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RESUMO 
 
 
 
Este é um estudo de caso, cujo objetivo é problematizar as questões referentes à 
implementação de um currículo mais significativo no ensino fundamental, através de uma 
prática interdisciplinar na área educacional e de como isso se dá na escola relacionado à 
formação do professor para assumir tal prática. Neste estudo pretende-se descobrir 
alternativas para diminuir os efeitos de um currículo engessado e descontextualizado do 
cotidiano dos alunos. Baseia-se na concepção de que o conhecimento não se constrói 
linearmente e justifica-se pela necessidade de investigar se os conhecimentos dos docentes 
têm sido elementos suficientes para uma prática interdisciplinar na sala de aula. Busca 
subsídios no cotidiano escolar, na ação docente e nas possibilidades de conceber o 
currículo como um meio de interação dos seus componentes. Propõe estratégias didáticas 
que contemplem um currículo não compartimentalizado, sem, entretanto desmerecer os 
conhecimentos científicos. Para isso, discute a inserção de algumas atividades transversais 
no currículo escolar, pautadas em valores e preceitos que tangem a ação pedagógica à 
cotidianidade, ultrapassando o paradigma de que o ensino deva reverenciar apenas a 
cognitividade, desvinculando-a dos aspectos afetivos dos alunos. Os resultados referem-se 
às possibilidades reais, às dificuldades e às contradições encontradas na implementação de 
uma metodologia de projetos, capaz de acrescentar sentido aos conhecimentos científicos 
ensinados na escola, provocadora de diálogo e de criticidade e preocupada também com a 
formação moral dos alunos.Tais resultados mostrarão onde se encontram os principais 
entraves pelos quais essa prática interdisciplinar em sala de aula muitas vezes não se 
viabiliza. 
  
Palavras-chave: currículo, conhecimento, interdisciplinar, cotidiano. 



 

ABSTRACT 
 
 
 
This is a case study, whose objective is to question and argue about the subjects referring 
to implementation of a curriculum more signified on the fundamental teaching, by an 
interdisciplinary practice in the education area and how that occurs at school related to the 
teacher’s formation to assume such practice. This study intends to discover alternatives to 
reduce the effects of a plastered curriculum and not in context of the students’ daily. It’s 
based on the conception that the knowledge is not built linearly and it is justified for the 
necessity to investigate if the teacher’s knowledge has been enough to occur an 
interdisciplinary practice in the classroom. It looks for subsidies in the daily school, in the 
teachers’ action and in the possibilities to create the curriculum as mean of interaction of 
their members. It proposes didactic strategies to contemplate a curriculum not filled, 
without however, to demerit the scientific knowledge. For that, it discusses the inclusion of 
the theme in the daily school through the proposition of some traverse activities, ruled in 
values and precepts that refers to the pedagogic action to daily life, trespassing the 
paradigm that teaching should just reverence the cognitive, divesting from the affectionate 
aspects of the students. The expected results refer to the real possibilities, the difficulties, 
and contradictions found on the implementation of a project methodology, capable to 
increase sense to the scientific knowledge taught at the school, that sends to a dialogue, 
and creativity also worried about the students’ moral formation.  
 
Keywords: curriculum, knowledge, interdisciplinary, daily. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta é uma pesquisa em cujo objeto de estudo se entrecruzam temas e aspectos 

diversos do campo educacional, tais como currículo, interdisciplinaridade, 

transversalidade. Está vinculada a minha experiência de orientação educacional no ensino 

fundamental (1ª a 4ª séries) de uma escola da rede particular de Minas Gerais. Esta escola é 

considerada uma escola com tradição na comunidade da qual faz parte, com seus setenta e 

quatro anos de existência e é responsável pela formação de milhares de jovens através de 

uma filosofia cristã, com bases no sistema preventivo dos salesianos1. 

Como em geral ocorre nas escolas chamadas ou tidas como tradicionais, os pais 

foram seus alunos, como também o são, seus descendentes. A busca por uma educação 

pautada na formação de valores humanos é o motivo determinante na escolha dos pais por 

essa escola e este é fator que a escola coloca como primordial no seu plano de ação. Esta 

escola passa hoje por uma reformulação nos seu corpo administrativo (direção geral). 

Existe também uma intenção ou uma proposta de mudança no que se refere aos projetos 

pedagógicos até então realizados com as crianças de 1ª a 4ª série, pois o que se observa é 

uma insatisfação por parte de sua clientela a esse respeito, o que a ameaça, sobretudo 

perante a sua concorrência com outras escolas da comunidade onde está inserida. 

Essa insatisfação está diretamente relacionada à forma em que nos dias atuais se dá 

o ensino aprendizagem com caráter excessivamente quantitativo, sem significado algum 

para a vida dos alunos e é nesse sentido que me permito entrar num plano investigativo da 

realidade dessa instituição. 

A partir de determinados problemas detectados surgiram questionamentos e para 

compreender a realidade da escola pesquisada, são necessários alguns parâmetros e alguns 

indicadores que revelam características peculiares dessa escola e dos sujeitos da educação 

da qual fazem parte. Essa pesquisa se desenvolve através de um estudo de caso no ensino 

fundamental em uma instituição que abrange um amplo universo e conta com os 

segmentos do ensino infantil ao ensino médio, e que também inclui múltiplas experiências 

de muitos “atores”, como professores, pais, técnicos. Para tanto, a pesquisa contará com 

 
1 Sistema preventivo é a criação de Dom Bosco, padre italiano que enviou os salesianos ao Brasil em 1883. É 

também chamado de “caridade pedagógica” na educação e evangelização dos jovens com o espírito de 
Dom Bosco. Tem como bases o amor, a razão e a religião. 
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uma amostra de vinte pessoas entrevistadas, dentre elas: professores, assistentes, alunos, 

pais, direção pedagógica e administrativa da escola. 

Tenho como principal objetivo neste estudo de caso, buscar alternativas didáticas 

para concretizar as intenções educativas da ressignificação do currículo, através de 

atividades transversais e de projetos pedagógicos. Questiono a princípio a dicotomização 

entre teoria e prática educacional na busca por respostas para a questão interdisciplinar, 

uma vez que esta escola a propõe no seu projeto pedagógico, tornando-se evidente a sua 

intenção em entrecruzar os conhecimentos das diversas áreas, a fim de dar sentido ao 

conhecimento científico que as crianças aprendem. 

Não pretendo com este trabalho apresentar apenas respostas ou definições sobre o 

termo interdisciplinaridade e suas bases teóricas, mas também a prática educacional nas 

salas de aula, o cotidiano escolar e as possibilidades de revelar um currículo, onde se 

estabeleça uma prática interdisciplinar convincente, que conduza à melhoria do processo 

ensino-aprendizagem na atualidade. 

A necessidade de uma reformulação nos aspectos pedagógicos que, por hora, se 

apresentam incoerentes com a filosofia da referida escola, e as evidentes insatisfações 

observadas no seu corpo docente e nos pais dos alunos dessa escola, com relação ao 

projeto pedagógico atual, justificam a opção por esse estudo. 

Espero trazer uma colaboração nesse espaço de ação educacional para responder as 

questões sobre as possibilidades de uma contextualização do ensino no cotidiano dos 

alunos. Acredito que a realidade do ensino contemporâneo e a compartimentalização do 

conhecimento, fenômeno que constitui hoje um todo maior que é a especialização do saber 

tão presente na educação, já não respondem mais aos diversos problemas e necessidades 

com os quais nos confrontamos no dia-a-dia. 

Debato ainda nesse trabalho, que a compartimentalização do saber em disciplinas, 

realidade do ensino em muitas escolas brasileiras, não pode constituir todo o processo de 

formação do aluno, desvinculando aspectos cognitivos de aspectos afetivos. Discuto assim, 

a prática interdisciplinar deficiente que se apresenta nessa escola pesquisada, buscando 

argumentos para defender alternativas que lhe dêem maior consistência e sejam capazes de 

minimizar a forte compartimentalização do ensino contemporâneo, no qual se inserem a 

maioria das escolas que ainda atuam numa concepção das culturas dissociativas. Estarei 

abordando esse assunto no primeiro capítulo desse trabalho, quando mencionarei sobre 

alguns paradigmas e suas implicações educacionais. 
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Pretendo também, percorrer as razões históricas e sociais que têm configurado o 

modelo interdisciplinar, de modo a caracterizá-lo enquanto um tipo de racionalidade 

situada no tempo e espaço que compõem a contemporaneidade. Em seguida, procuro 

relacionar estas questões com a formação de professores de modo a mostrar como o 

problema da disciplinaridade é uma questão fundamental em nossas práticas de formação.   

Tenho a preocupação, ao longo do trabalho, de localizar a didática dos professores 

nas suas relações com a prática interdisciplinar e com os desafios do ensino 

contemporâneo, de modo a contribuir para teorização do assunto. A prática interdisciplinar 

instituída formalmente e que se efetiva nas escolas, tem sido um desafio constante para 

aqueles educadores que acreditam que o espírito de investigação dos alunos, baseado no 

diálogo, na criticidade, na responsabilidade e na pesquisa científica é vital à educação 

atual. 

Embora muitos tenham essa consciência e o desejo de uma educação mais crítica e 

voltada para a formação moral dos alunos, parece não ser essa uma prática que de fato 

aconteça na maioria das salas de aula por vários aspectos, dentre eles o da resistência a 

uma mudança conceitual e até mesmo procedimental na educação. Em muitas de nossas 

escolas continua-se limitando as crianças ao espaço reduzido de suas carteiras, 

imobilizadas em seus movimentos, silenciadas em suas falas, impedidas de expressar seus 

pensamentos ou de colocar em prática seus conhecimentos. 

Existe uma concepção de educação que ainda persiste em pleno século XXI, onde o 

professor vê os alunos como meros receptores de conhecimentos, quando lhe são 

oferecidas questões de múltipla escolha ao contrário de questões abertas para 

argumentação e lhes são propostas (quando não, impostas) a memorização, a repetição, a 

cópia, a ênfase no conteúdo, a recompensa por sua boa conduta ou por seu conformismo. 

Pergunto então: onde estará a origem de tudo isso? Por que nossas escolas muitas vezes 

continuam repetindo, confirmando e (re) confirmando o “velho” ensino? Para melhor 

explicar esse “velho” ensino reporto-me às palavras de Maria Cândida Moraes (1997): 

 

[...] apesar de todas as correntes filosóficas que continuam disputando o espaço 
pedagógico, a escola atual continua influenciada pelo universo estável e 
mecanicista de Newton, pelas regras metodológicas de Descartes, pelo 
determinismo mensurável, pela visão fechada de um universo linearmente 
concebido. (MORAES, 1997, p. 50-51). 
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Como conseqüência disso, temos ainda uma escola paternalista, submetida a um 

controle rígido, autoritário, hierárquico, que não percebe ou resiste a perceber as mudanças 

ao seu redor. Uma escola nesses moldes só consegue trabalhar o seu currículo dividindo o 

todo em partes, o conhecimento em assuntos, em especialidades, a história em fatos 

isolados, sem se preocupar com a interação, com a continuidade, com a integração. Parece-

me evidente o fato de que a maioria das escolas não apresenta a aprendizagem do aluno 

como foco central, dependendo mais energia nas suas rotinas administrativas e deixando de 

lado a gestão pedagógica. 

Questiono a todo instante o próprio conceito de educação e se a função da escola 

em nossos dias é de instruir, ou seja, transmitir conhecimentos ou de educar, de formar 

uma pessoa integralmente, isto é, de maneira plena nas suas potencialidades cognitivas e 

emocionais. A minha opção pelo estudo da possibilidade de uma educação por projetos 

interdisciplinares e pela transversalidade no currículo escolar do ensino fundamental, 

justifica, portanto a maneira sobre a qual concebo a educação nos dias atuais e como 

pretendo pensar a realidade educacional de forma a (re) significar a educação através da 

sua prática e dos saberes que a perpassam.  Incluo nesta justificativa, a necessidade de (re) 

situar as funções da escola as quais entendo não se reduzir apenas à transmissão de 

conhecimentos. 

É comum dizer que a educação humana resulta de processos de instrução e de 

formação. É também certo dizer que a instrução acaba enriquecendo sempre a construção 

da personalidade e que a formação, inevitavelmente, demanda a assimilação de 

conhecimentos informativos. Desse modo, educação e instrução não podem ser 

consideradas dissociadas, excludentes, pelo contrário, se complementam, pois a educação 

abarca a própria instrução e a completa formando o indivíduo intelectualmente e 

socialmente. 

Falo de instrução para me referir à aprendizagem de conhecimentos tão variados 

como a leitura e a escrita, a matemática, a língua, a literatura, a biologia, a história etc. A 

instrução assume para os alunos o papel de fornecedora dos aparatos necessários para que 

possam relacionar satisfatoriamente com a sociedade através dos conhecimentos científicos 

traduzidos nas diversas disciplinas. Ajuda ainda na articulação lógica das mensagens e na 

apreensão dos conhecimentos básicos sobre o mundo e sobre a sociedade. 
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A educação não se resume à mera transmissão desses conhecimentos. Só eles não 

garantem ao indivíduo aptidões para relacionar-se com o mundo e com a sociedade de 

maneira plena e autêntica. Falta ao aluno um posicionamento diante da realidade, que só 

lhe será favorecido mediante um trabalho voltado para a formação moral da sua 

personalidade, ou seja, para a consciência de si mesmo e para a capacidade de deliberar e 

atuar em situações sociais o que podemos chamar de educação para a formação do sujeito. 

A escola, nesse sentido, se constitui num valioso espaço onde as gerações podem 

compartilhar saberes, desenvolver a noção de totalidade, perceber mudanças, externalizar a 

visão de mundo. É espaço real onde, nas relações interpessoais entre alunos e educadores, 

na dimensão ética da ação pedagógica, este processo acontece, mas só se efetiva 

verdadeiramente, de forma avessa aos discursos autoritários, vazios, e por meio de um 

processo microssocial onde ele é levado a assumir posturas de liberdade, respeito, 

responsabilidade. 

Uma aula de determinado conteúdo em que o aluno é levado a assumir posturas de 

liberdade, respeito e responsabilidade, constitui-se em parte do processo de sua formação, 

não pelo discurso que o professor possa fazer, mas pelo posicionamento que assume com 

ele, pela participação que suscita nele, pelas posturas que é chamado a assumir. Não é um 

processo confinado à sala de aula apenas, mas inclui todas as relações que o aluno 

desenvolve no ambiente escolar e fora dele. 

Na educação formadora para a vida, tais características devem materializar-se nos 

currículos escolares. No campo da educação não deveria haver desajustes entre teoria e 

prática, embora isso seja o que de fato venha ocorrendo com maior intensidade. Percebo 

que, se por um lado os estudos sobre a educação nos dias atuais convidam às mudanças 

não só conceituais, mas também metodológicas, por outro lado a escola ainda continua a 

trabalhar com propostas voltadas para a aquisição de noções que enfatizam a assimilação, o 

conhecimento acumulado, o caráter abstrato e teórico do saber e a verbalização dele 

decorrente. 

Com esse modelo de escola, ou com essa visão de educação, o conteúdo e produto 

são mais importantes que o processo de construção do conhecimento. É uma escola 

formatada nos moldes de uma cultura para o vestibular e que desde muito cedo “injeta” nas 

crianças uma grande dose de conteúdo: é a quantidade em contraposição à qualidade dos 

conhecimentos científicos. 
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É necessário repensar a escola, o currículo, as metodologias, os ambientes de 

aprendizagem, a necessária formação dos professores nessa área, de forma a incluir 

estratégias que cultivem a imaginação, a atividade criadora na sala de aula e incentivem a 

espontaneidade, a iniciativa, a curiosidade, o questionamento de si mesmo, o respeito às 

diferenças para a aceitação e o compartilhamento. 

Nesse sentido, esta investigação tem como problema central, a descoberta de modos 

de se trabalhar na escola os conteúdos disciplinares, sem desvinculá-los do cotidiano dos 

alunos. Com todas as modificações que estão ocorrendo no mundo, mais do que nunca é 

preciso a aprender a viver com as mudanças e com as incertezas. Para tanto, é importante 

desenvolver em nossos ambientes de aprendizagem a autonomia das crianças e também 

dos professores, levando-os a dar sentido ao que aprendem e ao que ensinam. São 

necessárias metodologias adequadas para a pesquisa, elaboração de estratégias para 

resolução de problemas, para o estudo de alternativas e para tomadas de decisão, que 

levem as crianças “ao questionamento, às manifestações de curiosidade e criatividade e aos 

seus posicionamentos como sujeitos diante da vida”. (MORAES, op. cit., p.144). 

Sendo um dos objetivos da educação a formação ética, este estudo propõe ações 

intencionais para que a escola viabilize aos sujeitos da educação os instrumentos 

necessários à construção de uma prática pedagógica alicerçada nas competências 

cognitivas, afetivas, culturais, a fim de adquirirem conhecimentos necessários para a sua 

vida e poderem agir moralmente. 

Há uma necessidade de se estar refletindo, debatendo e transformando os olhares 

para o aspecto cognitivo através de uma visão integradora, sem desvinculá-lo do 

emocional. E a partir daí, fundamentar em novos paradigmas, novos fazeres educacionais 

capazes de serem mais condizentes com uma educação pautada na reflexão e na ação mais 

democrática e responsável. Dessa análise se impõe a necessidade de se pensar a educação 

numa perspectiva “complexa” 2 capaz de compreender e viver a solidariedade em diversas 

dimensões e sob os mais variados e múltiplos aspectos dentro da escola, partindo-se da 

certeza do “processo organizador de auto-conhecimento” que todo sujeito desenvolve3. 

Fundamenta inicialmente este estudo a Teoria do Pensamento Complexo e os 

pressupostos teóricos de Edgar Morin, como forma de estabelecer o diálogo entre os 

                                                 
2 Apoiando-se na teoria de Edgar Morin para a conceituação do termo “complexidade”, verificar a obra: 

MORIN, E. Introdução ao Pensamento Complexo. 2. ed. Paris: Instituto Piaget, 1990. 
3 Idem. 
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campos de saber e possibilitar a construção de uma percepção abrangente e articulada da 

realidade. O autor coloca a necessidade de ressituar o saber, que ora se encontra parcelado, 

mutilado e disperso. Saber este, herança do século XIX, em que se buscava o 

desenvolvimento técnico científico, valorizando-se a especialização como único caminho 

para o progresso, em detrimento da unidade e da “complexificação” 4. Esses efeitos 

refletem hoje na educação, sob diversas formas e manifestações e permeiam 

conseqüentemente, o currículo de nossas escolas: 

 
As crianças aprendem a história, a geografia, a física dentro de categorias 
isoladas, sem saber, ao mesmo tempo, que a história sempre se situa dentro de 
espaços geográficos e que cada paisagem geográfica é fruto de uma história 
terrestre; sem saber que a química e a microfísica têm o mesmo objeto, porém 
em escalas diferentes. As crianças aprendem a conhecer os objetos isolando-os, 
quando seria preciso, também recolocá-los em seu meio ambiente para melhor 
conhecê-los, sabendo que todo ser vivo só pode ser conhecido na sua relação 
com o meio que o cerca, onde vai buscar energia e organização. (MORIN, 1992 
apud PETRAGLIA, 1995, p. 1-2). 

 

Morin (1990) defende a interligação de todos os conhecimentos, combate o 

reducionismo instalado em nossa sociedade e valoriza o complexo. Reformar o 

pensamento para reformar o ensino e reformar o ensino para reformar o pensamento é o 

que ele preconiza. Na linha da reforma do pensamento ele propõe os princípios que 

permitiriam seguir a indicação de Pascal: “Considero impossível conhecer as partes sem 

conhecer o todo, tanto quanto conhecer o todo sem conhecer, particularmente as partes”. 

(MORIN, 1990, p. 109). 

Em suas importantes obras, o autor declara que há uma incerteza no conceito da 

ciência, uma abertura, e qualquer pretensão em definir as fronteiras da ciência de maneira 

segura; qualquer pretensão ao monopólio da ciência é por isso mesmo não-científica e que 

a ciência tornou-se cega na sua incapacidade de controlar, de prever, e mesmo de conceber 

o seu papel social, na sua incapacidade de integrar, de articular, de refletir os seus próprios 

conhecimentos. “Se, efectivamente, o espírito humano não pode aprender o conjunto 

enorme do saber disciplinar, então é preciso mudar, quer o espírito humano, quer o saber 

disciplinarizado”. (MORIN, op. cit., p. 76). 

Esses princípios levam o pensamento para além do conhecimento fragmentado que, 

por tornar invisíveis as interações entre um todo e suas partes, anula o complexo e oculto 

                                                 
4 PETRAGLIA, I. C. Edgar Morin: a educação e a complexidade do ser e do saber. Petrópolis: Vozes, 

1995. (Coleção Educação e Conhecimento). 
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os problemas essenciais; levam igualmente para além de um conhecimento que, por ver 

apenas globalidades, perde o contato com o particular, o singular e o concreto. Permitem 

remediar a desintegração entre o pensamento científico, que desassocia os conhecimentos e 

não reflete sobre o destino humano, e o pensamento humanista, que ignora as conquistas 

das ciências, enquanto alimenta suas interrogações sobre o mundo e sobre a vida.  

Faz-se necessária uma reforma de pensamento referente à nossa capacidade de 

organizar o conhecimento, que permita a ligação entre as duas culturas divorciadas. A 

partir daí, ressurgem as grandes finalidades do ensino, que deveriam ser inseparáveis. Mais 

importante do que promover alunos de cabeças “bem-cheias” é ensinar a condição humana, 

enfrentar a incerteza e aprender a se tornar cidadão5. 

O ensino fragmentado, isto é, dado por disciplinas, impede muitas vezes a 

capacidade e a necessidade natural que o ser humano tem de contextualizar o 

conhecimento científico com a vida cotidiana. E é essa capacidade que deve ser 

desenvolvida e estimulada pelo ensino. Ao seguir por um mundo formado pelo ensino 

disciplinar, é inadmissível deixar de lado a importância que as disciplinas tiveram para o 

avanço do conhecimento, pois sabemos que elas são insubstituíveis. Mas o autor remete à 

idéia de que o que existe entre as disciplinas é “invisível” e as conexões entre elas também 

são “invisíveis”. É necessário, pois, conhecer não somente uma parte da realidade, mas ter 

uma visão que seja capaz de situar o conjunto. 

Assumindo tal posição, este estudo parte de uma concepção de saber que vislumbra 

a multiplicidade sem a fragmentação; um currículo e uma escola na qual os alunos possam 

aprender a ressignificar o mundo em que vivem, um mundo múltiplo e cheio de surpresas, 

e possam dominar as diferentes formas de acesso aos saberes possibilitados por esse 

mundo e aprender a relacionar-se harmonicamente com as outras pessoas6. 

O importante é que os professores tenham consciência dos fins que buscam e dos 

valores que defendem para uma sociedade do seu tempo. Dessa forma, entendo que eles só 

terão condições propícias de realizarem um trabalho educacional a partir de uma 

reformulação curricular, onde currículo seja sinônimo de prática que concebe a educação 

em suas relações com um tipo de sociedade que se deseja ou se percebe necessária. 

