessa 

forma, os alunos da turma 2011.1 (primeiro período) - sob a orientação da docente Lilian da 

Silva Teixeira, responsável pela Prática Interdisciplinar de Ensino: Educação Contemporânea 

e Identidade Docente - começam a elaborar seus pré-projetos de pesquisa. 

Concomitantemente, os discentes matriculados no terceiro período do curso (turma 2010.1) 

dão continuidade ao desenvolvimento de suas pesquisas, articulando técnicas de pesquisas 

que os possibilitem apresentar resultados sob a forma de artigo científico. Nessa última turma, 

o acionamento das técnicas de pesquisa ocorre sob a coordenação da professora Elane Souza 

da Silva, responsável pelo componente curricular “Prática Interdisciplinar de Ensino: 

Tecnologias Digitais em Espaços Escolares”, e sob a orientação dos respectivos professores 

orientadores. 

 É preciso ressaltar que a produção do conhecimento científico exige do pesquisador, 

além de certo engajamento com métodos e técnicas de pesquisa, comprometimento com a 

continuidade do processo de investigação, a fim de buscar resultados que possam ser 

confirmados em determinada situação de pesquisa. Por essa razão, esse trabalho de iniciação 
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científica, fomentado no ínterim das atividades didático-pedagógicas do curso de licenciatura 

em questão, terá sua continuidade garantida, através das propostas de pesquisas a serem 

desenvolvidas durante o curso dos seguintes componentes curriculares: Prática 

Interdisciplinar de Ensino: Educação à Distância (60 horas); Prática Interdisciplinar de 

Ensino: Tecnologias Digitais e Avaliações da Aprendizagem (60 horas); Prática 

Interdisciplinar de Ensino: Objetos Digitais em Educação (75 horas); Estágio Supervisionado: 

Ensino-Aprendizagem em Laboratório de Computação (130 horas) e Estágio Supervisionado: 

Mediação Tecnológica na Educação Básica (120 horas). 

 Os componentes curriculares já mencionados funcionam como articuladores da 

interdisciplinaridade nos diferentes períodos do curso, fomentando processos de 

aprendizagem que se pautem na pesquisa, no ensino e na extensão. Durante o quinto e o sexto 

semestre do curso, essa função é reforçada pelas disciplinas de estágio - Estágio 

Supervisionado: Ensino-Aprendizagem em Computação (60 horas) e Estágio Supervisionado: 

Projetos de Aprendizagem em Educação Social (90 horas), numa proposta de formação 

docente que incentiva a reflexão e a pesquisa constantes sobre modos de ensinar e aprender 

mediados pelas tecnologias da informação e comunicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As discussões acadêmicas em torno da complexidade do processo de construção e 

apropriação do saber na educação escolarizada tem questionado, de forma significativa, a 

fragmentação do saber. O repensar das práticas educativas na contemporaneidade, sob a 

perspectiva do desenvolvimento de práticas interdisciplinares, principalmente em relação à 

estruturação curricular que se processa na educação desde os primeiros momentos de 

formação institucional, nas séries iniciais até aos cursos de formação acadêmica nos cursos de 

graduação, tem sido uma discussão recente, observando o aspecto da temporalidade 

necessária para as transformações tanto em nível cultural como em nível epistemológico das 

concepções de currículo, de aprendizagem, ou seja, de educação. 

Inicialmente, houve muitas controvérsias no campo conceitual da 

interdisciplinaridade, principalmente a partir de análises voltadas para uma “ideologia 

manipuladora do Estado” (FAZENDA, 2008), proporcionando a emergência de novos 

conceitos para ampliar a discussão em torno da desfragmentalização do saber escolarizado. 

Frigotto (2008, p. 43) faz uma breve reflexão sobre este aspecto que pode ser evidenciada no 

fragmento a seguir : 
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A questão da interdisciplinaridade, ao contrário do que se tem enfatizado, 
especialmente no campo educacional, não é sobretudo uma questão de método de 
investigação e nem de técnica didática, ainda que se manifeste enfaticamente neste 
plano. Vamos sustentar que a questão da interdisciplinaridade se impõe como 
necessidade e como problema fundamentalmente no plano material histórico-
cultural e no plano epistemológico. 

 

Nesse texto não defendemos, portanto, nenhum tipo de banalização do conceito de 

interdisciplinaridade, mas apontamos que hiatos e determinadas hierarquizações disciplinares, 

principalmente no espaço de produção científica em cursos de graduação, podem ser 

superadas a partir do momento em que a estruturação curricular desses cursos apresentem 

uma proposta pedagógica que contemple o princípio da interdisciplinaridade. 

Dessa forma, a experiência aqui explicitada evidencia práticas interdisciplinares de um 

curso de graduação que, mesmo em caráter experimental, vêm apontando resultados que 

revelam o envolvimento de professores e alunos na produção científica, com base em uma 

visão do problema e do conhecimento a partir da totalidade e da multiplicidade de olhares e 

saberes. Nesse contexto, vale a pena ressaltar que o papel dos docentes é um dos fatores mais 

importantes para a efetivação de uma prática interdisciplinar, pois  

 

[...]o professor interdisciplinar traz em si um gosto especial por conhecer e 
pesquisar, possui um grau de comprometimento diferenciado para com seus alunos, 
ousa novas técnicas e procedimentos de ensino, porém, antes, analisa-os e dosa-os 
convenientemente.” (FAZENDA:2008, p.31) 
 

 
Assim, concordamos que, mesmo reconhecendo o caráter disciplinar que cada curso 

de graduação em sua área específica apresenta, a partir de estudos e de um maior 

aprofundamento epistemológico e metodológico do conceito de interdisciplinaridade, é 

possível desenvolver práticas e até mesmo construir uma proposta curricular que apresente 

princípios interdisciplinares de construção e produção de conhecimentos para cursos que 

atendem a uma determinada área. 
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