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RESUMO 

 
A presente pesquisa foi desenvolvida com o intuito de apresentar o trabalho 

monográfico para a conclusão do curso de Licenciatura em Educação Física da 

UFG/CAJ. Tivemos como objetivo geral: investigar se a interdisciplinaridade 

está presente no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Federal de Goiás – Campus Jataí; e como objetivos específicos: conhecer o 

que é interdisciplinaridade e suas diferentes interpretações; identificar os 

possíveis benefícios dessa prática à formação dos professores de Educação 

Física; e verificar os motivos pelos quais a prática interdisciplinar é ou não 

aplicada no curso de Educação Física. Esta pesquisa se configura como 

qualitativa, do tipo descritiva, e com uma abordagem epistemológica de cunho 

fenomenológico. Durante o seu desenvolvimento, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica, por meio do contato com a bibliografia existente sobre o tema, e 

uma pesquisa de campo, realizada com os discentes ingressos no ano de 

2006, no curso de Educação Física do CAJ/UFG. Os instrumentos de coleta de 

dados utilizados foram: o questionário com questões abertas com os sujeitos 

(discentes), e a análise documental do Projeto Político-pedagógico do curso. 

Feita a coleta dos dados, os mesmos foram analisados, interpretados e 

computados. Assim, das informações obtidas, emergiram as categorias de 

análise, a partir dos dados presentes em maior número e relevância. As três 

categorias que destacamos são: a) a falta de conhecimento dos sujeitos sobre 

o que é interdisciplinaridade; b) o contato com a interdisciplinaridade durante o 

curso de formação, na opinião dos sujeitos; e c) a insegurança dos sujeitos em 

relação à futura prática profissional na perspectiva interdisciplinar. Então, pelo 

que pudemos perceber, a interdisciplinaridade está presente no curso de 

Educação Física da referida instituição, mas não da forma como é proposta 

pelos estudiosos da área. Conforme os sujeitos, esta temática é apenas citada, 

ou abordada durante o curso, de forma simples, sem levar em consideração os 

princípios e objetivos dela, apesar de no Projeto Político-pedagógico, o trabalho 

interdisciplinar estar presente de forma contundente. Concluímos que a 

interdisciplinaridade é muito importante para os cursos de formação de 

professores, para que o ensino passe a ser totalizado, levando em 

consideração todas as áreas de conhecimento, articulando-as e integrando 

para que este deixe de ser fragmentado. 