                                                 
5 MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma reformar o pensamento. 2. ed. São Paulo: Bertrand 

Brasil, 2001. 
6 Importantes leituras sobre este tema são apresentadas por Sílvio Gallo no Grupo de Trabalho de Currículo 

da ANPED, em 1995 e 1996: Conhecimento, Transversalidade e Currículo e Saberes, Transversalidade e 
Poderes. 



17 

Busquei para esse trabalho de pesquisa, no que diz respeito ao currículo, 

embasamento teórico nos pensamentos de diversos autores, dentre eles: Michael W. Apple, 

William Doll Jr., José Gimeno Sacristán, Antônio Flávio B. Moreira, Tomaz Tadeu da 

Silva, Alfredo Veiga-neto e Jurjo Torres Santomé. A partir desses autores reafirmei a 

necessidade de se problematizar, argumentar, debater, dissertar e defender, se preciso for, 

outras formas de se pensar e de agir com relação ao trabalho realizado por professores e 

alunos e que dêem conta de captar experiência e o conhecimento, para ultrapassar esse 

tratamento tecnicista, que em geral tem sido dado aos conhecimentos e práticas escolares. 

Sobre isso, há importantes questões a responder nesse trabalho: De que 

conhecimento se fala na escola, apenas do científico? As propostas interdisciplinares estão 

circunscritas ao conhecimento (dito) científico, buscando uma maior integração às suas 

disciplinas (matemática, física, história etc.), ou seja, elas têm estado dentro do domínio da 

ciência, da razão, da lógica. Onde estão as emoções, os desejos, os movimentos, a 

criatividade, a responsabilidade social? Que critérios observar na escolha dos conteúdos 

relevantes para os alunos? Que tipos de atividades pedagógicas podem ser desenvolvidas a 

fim de quebrar a linearidade dos conteúdos? 

Imagino um caminho mais curto para a resposta que consiste em tomar o homem 

em suas práticas, dentre elas a educativa, sem dicotomizá-lo7. Pretendo contribuir para 

minimizar esta dicotomização, buscando raízes na questão das práticas interdisciplinares 

convincentes que conduzam à melhoria do processo ensino-aprendizagem. Refiro-me ao 

processo ensino-aprendizagem para tornar relevante a forma como são trabalhados os 

conhecimentos científicos nas nossas escolas. 

Embora o êxito em passar as informações dos conhecimentos científicos e de suas 

aplicações tecnológicas tenha se transformado no traço mais característico das sociedades 

modernas e as escolas nos templos desses conhecimentos, para muitas pessoas a ciência 

continua sendo algo misterioso, pois elas nunca chegam a entender se de fato aprenderam o 

que lhes foi ensinado na escola. 

Dessa forma, o conhecimento científico é visto como totalmente distanciado da 

vida e não consegue vincular-se aos problemas cotidianos. Parece buscar a generalidade e a 

validade universal e, no entanto em suas vidas cotidianas, as pessoas atuam em contextos 

                                                 
7 O termo dicotomia com relação ao “questionamento do conhecimento” é discutido de forma interessante 

por Regina Bochniak na obra: BOCHNIAK, R. Questionar o conhecimento: Interdisciplinaridade na 
escola... e fora dela. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
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determinados, para resolver problemas determinados. O que equivale dizer que, mesmo 

que os conteúdos tradicionais que trabalham a informação de todo esses conhecimentos 

científicos ocupem uma grande parte do trabalho escolar e pareçam indispensáveis para 

desempenhar certas atividades sociais, muitas vezes a forma como eles são passados faz 

com que signifiquem pouco na vida das pessoas ou quase nada penetrem no seu cotidiano. 

Levando-se em consideração esses aspectos, é objetivo geral desse trabalho 

descobrir formas de minimizar a linearidade dos conteúdos tradicionais nas diferentes 

áreas do conhecimento de modo a (re) significá-los na vida cotidiana dos alunos. São 

objetivos específicos: 

- avaliar a metodologia de projetos como alternativa à estrutura “engessada” do 

currículo; 

- averiguar se a formação do professor é um dentre outros fatores que constituem 

entraves para a prática interdisciplinar no ensino fundamental; 

- propor formas de se pensar e regular as atividades do trabalho escolar, levando em 

consideração o significado dos saberes cotidianos para os alunos sem desconsiderar 

os conteúdos científicos; 

 

Na busca de critérios para uma metodologia mais coerente com os objetivos desta 

pesquisa no que se refere às práticas docentes e às atividades que viabilizem estas práticas 

de caráter instrucional e ao mesmo tempo formativo, proponho aqui avaliar, discutir uma 

metodologia voltada para a inserção de projetos de trabalho com atividades transversais à 

estrutura curricular8. Reorganizar o currículo escolar através da proposta de trabalhos com 

projetos, sem que se abra mão dos conteúdos tradicionais, me parece ser uma das 

possibilidades de estar respondendo aos questionamentos que faço sobre uma educação 

interdisciplinar, mais contextualizada com a vida dos alunos. 

De acordo com Fernando Hernández e Montserrat Ventura (1998) 9 o trabalho com 

projetos representa uma das estratégias para propiciar a construção coletiva do 

conhecimento e a problematização de contextos ligados à vida dos alunos através da 

vivência de situações de aprendizagem diversificada, onde eles se deparam com os 

                                                 
8A proposta de uma metodologia de projetos de trabalho surge apoiada principalmente nas idéias de 

Fernando Hernández. Para melhor compreensão do termo “projetos de trabalho”, ler: HERNÁNDEZ, F. 
Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

9 HERNÁNDEZ, F. e VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho: o 
conhecimento e um caleidoscópio. Tradução de Jussara Haubert Rodrigues. 5. ed. Porto Alegre, Artmed, 
1998. 
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diferentes conhecimentos de várias disciplinas e competências são esperadas. 

Acredito que a investigação, a pesquisa, a troca, o registro do processo, 

característicos das atividades de um projeto, ajudam a promover a autonomia e a tomada 

de decisões por parte do aluno, favorecendo o exercício de consciência e responsabilidade 

social. Podem reconstituir situações próximas daquelas do mundo de trabalho e da vida 

fora da escola. A exemplo disso, o novo Ensino Médio pretende preparar o aluno para a 

vida e esta não propõe situações sob medida, nem faz um contexto didático que dose as 

dificuldades10. 

Daí a importância da construção oportunizada em várias situações de aprendizagem 

diferenciadas, ainda no ensino fundamental, principalmente nas séries iniciais desse 

segmento. O exercício necessário para a construção destas competências não é o de 

repetição de atividades, mas sim de diferentes atividades, com diferentes recursos. 

Se por um lado o projeto não deve engessar o trabalho pedagógico, mas ter 

flexibilidade em relação a estratégias e utilização dos tempos e espaços escolares, por 

outro, ele deve conter em sua espinha dorsal alguns elementos que favorecerão sua 

inserção curricular. Acredito que um desses elementos é a problematização de contextos 

significativos para o aluno – é fundamental partir de questões que estejam ligadas à vida 

das crianças e dos jovens. Questões que os intriguem, preocupem, excitem, emocionem. A 

organização do projeto deve considerar o que o aluno detém de conhecimento, crenças e 

dúvidas em relação à questão levantada. 

Para uma metodologia de projetos de trabalho, não se deve deter apenas no 

conteúdo programático desenvolvido ou no “trabalho final”, que caracterize a culminância 

do projeto e sim, considerar as propostas de intervenção e o levantamento de novas 

questões a partir do conhecimento construído. Não se trata de estabelecer etapas ou 

conferir linearidade ao projeto, mas de se traçar os objetivos a atingir, permitindo, assim, a 

seleção de recursos e estratégias adequadas. 

O trabalho por projetos favorece a abordagem interdisciplinar e contextualizada. 

Um currículo que garanta espaço para práticas pedagógicas criativas e integradoras poderá 

ser terreno fértil para o desenvolvimento de projetos que mobilizem os alunos, ao 

mostrarem a relação entre o que se aprende na escola e na vida. Tenta-se com isto 

estabelecer o diálogo entre os campos de saber e possibilitar a construção de uma 

percepção abrangente da realidade, pois quando se confrontam as concepções da função da 
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escola e do sentido de educação com a prática educacional, não temos algumas vezes 

escapado do modelo de ensino eminentemente conteudista. Dá-se maior relevância à 

quantidade de conhecimentos a serem transmitidos do que realmente ao significado que 

estes podem remeter aos alunos e à sua vida. 

As práticas podem refletir no cotidiano os procedimentos com conteúdo educativo 

coerente com os valores democráticos pretendidos. É certo que a escola além de instruir e 

de formar ou, precisamente, instruindo e formando, realiza outras funções menos 

evidentes, que, como mostra a sociologia da educação, são freqüentemente injustas. 

Para transformar esse lado oculto da escola, torna-se necessário tomar consciência 

do que realmente a escola faz e como faz, qual é o lugar, o papel e atitude de cada um e 

quais são os caminhos e as possibilidades de modificar as práticas que transmitem 

contravalores11. Não se pode falar de uma verdadeira mudança curricular se forem 

mantidos os vazios tradicionais do conhecimento social e afetivo. E aí se questiona: 

“Estamos realmente ensinando o mais importante ou nos limitamos àquilo que se adequa 

às necessidades e crenças de uma determinada ideologia?” 12. 

A preocupação com a dimensão política e o compromisso educacional do professor, 

com um projeto democrático, não evitou que a atuação profissional fosse marcada por um 

exacerbado volume de conhecimentos ou de conteúdos disciplinares a serem repassados e 

incorporados pelos alunos. Este domínio de conhecimentos científicos nos fez acreditar por 

algum tempo, que o professor tem um dado poder por deter um dado conhecimento: o 

científico. 

Este poder se manifesta quando se julga possível classificar a prática pedagógica 

em tipologias ou quando se acredita ser desejável encontrar uma única e melhor saída para 

uma metodologia didática, um currículo, uma proposta pedagógica ou de formação de 

professores. Afirmo não ser essa a intenção que tenho com esse trabalho de pesquisa, ao 

colocar os projetos interdisciplinares como uma alternativa de uma prática pedagógica 

coerente com um currículo menos compartimentalizado. A metodologia com projetos de 

trabalho é apenas um dos caminhos para guiar os professores e alunos no sentido de um 

ensino-aprendizagem mais dinâmico, criativo, contextualizado e significativo. 

                                                                                                                                                    
10 PERRENOUD, P. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
11 Sobre democracia na escola, Josep Maria Puig sugere atividades em sua obra: PUIG, J.  M. Democracia e 

participação escolar: propostas de atividades. São Paulo: Moderna, 2000. 
12 As autoras Montserrat Moreno e Genoveva Sastre traduzem esse pensamento nesse importante 

questionamento: MORENO, M. e SASTRE, G. Cognicion y afetividade. Barcelona: Editorial Gedisa S. 
A., 2000. 
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Da mesma forma, não acredito ser fácil para o professor incorporar em sua prática 

os projetos interdisciplinares, quando muitas vezes isso não se apresentou ou tenha ficado 

claro em sua formação acadêmica e é assim, no cotidiano da sala de aula ou nas leituras 

onde busca se informar, que ele vai descobrindo a forma de realizá-la. Para isso há que 

existir primeiramente uma intenção de mudança de postura do professor e uma abertura da 

escola para reavaliar e reformular as propostas pedagógicas e apoiá-lo nessa maneira de 

trabalhar a educação dos alunos. 

Para aprofundar melhor sobre esse assunto, é preciso antes de qualquer coisa, 

discutir sobre o modelo de educação e de currículo que temos hoje, que tipos de pessoas 

ela pode formar e com que tipo de “formadores” conta essa educação. Não é uma tarefa 

fácil visto a provisoriedade de nossas considerações num mundo em acelerada evolução, 

onde a escola e as pessoas que nela trabalham participam dessa corrida contra o tempo. 

Vale, portanto, registrar o caráter provisório do questionamento, historicamente 

situado neste dado tempo, numa dada sociedade, no seu processo em curso, com as 

mutações, os movimentos provocados por sujeitos e suas ações.E para que seja possível 

realizar essa tarefa, é necessária uma ordem de idéias que neste trabalho estarão dispostas 

com a intenção de trazer ao leitor condições de analisar o desenvolvimento do meu 

pensamento no decorrer dessa pesquisa. 

No primeiro deles, enfocarei o currículo e alguns significados e questões 

paradigmáticas referentes a ele e sua implementação, sua gênese e o desenvolvimento da 

sociologia e da teoria crítica do currículo, a fim de compreendermos melhor como o 

currículo de nossas escolas pode responder às mudanças sócio-políticas e culturais pelas 

quais passa a sociedade contemporânea. 

No segundo capítulo, abordo a educação e a rediscussão de novos referenciais, 

sobre a necessidade de um novo paradigma e em especial falarei sobre o paradigma da 

complexidade e o pensamento de Morin. Fica para o terceiro capítulo a discussão em torno 

do conhecimento no cotidiano escolar e suas implicações a luz de um novo paradigma, 

apresentando algumas concepções desse conhecimento a partir das teorias e os desafios da 

sociedade e da educação contemporânea frente ao currículo e aos conhecimentos. Também 

nesse capítulo discuto sobre a função da escola e do como aprender a aprender ou ensinar a 

aprender. No quarto capítulo discorro sobre o conceito de interdisciplinaridade, suas 

modalidades, a transversalidade, os fundamentos de uma prática interdisciplinar e ainda 

sobre a (re) significação do currículo, mudança de mentalidade e adesão à 
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interdisciplinaridade (de que forma trazer a vida para a escola e levar a escola para a vida). 

Ainda no quarto capítulo, reservo espaço para discutir a interdisciplinaridade 

relacionada à formação do professor: quais os referenciais para essa formação e como 

repensar a formação do professor para o exercício de uma prática interdisciplinar, além de 

refletir sobre qual seria essa postura interdisciplinar. A pesquisa e a análise dos dados 

ficam inseridas no quinto capítulo. Nesse quinto e último capítulo apresentarei a 

metodologia da pesquisa e a caracterização da escola pesquisada, o processo da coleta de 

dados, as etapas de investigação e os procedimentos. Ficarão explícitas a práticas 

educativas em sala de aula nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental dessa 

escola, através da minha observação e documentação desses momentos. O estudo sugere as 

dificuldades de se conseguir os resultados esperados, uma vez que a escola pesquisada não 

faz uso de uma efetiva prática interdisciplinar por meios de projetos, tal qual aponta em sua 

proposta pedagógica. Ressalto esses aspectos na última seção do quinto capítulo, onde 

discuto os desafios da prática educacional por projetos, suas possibilidades e suas 

contradições, a partir da análise desse estudo de caso. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

CURRÍCULO: 
Significados, questões paradigmáticas e implementações 

 

 

Pretendo com esse capítulo, com base na interpretação, nos princípios e nos 

métodos decorrentes de uma nova forma de pensar e de fazer a educação e de compreender 

o mundo, iniciar uma discussão acerca da conceituação de currículo. O currículo define a 

intenção educativa de uma escola, é o projeto que preside as atividades escolares e orienta 

a ação dos professores. É ainda o plano de ação que operacionaliza a proposta pedagógica 

e que explicita a seqüência dos conteúdos (quando ensinar), as formas de estruturar e 

acompanhar as atividades de ensino e de aprendizagem (como ensinar e avaliar a 

aprendizagem) e as competências e habilidades a serem desenvolvidas (o quê e porquê 

ensinar). 

Pode-se dizer que ele é o elo entre a teoria educacional e a prática escolar (o que 

realmente ocorre nas salas de aulas), o instrumento que articula possibilidades, 

necessidades, interesses, pretensões e perspectivas da escola, em um conjunto de escolhas 

e ações. Não há, na escola, atividades extracurriculares (expressão às vezes utilizadas 

inadequadamente para designar as atividades extraclasse) que não só se desenvolvam fora 

da sala de aula, mas que também façam parte do currículo escolar. A abordagem do 

currículo remete a um terreno complexo, cheio de muitas indagações e de reflexões 

exaustivas. 

Inicialmente, refiro-me às concepções de alguns autores acerca do currículo. 

Percorri o campo conceitual até chegar aos aspectos de sua implementação na instituição 

escolar. O termo currículo traz implícitas pretensões pragmáticas. Um currículo implica ser 

executado, posto em ação e dentre tantas abordagens, destaco essa perspectiva teórico-

prática que ressalta os contextos cotidianos do trabalho docente e suas articulações com o 

conhecimento e com o processo ensino-aprendizagem. 

Ressalto aqui que o contexto curricular é complexo e problemático. O empenho de 



24 

ter um currículo com profundas (re) significações para o aluno, depende de ter em mente 

algumas dessas questões: Que sujeito queremos formar? Queremos educar para a repetição, 

para a passividade, para a submissão ou para a autonomia, para a criatividade e pelo 

interesse contínuo do conhecimento? 

Na educação, é de vital importância trabalhar a permanente reformulação dos 

projetos educacionais e políticos e dos modelos pedagógicos das escolas, bem como 

repensar seus currículos e reestruturar suas grades curriculares. O currículo precisa ser o 

reflexo das necessidades e das exigências da vida em sociedade; além de concentrar-se na 

produção do conhecimento, no desenvolvimento de uma consciência crítica, na valorização 

da cultura popular e do saber vindo do senso comum, para a construção social de sujeitos 

comprometidos com a sua aprendizagem e com o seu tempo. 

As principais dificuldades no cenário educacional incidem hoje, especialmente, na 

organização curricular. Para muitos professores, o currículo continua sendo um vocábulo 

difícil, confuso e até mesmo impreciso, relacionado aos programas de ensino, aos 

conteúdos e à chamada grade curricular. Na realidade, existe uma pluralidade de definições 

de currículo e cada uma delas pressupõe determinados valores e concepções implícitos que 

se fazem subjacentes às práticas educacionais. O desafio é eleger uma abordagem teórico-

prática de currículo que favoreça, na sala de aula e na vida, a integração entre escola e 

sociedade. 

 

 

CURRÍCULO E ATIVIDADE ESCOLAR 
 

A definição de currículo proposta por Sacristán (1998) sugere uma perspectiva 

teórico-prática: “(...) o projeto seletivo, cultural, social, política e administrativamente 

condicionado, que preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das 

condições da escola tal como ela se encontra configurada”. (SACRISTÁN, 1998, p. 35). 

Em outros termos, trata-se compreender o currículo em ação, ou seja, os contextos de sua 

concretização desde quando é estabelecido até a sua efetivação nas salas de aulas. 

Sem perder de vista as determinações sociais e políticas, esse autor chama a atenção 

para os condicionantes administrativos, institucionais e pedagógicos que afetam o 

desenvolvimento do currículo nas escolas. Na realidade, a dimensão teórico-prática da qual 

fala o autor, está implícita na noção mesma de currículo que sempre pressupõe uma ação, 
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uma resposta ao problema educativo do que fazer em classe com os alunos. 

Neste sentido, a concepção de currículo, acima exposta, inclui dois aspectos inter-

relacionados. De um lado, aponta para as suas determinações políticas e institucionais.  De 

outro, sugere para a concretização dessas decisões educativas em sala de aula. Com isto, 

está em foco uma visão dinâmica do currículo que envolve desde o conteúdo prescrito até 

o currículo realizado, pois, é na sala de aula que o currículo se concretiza. Ele é o principal 

instrumento de trabalho dos professores e dos alunos, porquanto, por meio dele deveria se 

viabilizar os objetivos educacionais de formação do ser humano. 

Em decorrência desta concepção do currículo, penso extrair algumas conclusões e 

estabelecer conseqüências. Em primeiro lugar, para se compreender o currículo é preciso 

considerá-lo em suas duas dimensões: a) dimensão conceitual; b) dimensão pragmática. No 

referente à dimensão conceitual, o currículo constitui, dentro da educação, um campo de 

estudo teórico, que busca compreender as suas determinações e o seu funcionamento 

dentro das escolas. 

O termo currículo traz, de forma implícita, pretensões pragmáticas, práticas. Um 

currículo implica ser executado, posto em ação. A perspectiva teórico-prática ressalta os 

contextos cotidianos do trabalho docente, suas articulações com o conhecimento, com o 

processo ensino-aprendizagem e com o contexto curricular complexo e problemático. Diz 

respeito, como afirma Sacristán (1998), aos microespaços sociais da ação, às possibilidades 

de deliberação dos professores sobre o seu próprio trabalho e à compreensão de como o 

currículo se converte em cultura real para professores e alunos. 

Dessa maneira, é que se pode perceber o currículo como um campo de confluência 

de múltiplas práticas em que muitos agentes e forças concorrem para a sua configuração. 

Isso posto, avalia-se como é necessário entender as diferentes instâncias dessa objetivação 

do currículo, de forma a ter claros os consensos estabelecidos, a possibilidade de 

intervenção e autonomia dos professores. 

Outro autor, Veiga-neto (1995), traz algumas considerações acerca das dificuldades 

vividas num cenário de incertezas por quem atua na área da educação, como por exemplo, 

dificuldades em saber como trabalhar com alunos tão diferenciados (econômica e 

socialmente) ou ainda, em saber como trabalhar num mundo que se transforma tão 

rapidamente. Este autor, mais especificamente, faz suas reflexões sobre como as mudanças 

sócio-econômicas e culturais estão atingindo um dos elementos que se situa no centro da 

atividade escolar: o currículo. 
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Pode-se entender o currículo como uma porção da cultura em termos de conteúdos 

e práticas de ensino que, por ser relevante num dado momento histórico, é trazida para a 

escola, isto é, escolarizada13. Assim sendo, entende-se que o currículo se foca na cultura, 

de modo que, ao analisá-lo, pode-se notar os conteúdos que explícita ou implicitamente são 

vistos como relevantes para aquela cultura, assim como, de que maneira esta mesma 

cultura fez a escolha que determinados conteúdos em detrimento de outros considerados 

não importantes. 

Vê-se assim o currículo, como um organizador das decisões educativas para a escola, na 

medida em que ele pressupõe sempre uma resposta às perguntas: o que ensinar, como e por 

quê? Uma questão que muito me preocupa, e foi levantada pelos teóricos críticos do 

currículo, diz respeito a essa seleção cultural feita pelo currículo escolar. Pergunto então, 

por que a escola ensina determinados conhecimentos e não outros, ou ainda porque 

determinados conteúdos escolares são mais relevantes e legítimos enquanto outros são 

deixados de lado? 

O êxito do esforço e do investimento em dar respostas a essas questões e em 

renovar a escola depende em grande parte, de uma retomada histórica da origem de seus 

problemas para melhor compreendê-los e assim, solucioná-los. É preciso estar atento aos 

sinais dos tempos e ser sensível ao movimento histórico para perceber que a mudança é um 

processo contínuo e sempre presente na história. Portanto, rejeitar a mudança é 

negligenciar o que está por vir. O ser humano, sujeito histórico, ou faz mudanças, 

antecipando-se a elas, ou se sujeita a elas, pois não há como evitá-las. 

Dessa forma é que a proposta curricular da década de 20 enfatizava os métodos de 

ensino, o rigor e o controle das atividades; a do final dos anos 50, de concepção cultural e 

racionalista, realçava a importância dos conteúdos e dos conhecimentos universais, 

discutindo a seleção e a estratificação dos saberes escolares; a década de 70 condenava o 

tecnicismo e destacava o desenvolvimento da consciência crítica. 

A partir do final da década de 80 e do início dos anos 90, com a promulgação da 

nova Constituição Brasileira (1998), a Declaração Mundial de Educação para todos (1993) 

e o Plano Decenal de Educação para todos (1993-2003), destaca-se a pedagogia crítico-

social dos conteúdos culturais permanentemente reavaliados e o desenvolvimento das 

competências e da capacidade de trabalhar em grupos como forma de participação ativa e 

                                                 
13 VEIGA-NETO, A. Culturas e currículo. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

1995. Disponível em <http://www.ufrgs.br/faced/alfredo/sertao.htm>. Acesso em: 12 jun. 2004. 
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organizada na democratização da sociedade. 

O currículo precisa refletir as necessidades e as exigências da vida social, 

concentrar-se na produção do saber e no desenvolvimento da consciência crítica e valorizar 

a cultura popular, a experiência e os conhecimentos prévios dos alunos e o saber do senso 

comum como base para a construção social do conhecimento, ou seja, a aprendizagem. 

Ressalto aqui, mais uma vez, que é sobre esses importantes aspectos que se debruça essa 

pesquisa. 

De acordo com Veiga-neto (2002), o currículo funcionou como a máquina principal 

dessa grande maquinaria que foi a escola na “fabricação da Modernidade”. Segundo esse 

autor, foi por meio dessa “invenção” que a escola se organizou e atuou, inventando novas 

formas de vida que romperam com os sentidos e usos medievais do espaço e do tempo. 

Acredita-se também, como o referido autor, que a escola assumiu com o currículo 

uma posição ímpar na instauração de novas práticas cotidianas, de novas distribuições e 

significados espaciais e temporais e que na medida em que o currículo é pensado numa 

camada mais epistemológica. Tem-se que entendê-lo como um “artefato” capaz de fazer 

bem mais do que simplesmente colocar uma ordem ou disciplinarização nos saberes e no 

funcionamento da educação escolarizada, de modo a que nada possa se colocar fora do seu 

alcance e do seu conhecimento sobre o que era desconhecido. 

O que de fato se percebe é o currículo refletindo seu domínio através da sua 

distribuição dos saberes, ou muito mais que isso; pondo e dispondo esses saberes 

hierarquizando-os, classificando-os, atribuindo-lhes valores e com isso contribuindo para 

uma educação muitas vezes de caráter excludente. Considero, portanto importante e 

interessante examinar como o currículo se envolveu com as transformações que marcam a 

Modernidade e de como ele tem conseguido (e se realmente o tem conseguido) dar 

melhores respostas ao mundo contemporâneo. 

Pergunto a princípio, quais seriam as demandas curriculares no mundo 

contemporâneo. Busco novamente uma reflexão nas palavras de Veiga-neto (2002): 

 

Questões como estas [...] apontam no sentido de uma engenharia curricular. Elas 
são sem dúvida muito importantes. E tão importantes quando nos damos conta 
das novas configurações políticas e sociais e dos novos mapas culturais que se 
vêm desenhando no mundo, ao longo das últimas duas ou três décadas. Isso 
implica problematizar acerca de como o currículo poderá ou deverá responder a 
essas mudanças e à novas demandas que elas colocam para nós.Além disso, o 
exame do(s) currículo(s) poderá fornecer indicações sobre os rumos dessas novas 
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configurações sociais, econômicas, políticas, culturais, etc. (VEIGA-NETO, 
2002). 

 

Acredito que não se deva dar maior conotação a essa engenharia curricular de que 

fala o autor, mas da “geometria curricular” a que ele posteriormente se refere em seu texto, 

pois o que aqui se propõe como pesquisa é de fato descrever, examinar e problematizar as 

relações entre currículo e as ressignificações do espaço e do tempo que acontecem no que 

alguns chamam de Modernidade ou Pós-Modernidade ou ainda Modernidade Tardia14. 

Gostaria que esse trabalho não se prendesse a nenhum desses supostos rótulos de 

espaços e tempos pelos quais passa a Humanidade, mas sim, busque uma resposta para a 

questão: como a organização curricular da educação escolarizada pode responder à 

demanda de transformações espaços-temporais que ocorrem na contemporaneidade sem, 

no entanto descaracterizar o sujeito da educação e levar em consideração a diversidade 

cultural desses sujeitos? 

Se assim se pensa sobre essa questão como primordial para dar início a essa 

pesquisa é porque se têm em mãos algumas premissas. Uma delas e talvez a mais relevante 

seja a de que o currículo não deve ser entendido e problematizado numa dimensão restrita 

à epistemologia tradicional e sim compreendido como um “artefato” escolar, segundo 

Veiga-neto (2002), cuja invenção guarda uma relação imanente com a ressignificação do 

espaço e do tempo que aconteceram na passagem do mundo medieval para a Modernidade. 

Outra premissa não menos importante e que também se refere esse autor, é a de que o 

mundo contemporâneo vive uma ruptura radical nas formas de significar, representar e 

usar o espaço. 

Isso se relaciona ao meu objeto de estudo nesta pesquisa no sentido em que a 

escola, como um segmento importante da sociedade, também vive o momento dessa 

ruptura ou a necessidade de compreendê-la para poder significá-la. 

Tratando-se dessas premissas, pretende-se assumir uma forma de pensar o currículo 

e a sua “invenção” que se sabe ou pensa-se não ser aquela contida no idealismo das 

perspectivas epistemológicas tradicionais. Longe de querer desmerecer contribuições de 

intelectuais, pedagogos e educadores que vêem o currículo como uma invenção decorrente 

de uma suposta necessidade organizacional da educação escolar, assume-se uma posição 

diferente quando se acredita que o mais importante seria inserir as contribuições desses 

                                                 
14 Sobre esses conceitos sugiro a leitura da obra: HALL, S. A identidade cultural na Pós-Modernidade. 

Tradução de Tomaz Tadeu Silva e Guaira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 



29 

intelectuais e educadores preocupados com o melhor da educação escolarizada como 

resultantes de acontecimentos contingentes, de práticas casuais, enraizadas no cotidiano e 

que muito vão além do ambiente escolar. 

Mesmo que se possa parecer redundante dizer que o mundo está mudando, é 

preciso dizê-lo para poder acompanhar essa mudança, fazer parte dela. A independência 

que se notava entre espaço e tempo com relação às práticas de vida diária não mais existe. 

Ao contrário, o tempo foi se tornando a arma para a conquista do espaço e na medida em 

que a relação entre espaço e tempo é dada pela velocidade, tem-se então que esses 

movimentos mais rápidos resultam na principal ferramenta da dominação do mundo 

moderno. A conseqüência disso aparece no mundo do trabalho, na divisão do trabalho e 

para se compreender melhor essa reflexão será necessário recuar um pouco na História e 

ver sobre a gênese e o desenvolvimento da sociologia do currículo. 

 

 

GÊNESE E DESENVOLVIMENTO DA SOCIOLOGIA E DA TEORIA CRÍTICA 
DO CURRÍCULO 

 

Sabe-se que o currículo, hoje, ou aquilo a que chamamos ou compreendemos como 

conhecimento corporificado ou ainda como currículo educacional, não pode ser mais 

analisado fora de sua constituição social e histórica. 

Para analisar sociologicamente o currículo a partir de sua historicidade, focalizo 

meus estudos nos registros de Moreira e Silva (1999). Esses autores vêem a emergência de 

uma abordagem “(...) tanto nos Estados Unidos, onde o campo se originou e desenvolveu, 

como na Inglaterra, onde pela primeira vez se elegeu o currículo como foco central da 

sociologia da educação”. (MOREIRA e SILVA, 1999, p. 8). Segundo esses autores, 

embora o currículo tenha sido sempre alvo de atenção de todos os que buscavam entender 

e organizar o processo educativo escolar foi somente no final do século XIX e no início do 

século XX, que nos Estados Unidos, um significativo número de educadores começou a 

tratar mais sistematicamente das questões curriculares. Isso deu início a uma série de 

estudos que em curto prazo configuraram o surgimento de um novo campo. 

Os autores comentam que diferentes versões desse surgimento podem ser 

encontradas na literatura especializada (SEGUEL, 1966; FRANKLIN, 1974; CREMIM, 

1975; PINAR & GRUMET, 1981), mas ressaltam que em todas elas é senso comum o 

processo de racionalização, sistematização e controle da escola e do currículo por parte dos 
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superintendentes de sistemas escolares americanos e dos teóricos considerados como 

precursores do novo campo. 

Ainda citando Moreira e Silva (op. cit., p. 9-20), o que propunham esses 

especialistas no sentido mais amplo, seria planejar “cientificamente” as atividades 

pedagógicas e delas ter o controle a fim de evitar que o pensamento e o comportamento do 

aluno se desviassem de metas e padrões pré-definidos. Procuramos entender como tais 

propósitos fizeram desenvolver a nova especialização, buscando descobrir como ela 

emergiu através das descrições e dos relatos de contexto sócio-histórico. Os autores fazem 

uma precisa descrição a partir do contexto americano na virada do século após a Guerra 

Civil, quando do domínio do capital industrial na economia americana e da substituição do 

sistema de competição livre pelo sistema de monopólios. 

Os referidos autores ressaltam a necessidade nesse período, da contratação de 

grande mão-de-obra para atender a produção em larga escala; quando o processo de 

produção se torna então mais complexo, os procedimentos administrativos mais 

sofisticados, assumindo um cunho “científico”. (MOREIRA e SILVA, op. cit., p. 10). O 

mundo industrial transforma, pois a sociedade, que passa a ter novas concepções, baseadas 

em novas práticas e valores: 

 
[...] cooperação e especialização, ao invés de competição, configuraram o núcleo 
de uma nova ideologia. O sucesso na vida profissional passou a requerer 
evidências de mérito na trajetória escolar. [...] novas credenciais, além do esforço 
e da ambição, tornaram-se necessárias para se chegar ao topo. (MOREIRA e 
SILVA, op. cit., p. 10). 

 

A crescente industrialização e urbanização que ocorre nesse período da história 

americana trazem como conseqüência, a presença de imigrantes nas grandes metrópoles 

com seus diferentes costumes e condutas, o que ameaça a cultura e os valores da classe 

média americana. 

Emerge daí uma necessidade de consolidar e promover um projeto nacional comum 

a fim de “(...) restaurar a homogeneidade em desaparecimento e ensinar às crianças dos 

imigrantes as crenças e os comportamentos dignos de serem adotados (...)” e passa-se o 

currículo a ser considerado “instrumento por excelência do controle social que se pretendia 

estabelecer”. (MOREIRA e SILVA, op. cit., p. 10). Elege-se a escola como instituição 

capaz de desempenhar tal função e facilitar a adaptação das novas gerações às 

transformações econômicas, sociais e culturais daquele momento.  
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O que se nota também nesse período, além da função dirigida à escola de inculcar 

valores, é que uma forte tendência à educação vocacional se evidencia no sentido de 

ajustar a escola às novas necessidades da economia. Para tanto, tornou-se indispensável a 

organização curricular, conferindo-lhe ordem, racionalidade e eficiência. Surgem daí, os 

esforços de tantos educadores e teóricos e um novo campo de estudos. 

 

 

O CAMPO DO CURRÍCULO E TENDÊNCIAS NOS SEUS ESTUDOS 
 

Ao procurar entender o novo campo de uma forma não “monolítica”, uma vez que 

os outros interesses podem aí ser identificados, tantos nos estágios iniciais como em 

estágios posteriores, vê-se que o campo do currículo tem sido associado, no percurso em 

que se desenvolve, às “categorias de controle social e eficiência social consideradas úteis 

para desvelar os interesses subjacentes à teoria e à prática emergentes”. (MOREIRA e 

SILVA, op. cit., p. 11). 

Segundo Klielbard apud Moreira e Silva (1999), duas grandes tendências podem 

ser observadas nos primeiros estudos e propostas: 

 
[...] uma voltada para a elaboração de um currículo que valorizasse os interesses 
do aluno e outra para a construção científica de um currículo que desenvolvesse 
os aspectos da personalidade adulta então considerados ‘desejáveis’. A primeira 
delas é representada pelos trabalhos de Dewey e Kilpatrick e a segunda pelo 
pensamento de Bobbitt. A primeira contribui para o desenvolvimento do que no 
Brasil se chamou de escolanovismo e a segunda constituiu a semente do que aqui 
se denominou de tecnicismo. (MOREIRA e SILVA, op. cit., p. 11). 

 

Na tentativa de adaptar a escola e o currículo à ordem capitalista que se 

consolidava, pode-se dizer que em momentos iniciais essas duas tendências responderam 

de formas diferentes às transformações sociais, políticas e econômicas por que passava o 

país. Agregadas às revalorizações de uma perspectiva mais tradicional de escola e de 

currículo, as duas tendências dominaram o pensamento curricular dos anos vinte ao final 

da década de sessenta e início da década seguinte, conforme nos informa os autores. 

A partir de 1973, vários especialistas em currículo dão início a uma série de 

tentativas de reconceituação do campo. Autores inconformados com as injustiças e as 

desigualdades sociais, interessados em denunciar o papel da escola e do currículo na 

reprodução da estrutura social e preocupados em construir uma escola e um currículo 
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afinados com os interesses dos grupos oprimidos passaram a buscar apoio em teorias 

sociais desenvolvidas principalmente na Europa para elaborar e justificar suas reflexões e 

propostas. 

Todos os especialistas, a despeito das diferenças entre eles, 

 
[...] rejeitavam a tendência curricular dominante, criticando seu caráter 
instrumental, apolítico e ateórico, bem como sua pretensão de considerar o 
campo do currículo como ciência. Rejeitavam, em outras palavras, as 
perspectivas behaviorista e empirista que caracterizavam a ciência social 
americana e a pesquisa em educação. (VAN MANEM, 1978 apud MOREIRA e 
SILVA, op. cit., p. 15). 

 

Ao final dos anos setenta, novas tendências ajudavam a compor o campo do 

currículo, o que favorecia a análise e compreensão de outras questões. 

 
Não mais se supervalorizavam o planejamento, a implementação e o controle de 
currículos. Não mais se enfatizavam os objetivos comportamentais. Não mais se 
incentivava a adoção de procedimentos científicos de avaliação. Não mais se 
considerava a pesquisa educacional quantitativa como o melhor caminho para se 
produzir conhecimento. (MOREIRA e SILVA, op. cit., p. 16). 

 

Conforme atestam os autores, dentre os reconceitualistas foram os neomarxistas os 

precursores nos Estados Unidos do que se convencionou chamar de Sociologia do 

Currículo, voltada para o exame das relações entre currículo e estrutura social, currículo e 

cultura, currículo e poder, currículo e ideologia, currículo e controle social etc. 

Dentre as intenções desse novo enfoque estão entender a favor de quem o currículo 

trabalha e como fazê-lo trabalhar a favor dos grupos e classes oprimidas e para tal, discute 

o que contribui para as desigualdades sociais no currículo formal como também no 

currículo em ação e no currículo oculto. 

Sociólogos britânicos, nessa mesma fase, tiveram intenções semelhantes e liderados 

por Michel Young “se esforçaram por definir novos rumos para a sociologia da Educação”. 

(MOREIRA e SILVA, op. cit., p. 16). Na Inglaterra foram os sociólogos do Departamento 

de Sociologia da Educação da Universidade de Londres, que conceberam a Sociologia da 

Educação como uma sociologia do conhecimento escolar, uma sociologia do currículo, o 

que se nomeou de Nova Sociologia da educação. 

 
Tantos os primeiros textos da NSE como seus desdobramentos 

permanecem até hoje insuficientemente divulgados no Brasil. [...] 
Contudo, ainda que poucas análises dessa abordagem, bem como 
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reduzido número de artigos de Young tenham sido traduzidos e publicados entre 
nós, foi considerável a influência da NSE no desenvolvimento inicial e nos 
rumos posteriores da Sociologia do Currículo, tanto na Inglaterra como nos 
Estados Unidos. Suas formulações têm constituído referência indispensável para 
todos os que se vêm esforçando por compreender as relações entre os processos 
de seleção, distribuição, organização e ensino dos conteúdos curriculares e a 
estrutura de poder do contexto social inclusivo. (MOREIRA E SILVA, op. cit., 
p. 20). 

 

 

ANÁLISE CRÍTICA E SOCIOLOGIA DO CURRÍCULO 
 

Não é verdadeiro dizer que o currículo atua de maneira inocente no seu papel 

constitutivo do conhecimento organizado em forma curricular e transmitidos nas 

instituições educacionais. Ao ingressar no percurso da história da Teoria Crítica e da 

Sociologia do Currículo, constata-se que se o currículo educacional não pode ser mais 

analisado fora de sua constituição social e histórica, ele passa a ser visto não somente como 

um elemento implicado na produção de relações “assimétricas de poder” no interior da 

escola e da sociedade, mas também como histórica e socialmente contingente. Por ser uma 

área contestada, torna-se uma “arena política”. (MOREIRA e SILVA, op. cit., p. 20). 

Faz-se necessário, portanto, uma abordagem de temas nucleares na Teoria Crítica e 

na Sociologia do Currículo. É nesse enfoque que buscamos por três eixos: ideologia, 

cultura e poder, que nortearão o mapeamento desses conceitos que continuam centrais, 

para analisar a escolarização e o currículo, em particular. 

A compreensão do conceito de ideologia ligada a inúmeras interpretações da 

literatura educacional nos mostra claramente o vínculo que a noção de ideologia tem com o 

poder e interesse. Os autores informam que desde quando se iniciou a teorização crítica em 

educação, “ideologia” tem sido um dos conceitos centrais a orientar a análise da 

escolarização, em geral, e a do currículo em particular. (MOREIRA e SILVA, op. cit., p. 

2). 

Segundo esses autores o que marca a questão da ideologia em educação é o ensaio 

de Louis Althusser intitulado A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos de Estado, que 

“rompia a noção liberal e tradicional da educação como desinteressadamente envolvida 

com a transmissão de conhecimento (...)”. (ALTHUSSER, 1983, p. 21). A sua 

argumentação é de que a educação constituiria um dos principais dispositivos através do 

qual a classe dominante garantia a reprodução da estrutura social existente, através da 

transmissão de suas idéias sobre o mundo social. Essas idéias seriam diferencialmente 
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transmitidas na escola, às crianças das diferentes classes: uma visão de mundo apropriada 

aos que estavam destinados a dominar, outra aos que se destinavam às posições sociais 

subordinadas. 

O ensaio, embora tenha sido um marco importante e continue sendo uma referência 

central na teorização crítica em educação, também recebeu inúmeras críticas e 

contestações, pela própria noção de ideologia formulada por Althusser. Mas sabemos 

também que os estudos empíricos sobre o funcionamento da escola e da sala de aula, por 

outro lado, colaboraram para a compreensão da ideologia e de seu “papel” no processo 

educacional. Houve um “refinamento conceitual” no sentido de afastar a idéia de ideologia 

“como falsa consciência ou como um conjunto de idéias falsas sobre a sociedade”. 

(MOREIRA e SILVA, op. cit., p. 22). A compreensão do conceito de ideologia como 

consciência falsa levava facilmente à sua formulação como uma questão epistemológica 

centrada na dicotomia falso/verdadeiro que a despia de todas as suas conotações políticas. 

Os autores comentam que, numa primeira fase da teorização crítica, havia uma 

tendência a ver o campo ideológico como muito pouco contestado: 

 
A ideologia era vista mais como uma imposição, a partir de cima, de certas idéias 
sobre a sociedade e o mundo [...] a ideologia dificilmente teria efeitos se não 
contasse com alguma forma de consentimento dos envolvidos, isto é, a ideologia 
não é totalmente elaborada a partir de cima, com materiais ‘originais’, mas se 
aproveita de materiais preexistentes na cultura e na sociedade, em geral 
pertencentes ao domínio do senso comum. [...] A ideologia não é um tecido 
uniforme, homogêneo e coerente de idéias, uma construção logicamente 
consistente. [...] A ideologia não age sem resistências por parte daqueles aos 
quais é dirigida. A ideologia é interpretada de formas diferentes daquelas 
intencionais e dentre essas formas – embora não todas – algumas constituem 
uma resistência e uma luta efetivas contra a ideologia. (MOREIRA E SILVA, 
op. cit., p. 25). 

 

Entende-se assim que, falar de currículo necessariamente remete às questões sobre 

ideologia, mesmo quando se sabe não ter esgotado todo o potencial analítico e político do 

conceito de ideologia. Sabe-se também, de acordo com essa visão que nos foi passada 

pelos autores, que ainda temos muito a compreender sobre as formas pelas quais o 

conhecimento transmutado em currículo escolar atua para produzir identidades individuais 

e sociais no interior das instituições educacionais e que, com certeza a ideologia se situa no 

centro desse processo. Compreende-se dessa maneira que, ideologia e currículo não podem 

ser vistos de forma desconectada na teorização educacional, bem como temos também a 

percepção de que a educação está profundamente inserida na política da cultura, ou seja, a 
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educação e o currículo são vistos como profundamente envolvidos com o processo 

cultural. 

O que as escolas transmitem da cultura refere-se quase sempre a elementos 

considerados socialmente válidos e legítimos, compreendendo noções científicas, 

competências, formas de expressão, mitos e símbolos que socialmente são mobilizados. 

Essa consideração que se faz a respeito da seleção cultural, via currículo, pode servir para 

desnaturalizá-lo no que respeita aos conteúdos e disciplinas escolares, além de contribuir 

para desmistificar sua pretensa neutralidade. 

Os estudos críticos do currículo apontam que a seleção cultural, isto é, aquilo que se 

define como legítimo a ser ensinado nas escolas, passa por determinações políticas, 

econômicas, sociais e culturais. De acordo com Moreira e Silva (1999), os conhecimentos 

mais valorizados incluem tradições culturais de grupos e classes dominantes e, por 

conseqüência, excluem as tradições de classes e grupos subordinados. 

Dessa forma entende-se porque o currículo não é um ato desinteressado e neutro e 

porque ele é culturalmente determinado, historicamente situado, não podendo ser 

desvinculado do social. Esse é o motivo pelo qual consideramos e defendemos o currículo 

situado no cruzamento entre escola, cultura e sociedade. 

Sabe-se que a maioria das pessoas quando vai a uma escola, observa dados como 

aspectos físicos, limpeza, localização, segurança, normas disciplinares e equipamentos, 

deixando de lado o currículo, a política pedagógica e o modelo pedagógico que é aplicado 

no estabelecimento de ensino. Desse modo, as pessoas normalmente atentam para o que é 

superficial no processo pedagógico de uma instituição educacional, não observando o 

fundamental na aprendizagem, qual seja: o currículo criativo, rico e bem definido, tanto 

nos seus aspectos amplos quanto nos pontos particulares; a grade curricular devidamente 

estruturada e cumprida em consonância com um planejamento pedagógico cuidadosamente 

discutido e acompanhado; o envolvimento dos docentes e de toda a equipe escolar com a 

política pedagógica definida.  

 

 

MODELO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E A QUESTÃO CURRICULAR: 
Impasses e dificuldades da mudança 

 

No processo ensino/aprendizagem, a definição clara de objetivos que contemplem a 

missão estratégica da escola, no contexto cultural, regional, social e político frente ao 
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sistema produtivo é de fundamental importância. Importa levar em conta questões como:  

 

1. Qual a visão de mundo e de “trabalho” que a escola pretende desenvolver com seu 

trabalho pedagógico, na perspectiva não só da continuidade dos estudos, mas também 

na incorporação de conhecimentos sobre as diversas formas de linguagem, iniciação 

científica e desenvolvimento tecnológico? 

2. Que formação para o mundo do trabalho e para a cidadania plena o projeto político 

pedagógico da escola oferece, com vistas à incorporação de valores e atitudes como 

criticidade, iniciativa, auto-estima, afetividade, criatividade, tolerância, segurança, 

capacidade empreendedora e respeito aos valores democráticos? 

3. Qual a efetiva integração dos conteúdos no que se refere à base humanística, 

fundamentos científicos e iniciação à base tecnológica na difusão dos conhecimentos a 

serem ministrados no cotidiano da escola, e qual o nível de envolvimento e a 

preparação dos docentes para esse trabalho? 

4. Qual o comprometimento da direção escolar, da equipe docente e de técnicos com a 

pesquisa e o aprendizado permanente, na busca de uma troca constante educador-

educando-comunidade, objetivando o fortalecimento do diálogo nas atividades 

educacionais, como caminho para o crescimento mútuo? 

 

Tocar nas questões curriculares e no modelo político-pedagógico das escolas 

significa mexer no cerne da problemática educacional, ou seja, estar disposto a alterar a 

plataforma de suporte das estruturas do currículo nos seus diversos pontos. Por tudo isso, é 

que parece para determinadas pessoas, ser mais cômodo deixar assim como está; pelos 

complexos envolvimentos que essa ação exige e pelas diversas demandas que ela cria. 

Essa é uma atitude política que solicita um permanente debate e uma decisiva 

transparência das gerências de sistemas educacionais, das direções escolares e de 

professores/técnicos nas estruturas de educação. Daí o fato de as políticas educacionais – 

em sua maioria – virem de cima para baixo, já prontas, ou aterem-se aos aspectos 

periféricos dos problemas da educação como transporte de alunos, construção de prédios 

escolares, compra de material didático, aquisição de equipamentos e meios de 

comunicação, fugindo das discussões sociológicas, ideológicas e filosóficas que 
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fundamentam o trabalho de educar no dia-a-dia das escolas. 

Infelizmente, o quadro de indigência no campo educacional do país, muitas vezes já 

denunciado, vem impedindo que se tenha uma visão mais acurada dos problemas básicos 

da escola, favorecendo-se mais os investimentos físicos e exteriores ao processo 

educacional em si, em detrimento da discussão aprofundada acerca desse processo e do que 

ocorre dentro das unidades escolares e das salas de aula. 

Soma-se ao quadro exposto, o pouco investimento profissional no corpo 

docente/técnico, no sentido de envolver esses profissionais como grupo estratégico no 

efetivo debate das questões fundamentais da educação, numa interação dinâmica do projeto 

político pedagógico da escola com a evolução da sociedade e o crescimento profissional 

dos trabalhadores em educação. 

Trabalhar a permanente reformulação dos projetos educacionais e políticos e dos 

modelos pedagógicos das escolas, bem como repensar seus currículos e reestruturar suas 

grades curriculares, são de importância vital para a educação. O êxito do esforço e do 

investimento em renovar a escola, depende em grande parte, de uma retomada histórica da 

origem de seus problemas, para melhor compreendê-los e assim solucioná-los. É preciso 

estar atento aos sinais dos tempos e ser sensível ao movimento histórico para perceber que 

a mudança é um processo contínuo e sempre presente na história. Rejeitar a mudança é 

estar, na verdade, negligenciando o amanhã. 

O ser humano, enquanto sujeito histórico, ou faz mudanças, antecipando-se a elas, 

ou se sujeita a elas, pois não há como evitá-las. (ACÚRCIO e ANDRADE, 2003, p.12). 

Para essas autoras, a proposta curricular da década de 20 enfatizava os métodos de ensino, 

o rigor e o controle das atividades; a do final dos anos 50, de concepção cultural e 

racionalista, realçava a importância dos conteúdos e dos conhecimentos universais, 

discutindo a seleção e a estratificação dos saberes escolares; a da década de 70 condenava 

o tecnicismo e destacava o desenvolvimento da consciência crítica. 

A partir da década de 80 e do início dos anos noventa, com a promulgação da 

Constituição Brasileira (1988), a Declaração Mundial de Educação para Todos (1993) e o 

Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), destaca-se a pedagogia crítico-social 

dos conteúdos, com o domínio dos conteúdos culturais permanentemente reavaliados e o 

desenvolvimento das competências e da capacidade de trabalhar em grupos como forma de 

participação ativa e organizada na democratização da sociedade. 

Penso a partir dessas considerações, que o currículo deve ser o reflexo das 
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necessidades e das exigências da vida em sociedade. Além do que precisa também 

concentrar-se na produção do conhecimento, no desenvolvimento de uma consciência 

crítica, na valorização da cultura popular e do saber do senso comum, para a construção 

social de sujeitos conscientes de seu significado na vida em sociedade e de suas 

possibilidades permanentes de aprendizagem. 

 

 

ESCOLA E SOCIEDADE: 
Perspectivas de integração pelo currículo 

 

Além de instruir e de formar, a escola tem como função um papel de compromisso 

na mediação do sujeito com as novas tecnologias e as mudanças na produção do 

conhecimento, bens e serviços, que se tornam cada vez mais aceleradas. Essa mediação 

entre sujeito aprendente e o mundo que o circunda depende, em última instância de uma 

revisão no conceito e do papel do currículo escolar. 

Para que um novo perfil de currículo, menos compartimentalizado e mais 

contextualizado, seja implementado nas escolas, é preciso antes de qualquer coisa uma 

mudança conceitual, que antecede a procedimental e atitudinal e ao mesmo tempo é por 

elas alimentada. No referente ao trabalho dos professores nessa nova empreitada de 

inovação curricular, algumas medidas são possíveis, como por exemplo: desenvolver entre 

os professores e alunos a capacidade de diálogo, de trabalho em equipe, de cooperação e 

socialização do aprendido. Além disso, procurar conferir sentido ao que os alunos fazem 

na escola, orientando-os para a percepção da relação entre o ser humano e a natureza e para 

a percepção de um mundo em transformação e sua explicação científica sempre renovada. 

Outro aspecto relevante é definir projetos didáticos, a partir de objetivos concretos, 

blocos temáticos, estudos de caso e problemas próximos da realidade dos alunos na 

diferentes áreas curriculares. É importante considerar como critério para a organização 

curricular, a visão do mundo como um todo e a inter-relação dos elementos do ser humano 

como agente de transformação. 

Apesar de ser esse o discurso que comumente vemos e sabemos existir, quando se 

trata da necessidade de transformar a escola, há entraves que não permitem que, na prática, 

as coisas aconteçam exatamente da maneira como desejamos ou pensamos como certas. Na 

busca de caminhos para renovar a escola e adequar o currículo à realidade dos novos 

tempos, alguns pesquisadores da educação vêm redefinindo o papel da escola. 
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Segundo César Coll (1996), as decisões sobre o que incluir no projeto pedagógico 

estão contempladas nos quatro componentes do currículo: o que ensinar (a necessária 

concretização das intenções educativas nos conteúdos, que devem ser analisados nos seus 

aspectos lógicos e psicológicos); quando ensinar (a organização, a integração e a 

seqüenciação dos conteúdos, atendendo à sua estrutura lógica, psicológica); como ensinar 

(a metodologia de ensino e a intervenção pedagógica); o quê, como e quando avaliar (com 

a definição prévia de para que avaliar, considerando as duas funções da avaliação, a de 

permitir o ajuste da intervenção pedagógica às características individuais dos alunos e a de 

determinar o grau de consecução das intenções educativas do projeto pedagógico). 

Morin (2001) considera absurdo que a escola vise a transmissão de conhecimentos, 

ignorando o processo de conhecimento do ser humano. Em vez de promover a 

compreensão da totalidade, fragmenta e isola o conhecimento, impedindo que o todo e as 

parte se comuniquem, em uma visão de conjunto. Precursor da teoria do pensamento 

complexo ele demonstra que, para enfrentar com eficiência os novos desafios sociais e 

políticos econômicos globais, será necessária competência de pensar e tomar decisões, 

encarando a realidade em sua complexidade.  

Esse autor faz referência a Montaigne para a primeira finalidade do ensino: “mais 

vale uma cabeça bem-feita do que uma cabeça bem cheia”. Menciona que para uma cabeça 

bem cheia o saber é acumulado, empilhado, e não dispõe a princípio de seleção e 

organização que lhe dê sentido. Ao contrário disso, acha que uma “cabeça bem feita 

significa que, em vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo tempo de: 

uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas; princípios organizadores que 

permitam ligar os saberes e lhes dar sentido” (MORIN, 2001, p.21). 

Ainda nesse aspecto, outra importante referência é Santomé (1998), que defende a 

teoria do currículo integrado, que para ele, se assenta na idéia de que conhecer partes do 

mundo não é conhecer o mundo. Esse autor diz que todo projeto curricular pode organizar-

se de diversas formas e não somente por disciplinas, como tem ocorrido. De qualquer 

forma, sempre será necessária uma reflexão prévia sobre as razões e conseqüências das 

soluções pelas quais se optou. 

Em sua obra Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado (1998), o 

autor analisa a base ideológica, filosófica, científica e profissional que permeia o discurso e 

as práticas de organização das tarefas escolares baseadas em disciplinas e estudam as 

alternativas que podem ser oferecidas a esse modelo dominante. Apresentando conceitos 
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como a globalização, a interdisciplinaridade, os temas transversais, a educação mundial, os 

projetos, os centros de interesse, etc. ele reacende um debate num momento em que 

também existe o perigo de que a globalização, a interdisciplinaridade e o currículo 

integrado, como estratégia organizadora e metodológica, sejam reduzidos a conceitos 

vagos. 

Mas, ainda, continuo a perguntar: como fazer chegar às salas de aula as propostas 

dos novos teóricos da educação, que mostram caminhos mais apropriados para o processo 

de ensino e de aprendizagem? Com todas as informações que hoje temos sobre como se 

aprende, por que muitos professores continuam a repetir o que sempre fizeram e que já não 

respondem mais às demandas do mundo atual? Por que tanta resistência às mudanças nas 

escolas? Essas questões devem ser respondidas pelos profissionais da educação, quer sejam 

professores, coordenadores ou diretores no ato mesmo de planejar e executar as ações 

educativas. 

Para provocar mudanças, é preciso refletir, estudar, ousar e não se intimidar diante 

do novo. A escola não pode mais ser apenas fonte da reprodução de informações, pois a 

cada dia cresce vertiginosamente a quantidade de oportunidades de acesso a essas 

informações, por outras vias e recursos. O que cabe à escola dessas novas gerações, é criar 

oportunidades para o aluno pensar criticamente, para que assim ele possa saber localizar, 

selecionar e utilizar essas informações. Para isso, a escola passa agora, mais do que nunca, 

pela tarefa de promover a contínua ressignificação do currículo. 

Como assinala Boaventura de Souza Santos (1997), “nas escolas não se aprendem 

apenas conteúdos sobre o mundo natural e social; adquirem-se também consciência, 

disposições e sensibilidades que comandam relações e comportamentos sociais do sujeito e 

estruturam sua personalidade”. (SANTOS, 1997, p.50). 

Ressignificar o currículo, adequando-o às novas gerações, às novas demandas 

sociais, políticas, econômicas e tecnológicas, implica revisitar a práxis escolar, buscar 

novas alternativas de um fazer pedagógico que contribua com o debate em torno da urgente 

revisão curricular. Essa prática é urgente e necessária, mas exige um investimento sério e 

sistemático na formação continuada do professor e principalmente na informação aos pais. 

As tentativas de renovar a escola, sem a pretensão de querer abandonar os “velhos” 

conhecimentos científicos, as disciplinas, a organização curricular, muitas vezes é 

entendida por eles como mais uma teoria de pensadores modernos, métodos inovadores, 

fórmulas mágicas para a educação. Isso cria certa resistência, tanto por professores mal 
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preparados para assumir um novo compromisso com as gerações do século XXI, como 

também por parte dos pais que preferem viver no “saudosismo” de uma educação rígida e 

formal que experimentaram em outras épocas. 

É preciso, pois, fazer chegar às salas de aula a teoria que os pensadores da educação 

oferecem, mas não como receitas prontas ou como fórmulas mágicas de uma educação que 

abandona valores e princípios éticos para se dizer moderna e ousada. É necessário, sim, 

viabilizar uma constante capacitação dos professores em serviço para que esses dêem conta 

das constantes e rápidas transformações pelas quais passamos. 

Pode-se assim, demonstrar aos pais e à sociedade em geral que a principal função 

da escola da atualidade, é além de formar o cidadão, garantindo o seu crescimento pessoal, 

social, individual e coletivo, desenvolver autonomia moral e cognitiva, a capacidade de 

pensar e de tomar iniciativas a favor do respeito pela vida e pelas pessoas. 

Se hoje se busca uma menor compartimentalização do ensino é porque se faz 

necessária, e possível, uma maior contextualização do conhecimento, para dar significado 

ao que os alunos aprendem na escola e assim levar a vida para a escola e trazer a escola 

para a vida. Para se compreender melhor essa forma de pensar e poder colocá-la em 

prática, não basta apenas o desejo, a intenção. É necessário, antes de qualquer outra coisa 

discutir a educação e seus novos referenciais, o que intenciono fazer no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 
 

 

A EDUCAÇÃO E A (RE) DISCUSSÃO DE NOVOS 
REFERENCIAIS 

 

 

Neste capítulo tratarei do grande desafio da educação que parece ser hoje, assumir 

uma nova postura frente ao novo paradigma15, isto é, apropriar-se dele. Antes de qualquer 

coisa é preciso esclarecer o conceito de paradigma, o que tento fazer inicialmente com as 

palavras de Thomas Kuhn (1994), filósofo e historiador da ciência, introdutor de 

modificações importantes na maneira de compreender a ciência. Para ele, paradigma 

significa “a constelação de crenças, valores e técnicas partilhada pelos membros da 

comunidade científica”. (KUHN, 1994, p. 225 apud MORAES, op. cit., p.31). É mais do 

que uma teoria; implica uma estrutura que gera novas teorias, algo que estaria no início das 

teorias. 

Na ótica deste autor, é uma realização científica de grande envergadura, com base 

teórica e metodológica convincente e sedutora, que passa a ser aceita pela maioria dos 

cientistas integrantes de uma comunidade. É também considerada por ele, uma construção 

que põe fim às controvérsias existentes na área a respeito de determinados fundamentos. 

Morin (1996), também conceitua paradigma, indo além da proposta originária de 

Kuhn; ele justifica a existência de uma incerteza na definição kuhniana e reafirma que a 

definição de paradigma envolve a noção de relação e “comporta um certo número de 

relações lógicas, bem precisas, entre conceitos; noções básicas que governam todo o 

discurso”. (MORIN, 1996, p.287 apud SCHITMAN, 1996, p.31). Para ele, um paradigma 

significa um tipo de relação muito forte, que pode ser de conjunção ou disjunção, que 

possui uma natureza lógica entre um conjunto de conceitos mestres. Segundo Isabel 

Cristina Petraglia (1995), “esse tipo de relação dominadora é que determinaria o curso de 

todas as teorias, de todos os discursos controlados pelo paradigma”. (PETRAGLIA, op. 

cit., p. 31). 

                                                 
15 MORAES, M. C. O paradigma educacional emergente. Campinas, Papirus, 1997. 
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A compreensão de paradigma com base em um enfoque relacional não só amplia o 

enfoque excludente de Kuhn, que faz desaparecer escolas e teorias rivais, a partir do 

surgimento de um consenso entre os membros de uma comunidade científica, como 

também reconhece que as mudanças paradigmáticas convivem, simultaneamente, com 

outras experiências, teorias, conceitos ou fenômenos que não se ajustam ao paradigma 

vigente. Acredito que a interpretação de Morin vai um pouco além da teoria de Kuhn e 

oferece uma idéia mais completa da evolução do conhecimento científico, que além de 

crescer também se modifica, transforma-se mediante rupturas que ocorrem na passagem de 

uma teoria à outra. 

Uma grande contribuição de Morin é a sua teoria sobre a complexidade humana, ou 

seja, do “paradigma da complexidade”, pois é importante mostrar que ao mesmo tempo em 

que o ser humano é múltiplo, ele é parte de uma unidade, ou seja, sua estrutura mental faz 

parte da complexidade humana. Para isso, acredito ser necessário explicitar este 

pensamento quando ele nos remete a uma reflexão sobre o paradigma da complexidade. 

 

 

O PARADIGMA DA COMPLEXIDADE 
 

A palavra complexidade pode de início causar estranhamento. Complexidade é a 

qualidade do que é complexo. De acordo com Petraglia (1995): 

 
[...] o termo vem do latim: complexus, que significa o que abrange muitos 
elementos ou várias partes. É um conjunto de circunstâncias ou coisas 
interdependentes, ou seja, que apresentam ligação entre si. Trata-se da 
congregação de elementos que são membros e partícipes do todo. O todo é uma 
unidade complexa. E o todo não se reduz à mera soma dos elementos que 
constituem as partes. É mais do que isto, pois cada parte apresenta sua 
especificidade e, em contato com as outras, modificam-se as partes e também o 
todo. (PETRAGLIA, op. cit., p. 48). 

 

O ser humano tende a afastar tudo o que é (ou parece) complicado. Morin propõe 

que se faça, com urgência, uma modificação nessa forma de pensar. Só assim vamos 

compreender que a simplificação não exprime a unidade e a diversidade presentes no todo, 

como define esse estudioso. 

Não é necessário acreditar que a questão da complexidade se coloca apenas hoje a 

partir do conhecimento científico. O conhecimento científico foi e continua sendo 

concebido como tendo por missão dissipar a aparente complexidade dos fenômenos, com o 
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fim de revelar a ordem simples a que obedecem. Mas freqüentemente constata-se que os 

modos simplificadores dos conhecimentos acabam por “mutilar” mais do que exprimem as 

realidades, mais produzem confusão do que esclarecem. 

Surge então a questão: “como encarar a complexidade de maneira não 

simplificadora?”. (MORIN, 2000, p. 7). Concordo com o autor quando diz que “é preciso 

ver a complexidade onde ela parece em geral ausente como, por exemplo, na vida 

quotidiana”. (MORIN, op. cit., p. 83). A complexidade situa-se num ponto de partida para 

uma ação mais rica, “menos mutiladora”. (MORIN, op. cit., p.122). 

O autor esclarece ainda que a complexidade não é uma receita para conhecer o 

inesperado, mas que não nos deixa adormecer na “mecânica aparente e na aparente 

trivialidade” dos determinismos. Mostra ainda que não se deve encerrar no 

contemporaneismo, quer dizer, na crença de que o que se passa agora vai continuar 

indefinidamente. Isso quer dizer que o pensamento complexo não recusa de modo algum a 

clareza, a ordem, o determinismo, mas acha-os insuficientes, pois sabe que não se podem 

programar a descoberta, o conhecimento, nem a ação. 

O pensamento simples “resolve problemas simples sem problemas de pensamento”, 

já o complexo não resolve ele próprio os problemas, mas segundo o autor “constitui uma 

ajuda à estratégia que pode resolvê-los”. (MORIN, op. cit., p. 121). 

De acordo com as idéias desse autor, é preciso dizer que ou se vê a unidade do 

gênero e se esquece a diversidade das culturas e dos indivíduos, ou se vê a diversidade das 

culturas e não se vê a unidade do ser humano. Assim sendo, a redução do outro, a visão 

unilateral e a falta de percepção sobre a complexidade humana são os grandes entraves da 

compreensão, pois, a grande inimiga da compreensão é a falta de preocupação em ensiná-

la, como bem colocou esse autor em suas reflexões. 

Numa de suas importantes citações, ele deixa escapar a sua preocupação diante da 

realidade complexa, quando diz que “mal enxergamos o que se passa ao nosso redor, uma 

vez que vivemos sob o império dos princípios de disjunção, de redução e de abstração”, 

cujo conjunto esse autor chama de paradigma da simplificação. (MORIN, op. cit., p. 16). 

Ele nos alerta para não confundir complexidade e completude, pois certamente o maior 

desafio do pensamento complexo é o de dar conta das articulações entre domínios 

disciplinares, que são quebrados pelo pensamento disjuntivo. 

Neste sentido o pensamento complexo aspira ao conhecimento multidimensional. 

Para o autor, a palavra complexidade lembra problema e não solução. Não é utilizada para 
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designar idéias simples, nem mesmo reduz-se a uma única linha ou vertente de 

pensamento. Pensamento complexo é aquele capaz de considerar todas as influências 

recebidas: internas e externas. A idéia aí é a de que o pensamento complexo não pode ser 

linear. 

Petraglia (1995), embasada nas reflexões de Morin, afirma: 

 
A complexidade integra os modos simplificadores do pensar e conseqüentemente 
nega os resultados mutiladores, unidimensionais e reducionistas. A dificuldade 
do pensamento complexo é justamente ter de enfrentar a confusão, a incerteza e a 
contradição e, ao mesmo tempo, ter que conviver com a solidariedade dos 
fenômenos existentes em si mesmo. Tal qual o humano que é um ser complexo, 
pois concentra fenômenos distintos e diversos capazes de influir em suas ações e 
transformar-se, sempre, assim também é o conhecimento. (PETRAGLIA, op. 
cit., p. 47). 

 

A complexidade do pensamento, a qual a citada autora procura explicitar, na 

verdade indica o paradoxo do uno e do múltiplo, convivência inquieta e ao mesmo tempo 

estimulante da ambigüidade, da incerteza e da desordem. Assim considerando, cabe ao ser 

humano, através do conhecimento, interpretar os aspectos da ambigüidade, sem, entretanto 

desconsiderar a “multidimensionalidade do real”, ou seja, os diversos caracteres do 

fenômeno. É importante considerar o pensamento complexo como sendo o responsável 

pela ampliação do saber. Se o pensamento for fragmentado, reducionista e mutilador, as 

ações terão o mesmo fim, o que torna o conhecimento cada vez mais simplista e 

simplificador. 

Apoiando-me em Petraglia (1995), quando essa autora cita Morin, acredito que o 

pensamento não é estático, ao contrário supõe movimento e é este pensar que permite a 

criação e com ela a elaboração do conhecimento. A necessidade das partes que integram o 

todo se dá a partir da complexidade que se explica pelos múltiplos aspectos do processo de 

pensar e “é o que justifica o rompimento do sujeito com o pensamento linear e reducionista 

presente no paradigma da simplicidade, privilegiando na atualidade o paradigma da 

complexidade”. (PETRAGLIA, op. cit., p. 69). 

Impõe-se, portanto, a necessidade de se pensar a educação numa perspectiva 

complexa em diversas dimensões e sob os mais variados aspectos também dentro da escola 

e nas práticas educacionais em sala de aula. Dessa forma, as palavras de Morin remetem a 

uma reflexão sobre a qual a educação e os profissionais dessa área podem contribuir para a 

“crise” que passa a sociedade na sua marcha desenfreada pelo progresso e 
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desenvolvimento da ciência, da razão e da técnica16. 

 

 

A ESCOLA, OS PROFESSORES E O CURRÍCULO NUMA PERSPECTIVA 
COMPLEXA 

 

Direcionando essa reflexão para os aspectos da educação escolar atual, penso que é 

preciso, portanto, romper com o paradigma da “linearidade e do reducionismo”, onde o 

currículo escolar é na maioria das vezes fragmentado e que peca tanto quantitativa como 

qualitativamente. 

 
Um currículo que não oferece, através de suas disciplinas, a visão do todo, do 
curso e do conhecimento uno, nem favorece a comunicação e o diálogo entre os 
saberes; dito de outra forma, as disciplinas com seus programas e conteúdos não 
se integram ou complementam, dificultando a perspectiva de conjunto e de 
globalização, que favorece a aprendizagem. (PETRAGLIA, op. cit., p. 69). 
 

 

Refletindo sobre as palavras dessa autora e considerando-as sob a ótica da educação 

na atualidade, acredito que são esses problemas, como o que se impõe hoje o currículo 

fragmentado em partes, que faz crer que a escola não definiu o seu papel no contexto 

histórico, social e político, precisando para isso construir sua identidade. Requer para tal, 

um processo permanente e gradativo que ocorre de dentro para fora. É necessário que as 

pessoas envolvidas com a educação e com a elaboração do currículo, queiram construí-la, 

cultivando-a e melhorando-a, bem como a aprendendo no dia-a-dia. 

É preciso também que os sujeitos envolvidos no processo da educação escolar 

tenham, segundo Petraglia (1995), “imunologia de si mesmo”, o que para Morin significa 

auto-afirmação e o auto-conhecimento que cada indivíduo tem, colocando-os a serviço de 

sua identidade. (PETRAGLIA, op. cit., p. 70). Assim, para melhor compreender as 

palavras de Morin, dentro do contexto da educação, penso que tanto educadores como 

escola, enquanto estrutura organizacional educativa, não podem perder de vista que a 

construção da identidade da escola passa, primeiramente pela construção individual da 

identidade de seus membros, que são sujeitos desse processo, como também pelo processo 

de construção do conhecimento, que nessa escola se desenvolve. 

É sob esse ponto de vista que utilizo nesse trabalho o pensamento de Morin, no 

                                                 
16 Edgar Morin refere-se a uma “crise planetária” em sua obra: KERN, A. B. e MORIN, E. Terra Pátria. 3. 
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sentido de provocar a reflexão da educação e de reformulações em seu aspecto curricular 

que hoje se fazem necessárias. Essa reflexão está assim pautada na consciência da 

complexidade presente em toda a realidade, ou seja, é fundamental que o educador 

compreenda a “teia das relações existente entre as coisas, para que possa pensar a ciência 

una e múltipla, simultaneamente”. (PETRAGLIA, op. cit., p. 73). 

O subsídio do pensamento de Morin para a educação está na teoria e na prática, do 

“tudo se liga a tudo”. É no “aprender a aprender” 17 que o educador transforma a sua ação 

numa prática pedagógica transformadora. Trata-se não só de uma mudança de mentalidade 

como também de atitude, de postura diante da realidade e da compreensão de mundo. 

Um repensar sobre o assunto passa então a ser requerido: novas idéias, debates 

articulações, reconstruções com bases em novos fundamentos para a educação que hoje se 

processa e necessita ser revista, reavaliada. Não dá para caminhar em linhas paralelas com 

dois paradigmas, “um tradicional e um novo” (MORAES, op. cit., p.16-20) cuja lógica 

parece oposta, isto é, ou se mantém as salas de aula com um sistema tradicional de 

transmissão de conhecimento totalmente desconectado do cotidiano dos alunos ou se 

reverencia um outro tipo de educação voltada para o diálogo, para a criticidade, para a 

construção do conhecimento sem deixar de lado a importância dos conhecimentos 

científicos. 

Isto também significa dizer que, o professor que não foi formado para ensinar de 

outro modo senão sob o paradigma tradicional, é o mesmo que agora é cobrado para ser 

um mediador, alguém que participa do processo como orientador, estimulador, propositor 

de problemas com um nível de maturidade maior que aquele que busca conhecer para vir a 

ser. Professores e alunos são sujeitos que aprendem juntos, que buscam cotidianamente 

encontrar a solução de problemas de modo criativo e devem conquistar os próprios espaços 

e sistematizar o conhecimento adquirido numa base teórica consistente com os olhos e 

todos os sentidos voltados para a realidade do mundo. 

Nesse cenário, aprender e ensinar são fenômenos interdependentes que não estão 

necessariamente dependentes da somente da presença física ou de um espaço geográfico 

constituído, e sim de uma atitude, uma vontade, uma abertura do sujeito frente ao novo que 

representa o conhecimento. Esse é um debate subjacente a várias tensões que adquirem 

significado e importância diferentes segundo os contextos sociais, econômicos e culturais: 

                                                                                                                                                    
ed. Porto Alegre: Sulina, 2002. (Coleção Limiar). 
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a idéia do docente como responsável da formação integral da personalidade dos alunos, 

como responsável pelo desenvolvimento cognitivo, como transmissor de informação e de 

conhecimento já elaborados e como guia esperto do processo de construção do 

conhecimento por parte do aluno. 

A educação passa assim a requerer um profissional autônomo, criativo e 

responsável pelos resultados de seu trabalho, como ator eticamente comprometido com a 

difusão de determinados valores, versus a idéia do docente como um funcionário 

burocrático que se desempenha em virtude de regras formais claramente estabelecidas. Os 

debates indicam que estas tensões são, como tais, inevitáveis. 

Existe, entretanto, um reconhecimento geral da necessidade de fortalecer os 

aspectos ligados à autonomia profissional e à capacidade de promover nos alunos o 

desenvolvimento de capacidades de aprender ao longo de toda a vida. Este é um papel que 

deriva fundamentalmente das teorias construtivistas do processo cognitivo, transforma o 

docente num guia do processo de aprendizagem, concebido como processo de construção 

não só de conceitos científicos, mas também de valores e conceitos sociais e culturais. 

Nesse sentido, educar é extrapolar as questões da didática, dos métodos de ensino, 

dos conteúdos curriculares, para poder encontrar caminhos mais adequados e congruentes 

com o momento histórico em que o homem está vivendo. Todos esses são aspectos que 

implicam em repensar novas formas de ensinar e aprender ou de educar no sentido mais 

amplo. É um tempo em que se impõe a exigência de formação de um outro professor e de 

muitos cidadãos que precisam antes de tudo, aprender a buscar o conhecimento muito rico 

e diversificado no que concerne às informações; “aprender a aprender” e aprender a fazer 

para estimular a criatividade frente às situações que a vida lhes coloca; aprender a viver 

junto, a intra e inter-relacionar-se para finalmente, aprender a ser. 

À educação cabe fazer esse movimento para formar pessoas capazes de viver e 

pensar o mundo da velocidade, das exigências constantes às novas adaptações e 

desadaptações que geram as permanentes tensões. A educação deve ser o elo que vai 

construir a história do encontro de pessoas enquanto sujeitos críticos que constroem a 

historicidade em vários ambientes e através de vários meios de comunicação. 

Sabe-se que hoje a rigidez deu lugar à flexibilidade e o conservadorismo ao 

movimento de intensa renovação. Os conceitos de tempo e espaço são noções existenciais, 

                                                                                                                                                    
17 Sobre esse conceito do “aprender a aprender” ver o que fala Pedro Demo em seu texto: “Desafios 

modernos da educação”. (mimeo, 1993, p. 33). 
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situados na subjetividade e no imaginário das pessoas. Um tempo e um espaço, mediados 

por cabos, ondas de rádio, símbolos e códigos de comunicação cujas representações, são 

cada vez mais ricas e ganham significado nas mais variadas formas de expressão que 

transcendem em muito, qualquer formalismo. 

O educador tem agora apenas alguns referenciais como ponto de partida, e 

nenhuma certeza quanto a ponto de chegada. Muito menos o que vai construir entre esses 

dois pontos, pois dele é exigido criatividade e flexibilidade para que aconteça o processo 

de construção em cooperação. Ainda em torno do novo paradigma a sociedade criou o 

espaço virtual que projeta novos mundos, novas possibilidades para a comunicação entre 

grupos, entre culturas. Para a educação, esse é outro desafio que rompe com a tradição da 

transmissão de conhecimento centrada na figura do professor e na transmissão do 

conhecimento oral como é o caso da educação tradicional. 

De todo o movimento revolucionário e criativo em que a sociedade está inserida 

neste século, a educação é o setor mais reacionário ao novo e, não por acaso, aquele que 

mais tardiamente começou a incorporar a transposição, para área educacional de 

princípios, noções, critérios, conceitos e valores decorrentes do paradigma que coloca em 

xeque o atual modelo de construção de conhecimento. 

Atualmente, afirmações como essas são bastante discutidas e estão sempre 

presentes no discurso de vários educadores quanto à sua visão de que é preciso haver uma 

mudança conceitual, transformação procedimental e atitudinal. Para quem tem essa visão 

ampla, algumas questões subjacentes exigem reflexão e respostas imediatas: Por que o 

currículo de algumas escolas continua o mesmo há anos, a despeito da flexibilidade da 

atual Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e de tantas propostas educacionais mais 

contextualizadas com o mundo atual? Como chegar às salas de aula as propostas dos novos 

teóricos da educação, que mostram caminhos mais apropriados para o processo de ensino e 

de aprendizagem? Com todas as informações que temos hoje sobre como se aprende, por 

que muitos professores continuam a repetir o que sempre fizeram e que já não funciona 

mais nos dias atuais? Por que há tamanha resistência às mudanças na escola? 

Essas questões podem e devem ser respondidas por professores e outros 

profissionais da educação. O fato é que para provocar mudanças é preciso refletir, estudar, 

ousar e não se intimidar diante do novo. Já foi dito anteriormente que a escola não pode ser 

mais apenas uma fonte informadora, pois a cada dia cresce assustadoramente a quantidade 

de informação disponível e as oportunidades de acesso a ela. O papel da escola hoje é mais 
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do que nunca o de ensinar o aluno a pensar criticamente para que possa localizar, 

selecionar e utilizar essa informação de maneira responsável. Para isso, não se prega mais a 

memorização de conteúdos, fórmulas, técnicas, mas a compreensão do que ouve, descobre 

e faz. O empenho na tarefa de promover a contínua ressignificação do currículo escolar, 

depende de termos sempre em mente o tipo de sujeito que se quer formar e que tipo de 

educação se pode dar aos alunos. 

A ressignificação curricular, urgente e necessária, exige um investimento sério e 

sistemático na formação continuada do professor e também na informação aos pais e à 

sociedade como um todo, pois as tentativas de renovar a escola, muitas vezes, ocorrem no 

“saudosismo” e no status quo dos responsáveis maiores pela educação: os pais e os 

mestres. É preciso também viabilizar uma constante capacitação dos professores em 

serviço e demonstrar aos pais e à sociedade que a principal função da escola atual é, além 

de informar conhecimentos, formar o cidadão, garantindo seu crescimento pessoal, social, 

individual e coletivo, desenvolver a autonomia moral e cognitiva, a capacidade de pensar e 

de tomar iniciativas. Estar falando disso é mencionar um dos grandes desafios que tem 

hoje os educadores e para isso é necessário rever “velhas” questões para a partir daí, 

reestruturar conceitos ultrapassados e buscar novos referenciais para a educação e para as 

práticas curriculares do ensino. 

 

 

VELHAS QUESTÕES  
X  

NOVOS REFERENCIAIS PARA A EDUCAÇÃO 
 

A busca de caminhos para renovar a escola e adequar o currículo à realidade dos 

novos tempos tem recebido significativa contribuição de pesquisadores e com isso 

redefinindo o papel da escola. A procura de um novo referencial para a educação, tendo em 

vista a gravidade dos problemas enfrentados não apenas no setor educacional, mas também 

nas mais diferentes áreas do conhecimento humano, com base em novas compreensões a 

respeito da natureza e do homem, lançou desafios que requerem compromissos com a 

educação e a criatividade em busca de soluções possíveis para o enfrentamento desses 

problemas. 

Ubiratan D’Ambrósio (1993) e Fritjof Capra (1998) apontam estarmos vivendo 

num período de transição muito importante na história da humanidade, decorrente da 
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presença de inúmeros desafios. Esses desafios não se restringem a um só lugar, mas 

envolvem diferentes dimensões: culturais, sociais, políticas, intelectuais, morais, espirituais 

da sociedade o que afeta diversos aspectos da nossa vida como a saúde, a educação, o meio 

ambiente, as relações sociais, o trabalho, a economia, a política. Os desafios representam 

assim uma ameaça à sobrevivência da raça humana e às diferentes formas de manifestação 

de vida desse planeta. Isto tem provocado o diálogo crítico sobre o desequilíbrio entre o 

homem e o mundo da natureza, entre ciência e sociedade. 

Capra (1988) cita como uma das causas do desequilíbrio, o problema de que a 

maioria dos intelectuais que integram o mundo acadêmico e suas instituições, possuírem 

percepções estreitas da realidade, que não conseguem resolver os principais problemas de 

nosso tempo. Esse problema decorre de um pensamento reducionista, fragmentado, 

simplificado que não expressa a unidade e a diversidade existente no todo. O referido autor 

afirma ainda que o fato dos problemas serem sistêmicos e estarem intimamente 

interligados, interdependentes, requer metodologias mais abrangentes e adequadas para a 

sua solução. 

Isso significa dizer que os problemas não podem ser resolvidos com base nos 

enfoques fragmentados que constituem e caracterizam nossas instituições acadêmicas e 

governamentais, gerados por modelos culturais obsoletos. A fragmentação dos enfoques 

utilizados para analisar a realidade ampara-se em esquemas racionais e científicos 

especializados, em detrimento de uma visão global da realidade. 

Sabe-se que o método cartesiano impregnou fortemente o paradigma dominante da 

ciência moderna, que com o passar dos séculos, provocou a fragmentação do pensamento. 

Levou o homem a uma concepção de vida em sociedade com uma extrema 

competitividade, à crença no ilimitado progresso material a ser alcançado através do 

crescimento econômico. Como conseqüência, direcionou a educação à supervalorização de 

determinadas disciplinas acadêmicas, à superespecialização. 

Reforço minha análise com as palavras de Moraes (1997): “(...) com o tipo de 

ciência que passou a predominar: uma ciência materialista, determinista, destruidora, cheia 

de certezas, que ignora o diálogo e as interações que existem entre os indivíduos, entre 

ciência e sociedade, técnica e política”. (MORAES, op. cit., p.43). 

Para D’Ambrósio (1993), o aparecimento das disciplinas, considerado por ele como 

a invenção mais fundamental da ciência moderna, deu origem ao afastamento da realidade 

em toda a sua plenitude. Com isso o homem foi se tornando cada vez mais especialista, 
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desaparecendo em conseqüência, a preocupação com aspectos importantes do 

conhecimento, da visão crítica de fenômenos globais e da criatividade. Esses efeitos 

globais do racionalismo científico começaram então a serem questionados quando se 

tentava compreender as razões pelas quais as coisas não teriam dado certo. 

Entendo assim que, se a realidade é complexa, ela requer uma forma de pensar mais 

abrangente, capaz de compreender a complexidade do real e de construir um conhecimento 

que leve em consideração essa amplitude e signifique algo mais que um dado 

conhecimento, uma simples informação. Sabe-se que a ciência como conhecimento 

sistemático do universo, exige uma nova visão de mundo, diferente do que tem sido, 

portanto não fragmentada. 

O desenvolvimento da ciência através da técnica, da tecnologia, das novas formas 

de conhecimento não pode ignorar os problemas da humanidade relacionados aos aspectos 

sociais, éticos, morais e psíquicos. A atual abordagem que transforma o homem em ser 

individualista, egocêntrico, sem noção de ética e de solidariedade, desconhecedor de seus 

compromissos e de suas responsabilidades sociais, já se esgotou há muito tempo. Indago 

de onde decorre essa percepção da atualidade. Tenho freqüentemente questionado qual é a 

origem da atual forma de pensamentos, valores e crenças que prevalecem em nossa 

contemporaneidade. Busco respostas para as questões desse desenfreado avanço da 

tecnologia e da ciência. 

Compreendo também que, embora a visão cartesiana18 do mundo esteja atualmente 

sendo questionada por quase todos, sabe-se que o sucesso de tais proposições permitiu o 

desenvolvimento científico-tecnológico presente no mundo atual. O desenvolvimento da 

ciência moderna possibilitou grandes saltos na história das civilizações, traduzidos entre 

outros aspectos, pela democratização do conhecimento, pelo surgimento das técnicas 

altamente eficazes para a construção de novos conhecimentos e pela presença de um 

espírito científico de investigação aberta e da validação pública do conhecimento.  

No entanto, a descrição reducionista apresentou certo perigo a partir do momento 

em que o método analítico moderno, fruto do racionalismo científico, foi interpretado 

como sendo a explicação mais completa, a abordagem válida do conhecimento, ao 

focalizar as partes, ao retalhar a visão de totalidade.  

O método reducionista enraizou-se em nossa cultura e nos levou a uma alienação 

traduzida em processos de fragmentação e desvinculação, o que acarretou em uma cultura 
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cada vez mais dividida, em valores individualistas. Houve não só a divisão do 

conhecimento como também a dissociação dos sentimentos e das emoções do homem. 

Com um “arsenal tecnológico sem precedentes na história da humanidade o homem foi 

criando um mundo em permanente estado de conflito, onde já não se conjuga o verbo 

compartilhar, onde não há mais solidariedade no cotidiano das pessoas”. (MORAES, op. 

cit., p. 43). 

A educação atual, por causa de sérias influências do pensamento cartesiano, parece 

ter sido mais comprometida considerando seu significado para a formação de novas 

gerações, com sérias implicações para o futuro das sociedades. Continua gerando padrões 

de comportamento preestabelecidos, com base em um sistema que nos ensina a não 

questionar, a não expressar o pensamento divergente, a aceitar passivamente aquilo que 

nos é imposto com autoridade, a ter sempre certezas absolutas das coisas. 

Continuou-se por muito tempo limitando as crianças ao espaço reduzido das salas 

de aula, ao silêncio de suas perguntas, à redução de sua criatividade e de suas 

possibilidades de expressão. Pergunta-se então onde estaria a origem de tudo isso e porque 

nossas escolas continuam repetindo e endossando o “velho ensino”. (MORAES, op. cit., p. 

50). O que se observa é que: 

 
[...] a escola atual, apesar de todas as correntes filosóficas que continuam 
disputando o espaço pedagógico, continua influenciada pelo universo estável de 
Newton, pelas regras de Descartes, pelo determinismo mensurável, pela visão 
fechada do universo linearmente concebido. Conseqüentemente é uma escola 
submetida a um controle rígido, a um sistema paternalista, hierárquico, 
autoritário, dogmático, não percebendo mudanças ao seu redor e, na maioria das 
vezes, resistindo a elas. (MORAES, op. cit., p. 50-51). 

 

O conhecimento continua sendo dividido em assuntos, especialidades, 

fragmentando o todo em partes, sem se preocupar com a integração, a interação, a 

continuidade e a síntese.  

Segundo Paulo Freire, uma educação “domesticadora”, “bancária”, que deposita no 

aluno informações, dados, fatos, uma educação onde o professor é quem detém o saber, a 

autoridade, é quem dirige o processo e representa um modelo a ser seguido. (FREIRE, In: 

MORAES, op. cit., p.51). Com conteúdos que promovem apenas a assimilação, o 

conhecimento acumulado, o caráter abstrato e teórico do conhecimento e a sua 

verbalização. Com relação a metodologias, usam-se exercícios de fixação traduzidos em 

                                                                                                                                                    
18 Ver sobre o termo em: MORAES, M. C. Op. cit. 
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leituras e cópias. Os currículos são rígidos, predeterminados, baseados na eficiência e 

avaliados na mensuração de notas e conceitos, onde se padroniza níveis de 

intelectualidade, principalmente através das avaliações formais. 

“Essa concepção e essa forma de perceber a educação traduzem a visão empirista, 

em que o conhecimento ocorre por forças dos sentidos. É algo que vem do mundo do 

objeto (meio físico e social) e este é o determinante do sujeito e não o contrário”. 

(MORAES, op. cit., p. 52). É uma decorrência da filosofia positivista surgida no século 

XIX, cujo representante foi Augusto Comte. O objetivo dessa ciência era só o positivo, isto 

é, o que está sujeito ao método de observação e experimentação, analisando apenas os fatos 

e suas leis. 

Uma outra corrente que influencia sobremaneira a educação a partir da década de 

1960, e que é proveniente do positivismo, é a pedagogia tecnicista, em que o elemento 

principal do processo educacional é a organização racional dos meios, onde o professor e 

aluno são secundários, apenas executores de um programa concebido por uma equipe de 

planejamento e controle, a cargo de especialistas preocupados com a neutralidade, a 

objetividade e a imparcialidade da ação educacional. 

Essa abordagem é também considerada de origem empirista, pois considera a 

experiência, ou a experimentação planejada, como base do conhecimento (resultado direto 

da experiência). A escola ainda hoje tem demonstrado apenas cumprir, obedecer e pouco 

pensar. Isso tem levado a certo descaso com a qualidade dos serviços prestados e 

demonstra pouco compromisso com uma prática educacional contextualizada com a vida 

cotidiana dos alunos. 

Acredito ser necessário evadir dos modelos cartesianos, fechados desconectados do 

contexto, que concebem o ser humano e o sistema educacional como máquinas, um 

modelo que continua definindo comportamentos, que continua avaliando padrões de 

comportamento previamente definidos, em que o erro é visto como elemento de controle e 

punição do sistema. É preciso encontrar uma nova forma de trabalhar em educação 

diferente daquela onde as disciplinas são estanques e os conteúdos seriados e 

descontextualizados da realidade dos alunos. Torna-se urgente e imprescindível a revisão 

dos referenciais como também, a discussão de um novo paradigma, para tentar romper com 

as resistências dos sistemas educacionais e dos profissionais ligados à área da educação. 
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A REFLEXÃO DO VELHO PARADIGMA E A NECESSIDADE DE  
UM NOVO PARADIGMA 

 

Afirma-se hoje que estamos entrando num período de transição paradigmática19. O 

surgimento do novo não pode ser previsto, senão não seria novo. O surgimento de uma 

criação não pode ser conhecido por antecipação, senão não haveria criação20. A sociedade 

do novo milênio enfrenta o grande desafio da velocidade da criação e da comunicação sob 

o novo paradigma chamado de tecnológico ou científico ou ainda das novas tecnologias, da 

informação e da comunicação, que se renova em grande velocidade. 

Talvez uma das questões mais cruciais no processo de superação entre o velho 

superado, mas, instalado e enraizado, seja o processo de desinstalação, desconstrução, 

desprogramação que ameaça com a possibilidade do erro e da ilusão. Incomoda e gera 

reação de defesa, o sentimento de perda e de superação de “verdades”, que passa a ser 

vivido com a clareza de que o que antes se dominava e se acreditava, esgotou-se, não é 

mais “verdadeiro” e, não dá mais conta de responder às questões do presente e muito 

menos de programar o futuro. 

Na tentativa de encontrar a conexão entre o passado e o presente no campo da 

ciência, é preciso entender que, em todas as áreas do conhecimento, estão presentes os 

reflexos de uma lógica formal e cartesiana. Essa é a lógica que fragmentou a totalidade 

sujeito, que negava o pensamento dialético como possibilidade de compreender as 

contradições inerentes à totalidade e a própria existência do ser no mundo. No lugar da 

certeza científica de ontem, restou o “(...) desafio para a fé incondicional na possibilidade 

de uma verdadeira transformação global, que restaura o princípio da esperança, mas, sem 

certeza científica, nem promessa histórica”. (MORIN, 2000, p. 75). 

Essa herança da lógica cartesiana que separou mundos antes nunca separados é a 

mesma daquela que entende a disjunção entre homem e natureza, corpo e alma, 

pensamento e ação, que estruturou o conhecimento em distintas áreas, disciplinas e 

especializações capazes de elucidar e ao mesmo tempo cegar, revelar e ocultar o 

                                                 
19 Santos explicita assim suas idéias sobre esse assunto em sua obra: SANTOS, B. S. A crítica da razão 

indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2001. 
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discernimento e a compreensão do mundo e, nele, o da educação formal, cujos 

pressupostos foram edificados com base nesses princípios. 

O século XX produziu avanços gigantescos em todas as áreas do conhecimento 

científico, assim como em todos os campos da técnica. Ao mesmo tempo, produziu nova 

cegueira gerou inúmeros erros e ilusões, a começar por parte dos cientistas, técnicos e 

especialistas, porque se desconhecem os princípios maiores do conhecimento pertinente. 

“O parcelamento e a compartimentalização dos saberes impedem apreender o que está 

tecido junto”. (MORIN, 2000, p. 45). 

Morin levanta, com muita propriedade e sabedoria, a questão chave, em tom de 

recomendação para encaminhar uma reflexão mais profunda sobre o como fazer a ponte 

para um presente no qual o futuro já se enreda em forma de questionamento e de um 

horizonte nebuloso em que a tecnologia avança de tal modo, que surpreende. Ao mesmo 

tempo em que gera o sentimento controvertido fruto da incerteza de quem domina e de 

quem corre o risco de ser dominado e perder seu espaço de liberdade. Esse mesmo homem 

que pensa a tecnologia, que a constrói, é o mesmo que a teme, que para ela perde espaço 

ou por ela é excluído. 

Paradoxalmente, entretanto, ele também percebe e revela entusiasmo, com uma 

perspectiva nova de ganho de tempo, dinheiro e poder. Esse é um movimento dialético no 

qual as tensões produzem os movimentos aparentemente antagônicos, de exclusão e 

inclusão dos sujeitos da nova sociedade da informação, exclui tanto mais, quanto menor é 

o nível de educação e de formação tecnológica e tanto menos quanto maior for o grau de 

educação, informação e de capacidade de se adequar e pensar criativa e prospectivamente, 

um novo cenário. 

Talvez então se devesse perguntar: não poderia o novo século se emancipar do 

controle da racionalidade que mutila, a fim de que a mente humana pudesse controlá-la? 

Trata-se de entender o pensamento que separa e que reduz no lugar do pensamento que 

distingue e une. Não se trata de abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento 

das totalidades, nem da análise pela síntese; é preciso conjugá-las. 

A partir dessas análises, intenciono abordar no próximo capítulo uma das questões 

mais desafiadoras dos novos tempos da educação que tem sido a construção e a produção 

do conhecimento no espaço escolar à luz de um novo paradigma. 

                                                                                                                                                    
20 Esta é uma referência ao pensamento de Morin e Moigne em: MORIN, E. e LE MOIGNE, J. L. A 

inteligência da complexidade. Uberaba: Fundação Peirópolis, 2000. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

CONHECIMENTO NO COTIDIANO ESCOLAR: 
Implicações educacionais à luz de um novo paradigma 

 

 

As reflexões desse capítulo remetem à necessidade de se estar discutindo em 

primeira instância os desafios do conhecimento que ainda hoje é adquirido pelo indivíduo 

por meio da transmissão estruturadora do processo ensino-aprendizagem. Uma das 

questões mais instigantes na educação atual tem sido a construção do conhecimento no 

espaço escolar e se fundamenta na crescente necessidade de se inteirar sobre o como se dá 

esta construção, para que sujeito da educação e de que maneira há que se intervir neste 

processo, objetivando seu desenvolvimento e ressignificando este conhecimento. 

Para adentrar nesse assunto, se faz necessário argumentar inicialmente sobre a 

concepção da ciência e as relações dessa com a visão de educação e de conhecimento. 

Levando-se em consideração que a produção do conhecimento é histórica, social e 

culturalmente determinada, considera-se que o modelo de racionalidade científica centrado 

na visão disciplinar, desenvolvido desde os séculos XVI e XVII até praticamente os dias 

atuais, foi adequado e “correto” para o período histórico denominado modernidade. 

Entende-se, entretanto, que hoje passa por uma profunda revisão e reconsideração que não 

consiste em rejeitar os princípios anteriormente estabelecidos, mas em considerá-los ao 

lado das novas perspectivas que à ciência se apresentam. 

Segundo Regina Bochniak21, instala-se desde estes séculos a visão disciplinar, 

quando o homem estabelece a cisão entre a filosofia e ciência, ao propor o método 

experimental como único caminho para a produção do conhecimento científico. Os 

princípios estabelecidos pelo modelo da racionalidade adotado, que são: o da objetividade; 

o da neutralidade da ciência (total separação entre sujeito pesquisador o objeto 
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pesquisado); o da busca da regularidade dos fenômenos estudados (por meio da repetição 

dos experimentos); o da universalidade (ou consideração da valia das descobertas 

científicas, no tempo e no espaço); o da quantificação (conhecer é quantificar, o que não 

possa ser quantificado é irrelevante para a ciência) e o da fragmentação. 

A complexidade do mundo tal qual era concebida pelo homem moderno, que se 

propunha a fazer ciência, levava-o a recorrer à divisão e à classificação dos fenômenos. 

“Com o passar do tempo tal modelo foi profundamente explorado e, depois de consolidar-

se nas ciências físico-naturais, estendeu-se às ciências humanas e sociais, quando estas 

foram reconhecidas como ciências no século XIX”. (BOCHNIAK, 1998, p. 24). Isto já 

apresenta sinais de enfraquecimento, pois há muito tempo já se afirma que a ciência não é 

neutra e admite-se a subjetividade como um dos componentes presentes na construção do 

conhecimento científico. São revistos e reconsiderados outros princípios. De acordo com 

Bochniak (1998): 

 
[...] admite-se com Albert Einstein, por exemplo, que o cientista não descobre 
princípios e leis por meio da busca da regularidade dos fenômenos, mas faz uma 
interpretação da realidade e do mundo que o cerca; acata-se que o local e o 
atípico, e não apenas o universal e o regular possam ser objeto de estudo da 
ciência; recorre-se a análises qualitativas e não apenas quantitativas dos 
fenômenos; reformula-se completamente a preocupação com a fragmentação, na 
busca da visão da totalidade. (BOCHNIAK, op. cit., p. 24). 

 

Desse pensamento, surge, portanto, a busca de uma análise sobre o conhecimento. 

Este exige uma ação transformadora sobre a realidade pelo sujeito, pois conhecer é tarefa 

de sujeitos, não de objetos. O sujeito da educação não recebe passivamente os conteúdos 

que lhe sugerem ou lhe impõem os educadores como ingenuamente alguns possam 

acreditar. O conhecimento é algo que se constrói que implica curiosidade, demanda 

invenção e reinvenção, requer reflexão crítica de cada um sobre o ato de conhecer. E assim 

no processo de aprendizagem, só realmente aprende aquele que se apropria desse 

conhecimento, transformando o que foi aprendido em situações concretas do seu cotidiano. 

Entendo de fato que o conhecimento não se construa linearmente. Estudar como é 

tecido o conhecimento22 exige que se admita as diferenças culturais sem hierarquias e isto 

                                                                                                                                                    
21 BOCHNIAK, R. Op. cit., p. 23. 
22 Bochniak faz uma reflexão sobre esse “conhecimento” em seu livro: BOCHNIAK, R. Questionar o 

conhecimento: interdisciplinaridade na escola. 2001. Outra importante obra que aborda o assunto numa 
visão interdisciplinar é o livro: DEMO, P. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do 
conhecimento. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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abre múltiplas facetas no ato humano de conhecer23. Entretanto, continua-se a perguntar de 

onde vêm nossas idéias e representações. 

Um problema permanente com que o homem se depara é saber como se adquire o 

conhecimento. De acordo com Juan Delval (2001, p. 69), “este se transformou em um dos 

problemas centrais da filosofia na Idade Moderna e continua sendo um problema central na 

psicologia atual”. Este autor se propõe a examinar em uma de suas obras, aquelas que 

foram a posições dominantes para explicar a formação do conhecimento, o empirismo, o 

inatismo e o construtivismo; além de examinar uma questão relacionada a esse assunto: “a 

que diz respeito ao fato de o conhecimento ser formado individualmente ou pela influência 

social”. (DELVAL, 2001, p. 69). 

Mediante esse pensamento do autor, é importante ter claro que o conhecimento é 

um produto da atividade social que se produz, se mantém e se difunde nos intercâmbios 

com os outros. Isto significa dizer que um indivíduo isolado não pode desenvolver-se como 

ser humano e são, homens e mulheres, interdependentes entre si, na maior parte de suas 

atividades. A vida em sociedade tem, pois, um importante significado para chegar ao 

conhecimento que hoje possuímos. 

 

 

AS CONCEPÇÕES DE CONHECIMENTO E AS TEORIAS 
 

Frente a essas observações se entende que se a concepção do conhecimento se dá de 

fora, está na sociedade, os outros o possuem e o transmitem, enquanto se apodera dele e o 

incorpora e que, de acordo com essa concepção, a atividade educacional consistiria em 

transmitir os conhecimentos ao aluno que os aprenderia e ficaria marcada por eles, essa 

concepção apresenta-se como “empirismo”, uma das posições filosóficas dominantes para 

explicar a formação do conhecimento. Nas palavras de Delval (2001): 

 
Segundo essa doutrina que foi proposta e defendida inicialmente por filósofos 
ingleses como Locke, Berkeley e Hume, quando nascemos nossa mente é como 
um quadro negro em branco, uma tábula rasa sobre o qual se vai escrevendo o 
resultado de nossas experiências que, dessa forma, iriam se acumulando em nós. 
Nega, portanto a existência de idéias inatas, e todo o conhecimento seria o 
resultado do contato com uma realidade (que inclui os outros), que é dada e é 
exterior a nós. O conhecimento seria uma cópia e seria tanto melhor quanto mais 

                                                 
23 Para um estudo mais aprofundado sobre diferenças culturais é interessante a leitura do texto 
“Modernidade, identidade e a cultura de fronteira”, de Boaventura de Sousa Santos, In: SANTOS, B. S. 
Pela mão de Alice: o social e o político na pós modernidade. São Paulo: Cortez, 1997. 
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fiel fosse à cópia. (DELVAL, op. cit., p. 70). 
 

Embora essa possa parecer uma teoria antiga, está muito de acordo com o senso 

comum e parece explicar bem o que acontece ainda nos dias atuais. A hipótese que subjaz 

a essa posição é que o conhecimento é feito e acabado fora do sujeito e passa à sua mente, 

pode vir dos outros ou da própria realidade, que o sujeito copiaria. Entretanto essa teoria é 

muito simples e deixa sem explicações muitas coisas, como por exemplo, como se 

processa essa passagem do conhecimento exterior ao interior do sujeito e porque muitas 

vezes não se produz. 

A partir dessa teoria se torna difícil também explicar por que distintos indivíduos 

diferem em sua compreensão de uma mesma realidade. Sabe-se igualmente, que os alunos 

não entendem as coisas como muitas vezes acredita-se ensinar-lhes, ou que têm 

dificuldades para entender determinados conhecimentos aparentemente simples. E, como 

afirma Delval, um problema muito mais profundo “consiste em explicar como se formam 

conhecimentos novos, que ninguém pode ensinar porque eram desconhecidos; no entanto, 

parece inegável que os conhecimentos aumentam e estão em contínua evolução”. 

(DELVAL, op. cit., p. 71). 

Em contrapartida, filósofos racionalistas como Descartes, Spinoza e Leibniz, 

haviam assinalado que, no conhecimento, existia uma parte que era colocada pelo sujeito e 

que não podia vir da experiência. “É dessa forma que o inatismo afirma que nossa mente 

tem conhecimentos a priori ou inatos, sem os quais seria impossível conhecer”. 

(DELVAL, op. cit., p. 71). 

Se por um lado o empirismo não consegue explicar muito bem as coisas 

relacionadas com as diferenças de concepções entre indivíduos aos quais foram ensinadas 

as mesmas coisas e, sobretudo, a produção de conhecimentos novos, por sua vez o 

inatismo não explica muito, pois: 

 
[...] se sustentarmos que a conduta e o conhecimento humanos são o resultado 
de capacidades inatas, estaremos esquivando-nos de explicar como surgem e, 
principalmente por que são diferentes em distintos indivíduos [...]. 

Possivelmente, para explicar o conhecimento, tenha-se de admitir que 
existam capacidades inatas, mas é necessário explicar como se modificam e 
como se desenvolvem. Limitar-se a elas implica renunciar a buscar outras 
explicações. O inatismo deveria ser o último recurso quando se mostra que não 
existem outras explicações. (DELVAL, op. cit., p. 72) 
 

O que se tenta entender com tudo isso é que, se quer explicar como se formam os 
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conhecimentos, deve-se antes examinar as transformações que ocorrem no interior do 

sujeito quando esse é capaz de elaborar um conhecimento novo e também a interação entre 

a realidade enfrentada pelo sujeito e como ele a concebe. 

Diante das posições inatistas ou empiristas do seu tempo, o estudioso Jean Piaget 

propôs uma explicação segundo a qual o conhecimento é resultado da interação entre 

sujeito e a realidade que o cerca. “Ao agir sobre a realidade vai construindo propriedades 

desta ao mesmo tempo em que constrói sua própria mente. Por isso essa posição foi 

denominada de construtivismo.” (DELVAL, op. cit., p. 73). 

É importante ressaltar que construtivismo é uma “posição epistemológica e 

psicológica” (DELVAL, op. cit., p. 79) e que não se trata de uma concepção educacional, 

embora atualmente muitas pessoas se declarem construtivistas e abundantes obras sobre 

construtivismo e a educação tenham sido publicadas no Brasil. Isso teve como 

conseqüência chamar qualquer coisa de construtivismo e assim rotular as práticas 

educacionais, mesmo aquelas que se posicionam mais como empiristas do que com 

posições realmente construtivistas. 

Numa concepção mais acertada, sob o meu ponto de vista, o construtivismo explica 

como se formam os conhecimentos, enquanto a educação é uma prática social que busca 

formar indivíduos que possam desenvolver-se e adaptar-se à sociedade em que vivem. De 

acordo com Delval (2001), os objetivos da educação são normalmente ditados pelas 

necessidades sociais, e uma teia epistemológica pode dizer pouco sobre eles. O 

construtivismo pode sim, ajudar a entender o que acontece no interior do sujeito quando 

este elabora novos conhecimentos e por isso mesmo “pode ser uma teoria útil para explicar 

os efeitos que as práticas educacionais têm, mas não se pode prescrever de nenhuma 

maneira o que se deve fazer o que depende de ocasiões sociais”. (DELVAL, op. cit., p. 79). 

Existem, entretanto, críticas ao trabalho de Piaget que foram crescendo nos últimos 

anos. Recentemente posições inatistas ganharam nova força (as quais sustentavam que 

nascemos com disposições mais específicas e com mais conteúdo do que sustentava 

Piaget) 24. As críticas mais importantes no que diz respeito ao campo educacional, estão 

relacionadas com o renascimento de posições empiristas e nesse sentido a posição de 

Piaget foi muito mal interpretada como se refere Delval (2001): 

 

                                                 
24 Para maiores detalhamentos sobre essas críticas feitas ao trabalho de Piaget, considera-se importante a 

leitura: DELVAL, J. Cem anos com Piaget. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
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Muitas das aplicações de Piaget no campo educacional tentaram promover 
diretamente a formação de estruturas lógicas e matemáticas, sem dar-se conta de 
que essas são um resultado de toda atividade do sujeito e não podem transmitir-
se de maneira direta.Proceder desse modo seria abandonar as hipóteses 
construtivistas e adotar uma forma de empirismo. (DELVAL, op. cit., p. 76). 
 

Essas críticas reforçaram o interesse do psicólogo soviético Lev Vygotsky, um 

autor que enfatizou a importância social na formação do conhecimento. Embora não seja 

possível fazer aqui todo um detalhamento da teoria de Vygotsky, pode-se afirmar que a 

essência da posição vygotskyana implica que o conhecimento esteja na sociedade e que o 

sujeito precisa incorporá-lo. Delval (2001) enfatiza: 

 
[...] Uma peculiaridade dessa posição vygotskiana é que as formas sociais do 
conhecimento determinam as formas de pensar do indivíduo (...), ou seja, o 
conhecimento que existe socialmente não só determina o conteúdo, mas também 
a forma de pensamento do sujeito. Esta é uma diferença entre a posição de 
Vygostky e outras posições de caráter mais sociológico ou empirista. (DELVAL, 
op. cit., p. 76-77). 
 

Apesar de alguns autores trazerem essas duas teorias, a piagetiana como a 

vygostykiana, em contraposições e embates, não me atenho aqui a nenhuma crítica ou 

adoto sequer uma única posição com relação a Piaget e a Vygostky, por entender que um 

não se contrapõe ao outro, apenas se complementam em seus estudos. Essas comparações 

antes de serem feitas já estariam condenadas ao fracasso; uma vez que viveram em épocas 

diferentes e em realidades geográficas e culturais bastante diversas além de outros aspectos 

que desfavorecem comparações desse gênero em que se buscam méritos para o trabalho de 

um em detrimento do outro. 

O que proponho nesse trabalho de pesquisa e o que intencionei fazer nesse capítulo 

foi trazer à tona reflexões que propõem pensar que o sujeito precisa construir seus 

conhecimentos e que não se pode dá-los já construídos. Penso ainda que os conhecimentos 

precisam ser significativos para que sejam de fato aprendidos. Se a propósito da teoria 

construtivista se entende que os sujeitos formam seus conhecimentos a partir dos 

conhecimentos que já têm, pondo-os à prova e comparando-os com a realidade, tanto física 

quanto social, o que o professor e demais educadores podem proporcionar nas salas de aula 

e no cotidiano escolar é facilitar para que seus alunos façam antecipações a partir de suas 

representações. E que, além disso, as coloquem à prova com o que acontece ou com as 

concepções de outros. Parafraseando Delval (2001) “o conhecimento é um instrumento 

para a ação e modifica-se na ação”. 
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Alguns autores, na atualidade, têm usado outras metáforas para entender o processo 

de criação do conhecimento em todos os espaços e tempos do ser e do fazer humano. 

Assim como Gilles Deleuze e Felix Guattari trabalham com o conceito de transversalidade 

e a idéia de rizoma Michel Foucault caracterizou a capilaridade do poder, Henri Lefebvre, 

Michael de Certeau e Bruno Latour introduzem a noção de conhecimento em rede, Santos 

desenvolve a idéia de rede de subjetividades a partir do entendimento das redes de 

contextos cotidianos. Para Morin, os conhecimentos são gerados pela complexidade social 

e “dialética e dialogicamente”, geram complexidade social. 

Estes autores, além de outros, vêm apontando caminhos diferentes, não lineares e 

não obrigatórios para a criação do conhecimento. Considero interessante e oportuno abrir 

aqui um espaço para estar debatendo sobre o conhecimento em rede, que tem sido tão 

abordado por alguns autores nesses últimos tempos. 

 

 

O CONHECIMENTO EM REDE 
 

No mundo contemporâneo, surgiram campos científicos e aliadas a tantos outros 

espaços/tempos de conhecimento estão as novas formas de organização do trabalho, os 

novos movimentos sociais. Observa-se que tanto esta organização do trabalho como as 

mudanças sociais vêm sendo criadas e se desenvolvem quase sempre a partir do 

rompimento das fronteiras disciplinares e da criação de redes de relações, comunicações e 

conhecimentos. 

Nilda Alves (2001), apoiada nas palavras de Lefebvre (1983) fala em tecer 

conhecimento em rede se referindo à grafia em rede como sendo escrita: 

 
[...] a partir da consideração de um valor diferente, o da prática social. Trata-se 
assim de dar à prática a dignidade de fatos culturais e de espaço de criação de 
conhecimentos, que não são tecidos na teoria e que são importantes, para os 
homens, como os conhecimentos que ‘nesta’ são construídos. (ALVES e 
GARCIA, 2001, p. 111-112). 

 

Assim como falam essas autoras, penso que a construção do diálogo “própria das 

ciências modernas” (ALVES e GARCIA, op. cit., p.115) foi uma das possibilidades para o 

surgimento desses novos campos científicos com suas características “para além de 

disciplinares” (ALVES e GARCIA, op. cit., p.116) que anteriormente se conhecia. Pode-se 
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entendê-los como interdisciplinares, mas são mais do que isso: significam “campos novos 

de uma nova forma de pensar” (ALVES e GARCIA, op. cit., p.116) que levaram à quebra 

de paradigmas nas ciências existentes25. 

Esse movimento de tecer conhecimento em rede vem discutindo com a escola, a 

centralidade que se deu à racionalidade como única forma de aquisição de conhecimento, 

questionando assim o papel central que as disciplinas tradicionais, com base nas ciências 

do século XIX, vêm tendo. Esses caminhos, não mais tão disciplinares (por exemplo, a 

engenharia genética) estão impondo uma outra grafia na construção do conhecimento: a 

rede. Segundo Alves (2001): 

 
Esta substitui a idéia de que o conhecimento se ‘constrói’ daquela maneira 
ordenada, linear e hierarquizada, por um único e obrigatório caminho, pela idéia 
de que, ao contrário, não há ordem nessa criação – ou ela só pode ser percebida e 
representada pelo pensamento a posteriori da própria criação. A linearidade e a 
hierarquização, dão lugar à ‘múltiplas conexões e interpretações produzidas em 
zonas de contatos móveis’ [...]. (ALVES e GARCIA, op. cit., p.115). 

 

Isso traz também algumas discussões sobre o caminho que o mundo do trabalho na 

atualidade vem apresentando à escola. A mais interessante delas é que vem se processando 

no mundo do trabalho uma inversão, não em todo o seu espaço, mas na parte mais 

dominante (de maiores e mais concentrados lucros), a direção anteriormente assumida (a 

chamada taylorista-fordista) assumindo relações muito mais horizontais, criativas e, 

sobretudo, coletivas. 

De acordo com o que diz Alves (op. cit., p.114), “nesta parte do trabalho são 

procurados não só os profundamente formados, mas todos os que podem contribuir para 

fazer avançar o conhecimento, os mais capazes de se entenderem com os outros, de 

rapidamente adquirirem novos conhecimentos na horizontalidade (...)”. Nesse sentido, 

ações, expressões e criações individuais e coletivas, vão colocando no centro das 

discussões de processos teóricos e de ações concretas na educação escolar, o tempo e o 

espaço cotidiano do viver, indicando assim a necessidade de respostas concretas aos 

problemas concretos que os homens levantam e precisam resolver. 

Na escola, a esfera do cotidiano vem indicando a necessidade “da crítica radical à 

organização dominante: internamente, tanto quanto à estrutura de poder, quanto ao fazer 

                                                 
25 ALVES (2001) cita a quebra de paradigmas nas ciências existentes para se referir, por exemplo, ao 

desenvolvimento da idéia de caos, em Física, e o surgimento de uma epistemologia do impreciso (MOLES, 
1995), inicialmente nas ciências sociais, mas não só aí. 
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pedagógico, como quanto à sua estruturação curricular, (...) quanto aos limites e relações 

de poder existentes na sociedade, quanto às relações da educação com a sociedade (o 

mundo do trabalho, os movimentos sociais etc.)”. (ALVES e GARCIA, op. cit., p.117). 

Acredito assim, como essa autora, que ao mesmo tempo em que se cria teoria, se 

busca criar soluções, sempre parciais e relativas porque se trata de processos humanos. E é 

assim que no espaço da prática como é o da educação, os estudos teóricos se desenvolvem 

ao mesmo tempo em que buscam alternativas práticas. Esse é um movimento que apresenta 

para a escola em todos os seus níveis e, sobretudo na organização curricular, questões 

quanto à centralidade das disciplinas ou de soluções predominantemente racionais, até há 

pouco tempo incontestáveis frente às disciplinas ou aos componentes curriculares. 

Outro autor, Carlos Eduardo Ferraço (2001), que também se dedica aos estudos 

sobre conhecimento em rede, discute esse assunto dentro de uma visão de conhecimentos 

como redes de significados, questões estas envolvidas na prática do currículo, em uma 

experiência que ele chama de concreta26. 

A partir de suas análises, em trabalhos de pesquisa coordenados por ele (como por 

exemplo, em projetos para a Secretaria Municipal do Estado do Espírito Santo, 1994-

1996), Ferraço preocupou-se com os contextos evidenciados e suas articulações. A 

identificação destes contextos e das formas como foram representados e articulados 

segundo Ferraço (apud ALVES e GARCIA, op. cit., p.136) foi algo de suma importância 

na tentativa de aprender aspectos da rede de significados e conhecimentos compartilhados 

pelas professoras e, por conseqüência, dos currículos realizados. 

Essas experiências vivenciadas pelo citado autor levaram-no a pensar na 

importância de analisar como professores e alunos lidam com as situações efêmeras, 

circunstanciais, imprevistas e espontâneas, que ocorrem diariamente no cotidiano da escola 

e da sala de aula. O cotidiano escolar e os currículos em redes aí realizados são 

extremamente ricos em “dinâmicas imprevistas, aleatórias, complexas e multifacetadas que 

caracterizam as relações não-lineares dessas redes. Estudar esse cotidiano implica em viver 

essas dinâmicas”. (FERRAÇO, 2001 apud ALVES e GARCIA, op. cit., p.142). 

De acordo com esse autor, pode-se dizer que só é possível entender um sistema tal 

qual é o de redes de significados, representações e conhecimentos se “se entender a 

dinâmica de sua formação, uma vez que ela é a sua própria formação”. (FERRAÇO, 2001 
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apud ALVES e GARCIA, op. cit., p.143). Isso quer dizer que identificar os aspectos da 

rede significa entender como são tecidas. 

O autor ressalta ainda que as políticas curriculares no Brasil nos últimos anos e os 

“currículos prescritivos construtivistas arquitetônicos” (FERRAÇO, 2001 apud ALVES e 

GARCIA, op. cit., p.144) que delas decorrem têm reforçado princípios consagrados no 

paradigma da ciência moderna, tais como, compartimentalização, precisão, linearidade, 

hierarquização, causalidade, quantificação e outros. Esses princípios segundo esse autor, se 

revelam na forma como a escola é projetada, desenvolvida e usada (sua construção, sua 

organização e atribuição de funções) e na forma como o saber é trabalhado (disciplinas, 

planejamentos, atividades, avaliações etc.). 

Entretanto, uma análise do cotidiano escolar contemporâneo a partir das redes de 

relações, conhecimentos, ações e representações que nele são produzidos, revela que, ao 

mesmo tempo em que esses princípios são reforçados, eles também são superados. Ou seja, 

continuamos a tradição da ciência moderna ao mesmo tempo em que a “transcendemos” 

(FERRAÇO, 2001 apud ALVES e GARCIA, op. cit., p.144). De acordo com ele é 

necessário nessa “transcendência” inferir sobre a rede: 

 

1) A idéia de rede nos permite pensar a escola para além de seu contexto 
pedagógico imediato. [...]; 

2) O enfoque dado às ações das pessoas aí envolvidas deve, necessariamente, 
levar em conta as relações que elas estabelecem em suas redes como 
também determinantes de seus desempenhos. [...]; 

3) Os diferentes tipos de influências oportunizam o surgimento de costumes 
próprios, muitas vezes compartilhados, mas que não são uniformes, 
comuns, a todos. [...]; 

4) O peso de cada um dos fatores que determinam as redes de representações 
e ações vai depender de necessidades locais, preferências pessoais, 
histórias de vida formações, superstições, valores, intenções, projetos etc. 
[...]; 

5) Os papéis ou funções que cada sujeito desempenha no cotidiano escolar 
não podem ser definidos apenas institucionalmente, de acordo com normas 
e valores prevalecentes na sociedade. [...]; 

6) Por efeito, cada sala de aula, cada grupo de professores e alunos, cada 
cotidiano escolar, precisa ser estudado como redes de papéis/funções 
interdependentes que se auto-determinam, como grupos que se auto-

                                                                                                                                                    
26 Para saber mais sobre essa experiência citada por Ferraço é importante ler seu texto Currículos e 

conhecimentos em redes: as artes de dizer e escrever sobre a arte de fazer, na obra: ALVES, N. e 
GARCIA, R. L. (Orgs.). O sentido da escola. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
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organizam, levando a cabo tarefas em um meio social particular/geral. 
[...]; 

7) No processo de autodeterminação e auto-organização dos 
sistemas/contextos e das redes, as ações são realizadas de modo a buscar 
saídas para os problemas. Sempre há uma saída, seja qual for. Não há 
imobilismo. [...]; 

8) O entremeado de identidades, variações de significados e conhecimentos 
do cotidiano escolar e o entrelaçamento de ações nele realizadas implicam 
em assumirmos diferentes ‘currículos-redes’, realizados nas salas de aula. 
[...]; 

9) A riqueza das interações estabelecidas entre todos que aí estão nos leva a 
pensar nesse cotidiano a partir de categorias como ações, interação, 
tessitura, redes, compartilhamento, complexidade, enredamento, ajudas 
mútuas, solidariedade, crenças, significados, táticas, saídas, auto-
organização, entre outras, para além dos princípios cartesianos racionalistas 
traduzidos na visão construtivista arquitetônica do conhecimento. As bases 
epistemológicas e sociais dos currículos-redes são muito mais amplas do 
que aquelas que se valem apenas da cognição, intelectualidade conceitual e 
conteúdo sistematizado, associados à linearidade, hierarquização, 
causalidade, compartimentalização e quantificação do conhecimento; 

10) Se, na modernidade, o currículo necessitava seguir um ordenamento linear, 
seqüencial e quantificável, no mundo contemporâneo sua realização assume 
as características de redes complexas, plurais, imprevisíveis e inéditas. Tais 
redes, como a vida, estarão sempre em transição, em processo de mudança. 
Uma rede em processo é uma rede transformativa, continuamente 
emergente. Vai além da estabilidade para alcançar os poderes de criação da 
estabilidade. Na rede transformativa, a predição e o controle, elementos 
vitais do modelo modernista, tornam-se menos ordenados e mais 
imprecisos uma vez que surge um novo senso de ordem, um senso 
assimétrico, caótico, fractal, rizomático, com o qual nós ainda não estamos 
habituados mas que estamos começando a descobrir a partir de vivências na 
contemporaneidade. Nesta nova ordem, a espontaneidade e o efêmero são 
fundamentais; 

11) Finalizando, considerando a escola como instituição cujo modelo ainda 
pressupõe um currículo oficial prescritivo colocamos como reflexão: 1º) 
Que elementos do currículo prescritivo, adotado em uma escola são, de 
fato, incorporados pelos currículos-redes de alunos e professores? [...] 2º) 
E, em contrapartida, que elementos dos currículos-redes podem e devem ser 
incorporados pelos currículos prescritivos, permitindo que os últimos se 
mostrem como racionalizações dos primeiros e como representações 
compartilhadas nas redes de conhecimentos e representações de alunos e 
professores? (FERRAÇO, 2001 apud ALVES e GARCIA, op. cit., p.145-
150). 

 

Tomando-se como referência essas indagações que faz o autor, acredito ser 

importante, pois, continuar essa discussão a partir da relação do conhecimento e currículo 

escolar versus mudanças ou desafios sociais.  
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CONHECIMENTO, CURRÍCULO E DESAFIOS DA SOCIEDADE E DA 
EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 

Sabemos que, hoje têm-se desenvolvido na educação significativos esforços de 

reformulação dos currículos escolares. Trata-se de um fenômeno global, intensamente 

estudado por pesquisadores que buscam compreender os processos de elaboração e de 

implementação das novas políticas de currículo. Em algumas análises percebe-se que os 

autores procuram explicitar as relações de poder que se expressam nas reformas e 

evidenciar como elas têm se constituído em instrumentos de regulação e de auto-regulação 

de indivíduos e grupos. Afirma-se mesmo que, por meio das reformas pretende-se instituir 

determinadas maneiras de ver, sentir e entender o mundo. Em outros estudos busca-se 

mostrar como a reorganização dos currículos move-se com a intenção de responder, 

mesmo que de formas diferentes, à reestruturação dos locais de trabalho e às demandas da 

economia. As recentes reformas educacionais, em que se destacam inovações curriculares, 

parecem considerar as atuais mudanças na organização do trabalho; visando a formar 

futuros trabalhadores em consonância com as competências que o sistema produtivo parece 

desejar ou ainda formar trabalhadores críticos, autônomos e responsáveis. 

Outro aspecto que se evidencia como preocupação dos que têm desenvolvido os 

processos de reestruturação da escolarização é o caráter essencialmente multicultural de 

nossas sociedades. Inegavelmente plurais estas sociedades abrigam diferentes grupos cuja 

convivência está longe do que poderia considerar pacífica. A diferença cultural cada vez 

mais marcante baseia-se em relações de poder que oprimem determinados grupos e 

indivíduos e que se manifestam de várias formas: xenofobia, fundamentalismo, racismo, 

terrorismo. Ao se propor mudanças curriculares, busca-se oferecer algumas respostas a 

esse complexo panorama cultural. Tais respostas tanto têm correspondido à intenção de 

harmonizar e integrar os diferentes grupos numa cultura mais hegemônica, como ao 

propósito de tornarem visíveis, de questionar e de desestabilizar relações assimétricas entre 

esses mesmos grupos. 

As iniciativas de analisar, de efetuar ou de reestruturar as mudanças curriculares, 

que se vem efetivando em vários países, são referentes ao processo de globalização em 

curso; quer seja pelos seus aspectos econômicos ou culturais, não há como negar seus 

contraditórios reflexos no cenário da educação. Nas políticas educacionais, nos currículos, 

nas avaliações, nas investigações, nas propostas de se reformular a formação de 

professores aparecem procedimentos, objetivos e características comuns a despeito das 
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diferenças também observáveis. É comum se ouvir dizer que sempre é possível encontrar 

alguém, em qualquer continente, interessado em tais temas, capaz de compreender o que se 

faz e o que se fala na área de educação em qualquer outra parte do mundo. 

Nesse processo homogeneizador, perdas e ganhos com certeza se fazem sentir. O 

avanço tecnológico, que cada vez mais confere rapidez ao processo de comunicação, 

disponibiliza a um número crescente de pessoas uma ampla gama de informações. Esse 

desenvolvimento, ao mesmo tempo, permite novas e eficazes formas de controle do 

processo de produção do conhecimento. Nesse contexto, se acresce as dificuldades 

envolvidas na concessão de recursos e na definição de prioridades para as pesquisas, tão 

variáveis, quer se trate do Primeiro ou do Terceiro Mundo. Pode-se, em síntese, dizer que 

as condições globais em que os pesquisadores desenvolvem suas atividades e constroem 

conhecimento são bem mais complexas e interconectadas do que jamais foram. 

O fato é que o trabalho intelectual que hoje se desenvolve ao longo do globo pode 

pautar-se tanto por subordinação como por acentuado grau de autonomia em relação aos 

mecanismos oficiais de homogeneização e de controle e às esferas em que se tomam as 

decisões. Alguns estudos abordam essas preocupações, enfocando a centralidade do 

conhecimento na sociedade mais ampla e nas reformas educacionais, a necessidade de uma 

orientação multicultural27 nos currículos, bem como a produção de conhecimento sobre 

educação e currículo. 

É importante estar conceituando o currículo para se fazer entender sobre a intenção 

educativa de uma escola, que é definida por seu currículo, projeto que preside as atividades 

escolares e orienta a ação dos professores. O currículo escolar é o que funciona como plano 

de ação para operacionalizar a proposta pedagógica da escola. É o que na verdade, 

explicita a seqüência dos conteúdos (quando ensinar), as formas de estruturar e 

acompanhar as atividades de ensino e aprendizagem (como ensinar e avaliar a 

aprendizagem) e as competências e habilidades a serem desenvolvidas (o quê e por que 

ensinar). Assim dizendo, o currículo é “o elo entre a teoria educacional e a prática escolar 

(o que realmente acontece nas salas de aula), o elemento que articula possibilidades, 

necessidades, interesses, pretensões e perspectivas da escola, em um conjunto de escolhas, 

ações, ênfases e omissões”. (ACÚRCIO e ANDRADE, op. cit., p.11). 

Neste último enfoque, o currículo precisa refletir as necessidades e as exigências da 
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vida social, concentrar-se na produção do saber, do conhecimento e do desenvolvimento da 

consciência crítica e valorizar a cultura popular, a experiência e os conhecimentos que os 

alunos trazem para a escola, o saber do senso comum como base para a construção social 

do conhecimento, ou seja, da aprendizagem. 

 

 

APRENDIZAGEM E AS FUNÇÕES DA ESCOLA 
 

O que parece ser desafio maior para a educação de hoje é a incorporação, tanto nas 

suas construções teóricas quanto nas realizações práticas, da descoberta da existência de 

uma parceria das formas de aprendizagem com as formas de vida, incluindo nestas tanto o 

plano que se julgava estritamente biológico quanto o que normalmente se convencionou 

chamar de “processos mentais”, como por exemplo, a inteligência. A inseparabilidade 

desses dois aspectos deixa os pedagogos sem outra saída senão a de repensar a pedagogia a 

partir de novas bases e percebê-la de outra maneira, redefinindo-a como um conjunto de 

atividades propiciadoras e ativadoras de processos vitais28. Ou como diria Einstein “a arte 

do mestre consiste em despertar o gozo da expressão criativa e do conhecimento” 29. 

Considero que seria importante para melhorar a escola e mais propriamente as 

práticas educativas e, 
 
[...] definitivamente para tornar os homens mais racionais e mais felizes e que as 
instituições escolares dispensassem mais atenção ao processo de formação de 
conhecimentos que cada indivíduo realiza em seu meio social, e que os processos 
de elaboração dos conhecimentos escolares e extra-escolares reduzissem suas 
diferenças. Ser bem sucedido na escola é algo muito importante para o futuro do 
indivíduo na sociedade, tanto quanto pensar por si mesmo e aplicar o que 
aprendeu no dia-a-dia. Quando o conhecimento acadêmico se circunscreve à 
própria escola, é necessário decorar uma série de truques e macetes que visam à 
retenção dos conteúdos. Entretanto, se quisermos que esse conhecimento tenha 
utilidade também no âmbito externo à escola, para resolver os problemas 
cotidianos e entender o que aconteceu a nós e aos outros, será necessário que a 
escola promova e desenvolva acima de tudo a capacidade de pensar, 
preocupando menos com os conhecimentos concretos – que, para aquele que 
sabe pensar, vêm por acréscimo. Com isso quero dizer que quem entende o que 
está estudando aprende de maneira mais prazerosa e eficaz do que aquele que 
precisa decorar tudo, entendendo apenas uma parte do assunto. (DELVAL, 
1998a, p. 8). 

                                                                                                                                                    
27 Esse termo é utilizado por Ana Canen. Para melhor compreensão sobre “multiculturalidade”, suas obras 

são importantes referências sobre o assunto, como: CANEN, A. Avaliação da aprendizagem em 
sociedades multiculturais. Rio de Janeiro: Papel & Virtual, 2001. 

28 ASSMANN, H. Metáforas para reencantar a educação-epistemologia e didática. Piracicaba: Unimep, 
1998. 

29 Idem. 
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Avalio assim, que o conhecimento científico é mal ensinado na maioria das escolas, 

isto é, parece que só tem serventia para permanecer dentro dela e que tem até se revelado 

mais como uma forma de inserção social, do que realmente como forma de utilidade para a 

vida. Acredito então, que as atividades escolares pudessem sofrer mudanças, a partir de 

problemas que mostrassem a utilidade do conhecimento científico na vida das pessoas. 

Portanto, para entender o que acontece na escola, qual a eficácia da aprendizagem 

escolar e quais são suas limitações, por que os alunos aprendem de uma determinada 

maneira e não de outra, aprendem certas coisas e não outras é preciso analisar a forma do 

aprender e do ensinar a aprender. É o que discutirei a seguir. 

 

 

APRENDER A APRENDER OU ENSINAR A APRENDER A APRENDER? 
 

Um dos temas de investigação de novos paradigmas epistemológicos que afetam 

diretamente as práticas de ensino diz respeito ao desenvolvimento das estratégias 

cognitivas, também chamadas, segundo José Carlos Libâneo (1996), de habilidades do 

“aprender a aprender”. 

De acordo com ele, esta expressão está associada, pelo menos a duas correntes da 

psicologia: o modelo tecnocrático (tecnicismo) e o modelo cognitivista. O autor analisa 

que o que há de comum nas propostas do aprender a aprender, é a ênfase do 

desenvolvimento de técnicas e habilidades ou, mais genericamente, procedimentos, 

destinados a facilitar a capacidade de atuação e adaptação do aluno a situações e 

informações novas. Ele crê na possibilidade de poder diferenciar um modelo tecnicista e 

um modelo mais propriamente cognitivo. 

Segundo esse autor, o modelo tecnicista é muito claro: as estratégias cognitivas não 

são mais que comportamentos práticos para transformar o aluno num sujeito prático, 

competente é prevista uma seqüenciação do ensino semelhante à instrução programada ou 

ao planejamento curricular que adquire característica de controle do trabalho do professor. 

Para o modelo cognitivista, focalizam-se os processos internos de elaboração do 

conhecimento, ou seja, o desenvolvimento de estratégias cognitivas seria uma estratégia 

geral do processo do conhecimento, ligada à aprendizagem significativa, às formas de 

ajudar o aluno a desenvolver o pensamento autônomo, crítico, criativo, à ativação de 
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processos mais complexos de pensamento e desenvolvimento dos alunos. De acordo com 

Libâneo (1996), 

 
[...] as habilidades cognitivas não seriam ações finalistas mas mediadoras do 
processo de aprender. Tais estratégias cognitivas, uma vez internalizadas pelo 
aluno, favoreceriam organizar seu raciocínio para lidar com a informação, fazer 
relações entre conteúdos, enfim, tornar a informação conhecimento significativo, 
levar uma generalização cognitiva em outras situações e momentos de 
aprendizagem dos indivíduos. (LIBÂNEO, 1996, p. 221). 

 

Outro procedimento do ensinar a pensar, segundo este mesmo autor, é a 

metacognição, isto é, a necessidade de o aluno tomar consciência dos objetivos da 

aprendizagem e dos meios que utiliza para atingir esses objetivos podendo com isso, 

organizar e dirigir seu próprio processo de aprendizagem. 

Sabe-se que a aplicação de estratégias cognitivas na sala de aula não é novidade 

para muitos dos professores, ao contrário, é uma idéia bastante familiar a proposta 

cognitiva para a qual o conhecimento é um processo de construção e reconstrução pelo 

aluno. Concordo com Libâneo quando este confere importância em distingui-las do modelo 

tecnicista que é prescritivo, mecânico, meramente instrumental. No modelo cognitivista, o 

papel do professor é fundamental: precisa acompanhar e interpretar os processos de 

aprendizagem, inclusive as dificuldades dele, necessita também modificar suas próprias 

estruturas de conhecimento como condição para ajudar o aluno a enfrentar tarefas e 

problemas colocados e, além disso, precisa valorizar as inter-relações comunicativas na 

classe ou no grupo. 

Para a compreensão do que possa vir a ser o “ensinar a aprender a aprender”, ou 

melhor, a ajudar o aluno a adquirir estratégias de aprendizagem, precisamos considerar o 

papel dos conteúdos do ensino e aprendizagem, os processos de ajuda pedagógica do 

professor. Considero ser bastante difícil trabalhar com estratégias de aprendizagem, 

habilidades cognitivas, processos de pensamento autônomo, à margem de conhecimentos 

sistematizados (conceitos, princípios, fatos, teorias, métodos de investigação etc.), tendo 

em vista que, embora as estratégias de aprendizagem constituam o núcleo do 

desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas dos alunos, elas são ativadas no 

processo de assimilação ativa dos conceitos e fatos de um conteúdo. 

O empenho na tarefa de promover a contínua ressignificação do currículo escolar 

depende de termos sempre em mente as seguintes questões: Que sujeito se quer formar? O 

que memoriza e repete informações isoladas ou o que pensa, descobre, cria e participa 
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concreta e globalmente? Se quer educar para a repetição, para a submissão e para a 

passividade ou para a autonomia, para a criatividade e para o interesse pela atualização 

contínua do conhecimento? 

Ressignificar o currículo, tornando a aprendizagem mais fecunda, adequando-a a 

novas demandas sociais, políticas e tecnológicas da era da informação, implica em revisitar 

a práxis escolar, buscar novas alternativas para as velhas questões da aprendizagem, 

contribuir para um fazer pedagógico estruturado em sentimentos, afetividade, emoções, 

criatividade, criticidade e responsabilidade. 

Por tudo isso, entendo que este novo paradigma sobre o “aprender a aprender” 

promove cada vez mais a retomada da questão interdisciplinar na educação. Apesar da 

constância com que é pontuada, esta questão ainda é incipientemente desenvolvida em 

todos os campos e vem sendo pouco explorada no campo da educação. 

Na intenção de contribuir com os estudos propostos por esta pesquisa, e na urgência 

de novos desafios para um ensino mais contextualizado e menos fragmentado, cabe aqui 

discutir sobre aspectos da interdisciplinaridade na educação. Proponho essa discussão e a 

aderência dessa prática interdisciplinar no currículo das escolas, não como um modelo, 

mas como um procedimento de um fazer pedagógico que contextualize e (re) signifique os 

conhecimentos científicos na vida do aluno. 

Para se entender melhor sobre a interdisciplinaridade tal qual se aporta e como se 

aponta nesse trabalho de pesquisa, será abordado no capítulo que se segue um pouco da 

história e da evolução do conceito. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

INTERDISCIPLINARIDADE E EDUCAÇÃO: 
Dos aspectos conceituais aos desafios de uma prática efetiva 

 

 

Para iniciar sobre o assunto considero de suma importância estar abordando sobre 

alguns aspectos da interdisciplinaridade. Embora seja um termo tão debatido nessa última 

década, é algo que não tem significado único, são significados diversos e até mesmo 

contraditórios. Apresentar uma única definição seria tarefa bastante complexa, uma vez 

que este termo envolve uma série de equívocos e também de possibilidades: 

multidisciplinaridade, transdisciplinaridade30. 

Entende-se de acordo com Santomé (1998), que: 

 
Multidisciplinaridade é o nível inferior de integração. Ocorre quando, para 
solucionar um problema busca-se a informação e a ajuda em várias disciplinas, 
se que tal interação contribua para modificá-las ou enriquecê-las. [...] 
Transdisciplinaridade é a etapa superior de integração. Trata-se da construção de 
um sistema total, sem fronteiras sólidas entre as disciplinas ou seja, de uma 
‘teoria geral de sistemas ou de estruturas, que inclua estruturas operacionais, 

                                                 
30 Jurjo Torres Santomé faz uma reflexão sobre estes aspectos como “modalidades da interdisciplinaridade” 

na obra: SANTOMÉ, J. T. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: 
Artmed, 1998. p. 67-75. 
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estruturas de regulamentação e sistema probabilísticos, e que uma esta diversas 
possibilidades por meio de transformações reguladas e definidas’ (PIAGET, 
1979a, p. 166-171 apud SANTOMÉ, 1998, p. 70). 

 

Há ainda aqueles que confundem o termo interdisciplinaridade, estreitando o seu 

campo de atuação, comparando-a ou reduzindo-a a definições como: integração, interação 

ou inter-relação. Isso nas escolas resulta muitas vezes em práticas educativas 

desenvolvidas a partir de uma justaposição de idéias, de conteúdos ou de fatos conceituais. 

“A interdisciplinaridade nada tem a ver com procedimentos cumulativos e justapostos”. 

(SANTOMÉ, op. cit., p. 119). 

Já como interdisciplinaridade, esse autor vê como algo diferente que reúne estudos 

complementares de diversos especialistas em um contexto de estudo de âmbito mais 

coletivo. Implica em uma vontade e compromisso de elaborar um contexto mais geral, no 

qual cada uma das disciplinas em contato são por sua vez modificadas e passam a depender 

claramente umas das outras. Estabelece-se uma interação entre duas ou mais disciplinas, o 

que resultará em intercomunicação e enriquecimento recíproco, e conseqüentemente, em 

uma transformação de suas metodologias de pesquisa, em uma modificação de conceitos, 

de terminologias fundamentais etc. Entre as diferentes matérias ocorrem intercâmbios 

mútuos e recíprocas integrações; existe um equilíbrio de forças nas relações estabelecidas. 

Entendo assim que, apesar de não possuir uma exata definição, a 

interdisciplinaridade precisa ser compreendida para não haver desvio na sua prática no 

campo educacional, nem para ser encaixada como mais um modismo no mundo 

acadêmico. E ainda que o termo interdisciplinaridade possa parecer algo mais recente, a 

tentativa de superar uma visão fragmentária dos objetos e dos acontecimentos, de se 

construírem conhecimento da totalidade das coisas e de permitir um intercâmbio entre os 

diversos conhecimentos é antiga. 

Em Aristóteles31, por exemplo, há preocupações “interdisciplinares”, quando este, 

sendo o pai da idéia de dividir as ciências de acordo com os tipos de objetos para objetos 

distintos, para ciências distintas, que teriam metodologias e linguagens diferentes, 

percebeu o perigo que isso representava criando visões parciais da totalidade do mundo. 

Assim, para superar esses conhecimentos fragmentários, propõe unificá-los numa 

                                                 
31 Esta recuperação histórica está embasada no texto: BARROS, A. A. P. Interdisciplinaridade: o pensado, o 

vivido – de sua necessidade às barreiras enfrentadas. ABC Educatio, São Paulo, mar. 2004. Disponível 
em: <http://www.abceducatio.com.br/rev_32/interdisciplinaridade/interdisciplinaridade.htm>. Acesso em: 
10 jun. 2004. 
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totalidade explicativa que seria realizada pela filosofia. A discussão aberta por Aristóteles 

perpassou gerações de pensadores e já no século XVIII assistiu-se ao surgimento do 

enciclopedismo, que foi uma tentativa interdisciplinar de reter todas as informações sobre 

o mundo e sobre o homem num único livro, mesmo que com vários volumes. O objetivo 

era que qualquer indivíduo pudesse ter acesso ao conhecimento até então acumulado. 

Como se tem observado e embora se trate de um neologismo32, a 

interdisciplinaridade não é um campo novo de indagações. Já se encontrava manifestações 

de preocupação com o assunto entre os solistas romanos; entretanto no século XVIII, com 

o movimento dos Enciclopedistas Franceses, a preocupação exacerbou-se. Retomado por 

Bacon, Leibniz e Commenius, o campo sofreu o impacto do século XIX com a expansão 

do trabalho científico e o advento da especialização. 

O contexto histórico vivido nesta virada de milênio, caracterizado pela divisão do 

trabalho intelectual, fragmentação do conhecimento e pela excessiva predominância das 

especializações, demanda retomada do antigo conceito de interdisciplinaridade que no 

longo percurso desse século, foi sufocado pela racionalidade da Revolução Industrial. 

Pensar a interdisciplinaridade enquanto processo de integração recíproca entre várias 

disciplinas e campos do conhecimento, capaz de romper as estruturas de cada uma delas 

para alcançar uma visão unitária do saber, é sem dúvida uma tarefa que demanda um 

grande esforço por parte dos educadores (e também de cientistas), no sentido de se romper 

com uma série de obstáculos ligados a uma racionalidade extremamente positivista da 

sociedade industrializada. 

A partir destas idéias, vê-se como necessário, repensar a produção e a 

sistematização do conhecimento fora das posturas científicas dogmáticas, no sentido de 

inseri-las num contexto de totalidade. Sendo assim, a complexidade do mundo em que 

vivemos, passa a ser sentida e vivida de forma globalizada e interdependente, recuperando 

o sentido da unidade, que há muito vem sendo sufocada pelos valores constantes do 

especialismo. Na medida em que Morin (2000) propõe a epistemologia da complexidade (a 

realidade é complexa e tem diferentes níveis), na qual a rigidez da lógica clássica é 

substituída pela dialógica e o conhecimento da integração do todo no interior das partes, 

isso alerta para a importância vital da contextualização. 

A própria subdivisão dos tradicionais campos do conhecimento em especialidades 

                                                 
32 FAZENDA, I. C. A questão da interdisciplinaridade no ensino. Disponível em: <http:// 

www.uniube.br/prege/arquivos/ A_questao_%20interdisciplinaridade_ensino.pdf>. 
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independentes permitiu um incremento quantitativo importante nos níveis de produção 

científica. Nunca, como neste século, se deparou com tanto surgimento de novas 

subespecialidades, com várias denominações; “algumas bem recentes como, por exemplo: 

Biologia Molecular, Microeconomia, Econometria, Micologia, Demografia, Fonologia, 

Psicometria, Lógica, Física de Fluídos, Estratigrafia (...)”.  (SANTOMÉ, op. cit., p. 62). 

Revendo outro conceito nesse mesmo autor, a interdisciplinaridade também é 

associada ao desenvolvimento de certos traços da personalidade, tais como a flexibilidade, 

confiança, paciência, intuição, pensamento divergente, capacidade de adaptação, 

sensibilidade com relação às demais pessoas, aceitação de riscos, aprender a agir na 

diversidade, aceitar novos papéis etc. 

Pode-se, de certa forma, considerar a interdisciplinaridade como um objetivo nunca 

completamente alcançado e deva ser permanentemente buscado. Não se resume numa 

proposta teórica, mas numa prática. Na medida em que são feitas experiências reais de 

trabalho em equipe, exercitam-se suas possibilidades, problemas e limitações. Entretanto, 

existem fatores que podem atrapalhar processos de interdisciplinaridade. Dentre eles estão 

as “fortalezas” (SANTOMÉ, op. cit., p. 67) que as escolas costumam construir no interior 

das disciplinas. Isso pode ter como conseqüência um maior isolamento e converter-se 

numa cultura ou de um pensamento dogmático. Este tipo de ameaça talvez seja maior no 

âmbito das ciências sociais, já que é nele que as ideologias incidem e são mais facilmente 

visíveis. 

Outro fator que aparece como impedimento para a formação de projetos 

interdisciplinares é a divisão e distinção de trabalho de pesquisa e de aplicação. Santomé 

(1998) explica esse impedimento como um fenômeno que costuma traduzir níveis de 

hierarquia e prestígio, e que é conseqüência lógica da divisão de trabalho existentes nas 

sociedades de estrutura capitalista, entre trabalho manual e intelectual. 

Na visão desse autor, um dos conceitos que melhor se aproxima daquilo que 

podemos atribuir ao termo interdisdisciplinaridade surge ligado à finalidade de corrigir 

possíveis erros e à esterilidade acarretada por uma ciência excessivamente 

compartimentada e sem comunicação interdisciplinar. De acordo com suas idéias, a crítica 

à compartimentação das matérias será igual à dirigida ao trabalho fragmentado nos 

sistemas de produção da sociedade capitalista, à separação entre trabalho intelectual e 

manual, entre teoria e a prática, à hierarquização e ausência de comunicação democrática 

entre os diferentes cargos de trabalho em uma estrutura de produção capitalista, entre 



78 

humanismo e técnica etc. 

Ainda segundo o mesmo autor, uma das razões desta política de fragmentação 

disciplinar é resultado da tendência dos pesquisadores a perfilar os problemas a serem 

estudados de uma maneira muito precisa, para resolvê-los com maior rapidez. O forte peso 

da cultura do positivismo, com sua ênfase na precisão, e a imposição de determinadas 

metodologias de pesquisa e, portanto, de formas de legitimação do conhecimento 

favoreceram a caminhada em direções disciplinares mais reducionistas; ganhava-se nos 

níveis de precisão nos quais se trabalhava, mas em geral perdia-se nas questões relativas à 

sua relevância. Modelo cartesiano, racionalista, positivista. 

É importante considerar também a contribuição do pesquisador brasileiro, Hilton 

Japiassu, cujos estudos forneceram alguns fundamentos históricos do pensamento 

educacional sobre interdisciplinaridade neste país. Segundo ele, a interdisciplinaridade é 

algo a ser vivido, enquanto “atitude de espírito”. (JAPIASSU, 1976, p. 82). Essa atitude é 

feita de curiosidade, de abertura, do senso de aventura e descoberta, e exerce um 

movimento de conhecimento capaz de intuir relações. É, nesse sentido, uma prática 

individual. Mas também é prática coletiva, onde se expressa como atitude de abertura ao 

diálogo com outras disciplinas, que reconhece a necessidade de aprender com outras áreas 

do conhecimento. 

Segundo Japiassu (1976), a interdisciplinaridade exige uma reflexão profunda e 

inovadora sobre o conhecimento, que demonstra a insatisfação com o saber fragmentado. 

Neste sentido, a interdisciplinaridade propõe um avanço em relação ao ensino tradicional, 

com base na reflexão crítica sobre a própria estrutura do conhecimento, na intenção de 

superar o isolacionismo entre as disciplinas e no desejo de revitalizar o próprio papel dos 

professores na formação dos estudantes para o mundo. 

A interdisciplinaridade também requer a disposição para reformular estruturas 

mentais, para “desaprender”, e uma certa desconfiança em relação a racionalidades bem 

estabelecidas. Desconfiança quanto à capacidade de um conhecimento configurado em 

múltiplas e desordenadas especialidades, com suas linguagens particulares, para fornecer 

uma compreensão do ser humano em sua totalidade. 

Essa perspectiva sugere aos professores a necessidade de aprender a exercer uma 

reflexão crítica sobre seus conhecimentos e modos de conhecimento, sobre as 

racionalidades e as linguagens que utilizam em suas práticas pedagógicas. Além disso, é 

importante aprender a questionar e romper com formas tradicionais de conhecimento, 
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modos de ensino e relações pedagógicas. Torna-se imprescindível, portanto, falar desse 

rompimento que pressupõe uma mudança de mentalidade e uma adesão a uma prática 

interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade não significa negar as especialidades e objetividade de cada 

ciência. O seu sentido reside na oposição da concepção de que o conhecimento se processa 

em campos fechados em si mesmos, como se as teorias pudessem ser construídas em 

mundos particulares sem uma visão unificadora que sirva de base para todas as ciências e 

isoladas dos contextos e processos histórico-culturais. 

Sob o olhar de outro estudioso sobre o assunto, Pedro Demo traz uma possível 

definição e a “origem” de interdisciplinaridade como sendo: 

 
[...] a arte do aprofundamento com sentido de abrangência, para dar conta, ao 
mesmo tempo, da particularidade e da complexidade do real. Precisamente 
porque este intento é complexo, a interdisciplinaridade leva a reconhecer que é 
melhor praticada em grupo, somando qualitativamente as especialidades. [...] 
Outra origem da interdisciplinaridade pode ser encontrada nos limites do 
conhecimento, não mais na perspectiva metodológica, mas do ponto de vista da 
realidade como tal. (DEMO, 1997, p. 88-89). 

 

O que se nota, segundo Demo, é que a necessidade da interdisciplinaridade “não 

provém apenas das deficiências do conhecimento científico ou da organização histórica de 

seu fomento, mas, sobretudo da realidade como tal”. (DEMO, op. cit., p.101).Essa análise 

evidencia que a própria multiplicação das disciplinas no decorrer dos tempos atesta o 

reconhecimento acadêmico de que não existe ou não é viável o “sábio universal”, como 

alguma vez se pretendia. 

Primeiro apareceram as disciplinas consideradas expressões cruciais da realidade, 

cujo exemplo maior é o da filosofia, considerada como uma matéria “eterna”. Depois 

foram surgindo disciplinas marcadas pela contemporaneidade ou como decorrência de 

problemáticas novas, tais como administração, desenho industrial, informática, etc. 

Também aconteceu um movimento em direção as disciplinas mais práticas, “contrapondo-

se até certo ponto, à tendência filosofante das matérias eternas”. (DEMO, op. cit., p. 101-

102). 

É interessante notar que a própria evolução do conhecimento teve que se curvar, 

crescentemente, ao reconhecimento da complexidade da realidade, demonstrando isso na 

multiplicação enorme de cursos acadêmicos. O que se pode observar ainda de acordo com 

o que diz o autor, é que embora exista no mundo acadêmico uma certa tradição 
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interdisciplinar, que aparece em trabalhos publicados a várias mãos, ou em institutos de 

pesquisa que tratam de temas complexos, a regra continua sendo a visão fortemente 

especializada e fechada em si mesma. 

Face a essas idéias, torna-se importante repensar a produção e a sistematização do 

conhecimento fora das posturas científicas dogmáticas, no sentido de inseri-las num 

contexto de totalidade.Penso que dessa forma, a complexidade do mundo em que vivemos 

passa a ser sentida, a ser vivida de forma globalizada e interdependente, recuperando o 

sentido da unidade que tem sido sufocada pelo exacerbado especialismo. Existe, porém um 

ponto importante a ser ressaltado sobre esse aspecto: a interdisciplinaridade precisa 

respeitar o território de cada campo do conhecimento, bem como poder distinguir os 

pontos que os unem e os que os diferenciam. Só assim haverá condição para se detectar as 

áreas onde é possível estabelecer conexões. 

Nesse sentido, não estou me referindo à interdisciplinaridade como uma teoria geral 

e absoluta do conhecimento, mas sim como o estudo do desenvolvimento de um processo 

de conhecimento dinâmico, integrador e, sobretudo, dialógico, onde as trocas devem 

acontecer entre os parceiros. Refiro-me, sobretudo à área educacional quando um trabalho 

interdisciplinar exige do educador uma postura de diálogo e de trocas de informação e 

conhecimento para com os outros educadores e para com os alunos.  

Ivani Catarina Fazenda (1994) propõe: 

 
[...] o movimento de diálogo do professor com sua prática pedagógica, com seus 
conhecimentos e elaborações.  Em complemento, a preservação (registro) da 
memória do trajeto percorrido, que vai possibilitar a revisão e releitura crítica das 
experiências de ensino.  Um outro fundamento, a parceria, seria uma forma de 
incitar o diálogo com outras formas e fontes de conhecimento, e o ingresso em 
seus universos.  Além disso, a parceria representa um modo de experimentar 
outras formas de racionalidade, nenhuma suficiente em si mesma. (FAZENDA, 
1994, p. 81-89). 

 

Com esse modo de pensar a interdisciplinaridade, se se deseja compreendê-la no 

âmbito da educação, do ensino-aprendizagem, precisa-se contemplá-la a partir de 

diferentes pontos de vista, com o intento de se aproximar do que ela tem de essencial, isto 

é, daquilo que se mostra presente nas mais diversas perspectivas. Esse propósito exige que 

se procure deixar de lado tudo o que já se pensou a respeito, reduzindo ao máximo a 

interferência de crenças e teorias que se procura partilhar. 

Trata-se de uma maneira de agir que facilite o indivíduo pensar sobre o seu modo 

de pensar os conhecimentos, estabelecendo sentido de integração consigo mesmo e dele 
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para com a realidade, restabelecendo uma inter-ligação entre homem, vida, sociedade, 

conhecimento, em que cada um desses elementos se expliquem reciprocamente.A inter-

ligação desses aspectos a que me refiro, é a que estabelece o diálogo entre áreas do 

conhecimento, de modo a superar as concepções redutoras e disjuntoras das disciplinas 

isoladas. 

No esforço de correlacionar disciplinas, a interdisciplinaridade na área educacional 

está hoje, mais associada à realização de determinados projetos e até mesmo da correlação 

entre projetos. Isso se deve principalmente à abordagem da complexidade da realidade a 

que chegamos. Assim sendo, “não é possível a construção de uma única teoria da 

interdisciplinaridade que possa se tornar geral e absoluta.” (FAZENDA, op. cit., p. 18). A 

marca da interdisciplinaridade não está presente num único discurso teórico por parte dos 

estudiosos, mas no fato de estar presente em todos os seus pesquisadores a busca da 

superação da dicotomia entre ciência (conhecimento) e existência (vida cotidiana). 

No contexto da educação atual, a interdisciplinaridade tem-se apresentado como 

uma atitude dos educadores diante do encaminhamento das questões do ensino 

aprendizagem. Na ótica de uma educação interdisciplinar, as soluções propostas precisam 

envolver a pesquisa, vencendo o que tem sido uma constante na educação sistematizada: o 

que se aprende na escola não tem nada a ver com a vida. 

A prática interdisciplinar no ensino-aprendizagem, ao ter como referência o 

cotidiano, permite-nos captar o movimento do aprender, do fazer, do criar, pois 

interdisciplinaridade é vida, é movimento, é possibilitar significações e (re) significações 

do conhecimento aprendido. Ela só pode ser aprendida, porém por quem a constrói e a põe 

em prática. Colocá-la em prática é um desafio para os educadores, que antes mesmo de 

entendê-la enquanto uma possibilidade de metodologia de projetos e de atividades em sala 

de aula é necessário que a incorporem como uma postura frente maneira de ver o mundo ao 

seu redor, de ver a escola numa dimensão real, contextualizada com a vida e com as coisas 

que acontecem no mundo. 

Fazenda (1991b) comenta que a interdisciplinaridade se constrói a partir do modo 

de cada um ver o mundo; portanto de sua vivência sua experiência, seu envolvimento. A 

interdisciplinaridade pressupõe basicamente uma intersubjetividade, não pretende a 

construção de uma superciência, nem acompanhar os modismos, mas uma mudança de 

atitude frente ao problema do conhecimento, uma substituição da concepção fragmentária 

para a unitária do ser humano. Para a autora, a interdisciplinaridade pressupõe, ainda, um 
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compromisso com a totalidade. 

Esta totalidade só se estabelece numa interação entre as partes. Uma situação 

educacional deveria acontecer entre direção da escola, professores, alunos, pais 

comunidade e demais envolvidos direta ou indiretamente. Ao pensar nas questões que 

formam o todo disciplinar e no equilíbrio do indivíduo nas questões educacionais, há que 

se levar em consideração alguns pressupostos como: o papel do diálogo e a busca constante 

do resgate da memória. O professor deve se preocupar constantemente com o criar e o 

recriar, o ousar e o vibrar com seu aluno. 

 

 

 

 

 

A INTERDISCIPLINARIDADE E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
 

Com base nas perspectivas associadas aos professores que acreditam na 

possibilidade de um trabalho interdisciplinar, neste capítulo estaremos refletindo 

teoricamente sobre alguns aspectos da sua formação. O argumento para essa elaboração 

pressupõe que o estudo das várias características associadas ao professor interdisciplinar 

pode auxiliar na compreensão e projeção dos fundamentos da formação para a 

interdisciplinaridade. 

Apesar do caráter abstrato que assume a perspectiva dos teóricos e a dos 

professores, parecem existir nessas visões conceituais, algumas pistas interessantes para 

pensar a formação do professor interdisciplinar, sobretudo quando destacam não somente 

uma atitude epistemológica e certas competências a serem desenvolvidas, mas também 

aspectos relacionados ao desenvolvimento interpessoal e intrapessoal dos professores. 

Já se sabe o quanto é importante para o professor que tem sua prática fundamentada 

na interdisciplinaridade, considerar a necessidade de desenvolver competências 

disciplinares. Ou seja, a formação desse professor deve englobar competências 

disciplinares para exercer práticas de interdisciplinaridade. Neste sentido, a formação 

necessária deve conjugar disciplinaridade e interdisciplinaridade. 

Assim, parece necessário pensar uma formação que contemple o desenvolvimento 

de diferentes dimensões e áreas cognitivas do professor, que possibilite que ele percorra 
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não apenas o domínio de determinadas áreas do conhecimento, ou que apreenda um 

determinado conjunto de estratégias de integração das disciplinas. A formação, 

particularmente em serviço, deve requerer uma revisão na visão de mundo que se esteja 

cultivando, e o exercício de uma certa “desconfiança” quanto às formas de racionalidade 

que estes estejam praticando, com vistas a uma maior autonomia. Além disso, essa 

aprendizagem envolve o avanço em autoconhecimento. 

Portanto, a formação para a interdisciplinaridade pode englobar não apenas o 

desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas, mas um movimento em direção a 

transformações mais amplas. Pode também possibilitar outras percepções acerca do 

conhecimento, que não se contenta em considerá-lo algo determinado, estático e acabado.  

Envolve o desenvolvimento e a expressão de níveis mais refinados de autonomia cognitiva, 

e a busca de uma compreensão de totalidade. A formação para a interdisciplinaridade, 

assim, requer avanços no que se pode denominar de aprender a conhecer de um modo 

interdisciplinar. Além disso, este aprender requer que os professores vislumbrem e 

experimentem em si mesmos o caráter dinâmico da interdisciplinaridade. 

Assim, entendendo que a interdisciplinaridade é uma atitude a ser exercida, este 

aprender deve necessariamente englobar experiências ativas de interdisciplinaridade.  Até 

por questão de congruência, conforme já proposto por Y. Lenoir (1998), a formação para a 

interdisciplinaridade deve envolver a experiência direta de interdisciplinaridade, que 

inevitavelmente estará englobando aspectos do aprender a conhecer, fazer e interagir de 

um modo interdisciplinar. 

Acredito que a formação deve estar voltada para práticas integrativas de 

planejamento e desenvolvimento curricular, quando os professores devem perceber e 

explorar as relações entre as disciplinas, e ultrapassar e reestruturar as fronteiras dos 

conhecimentos onde habitam. Mas o desenvolvimento de currículos interdisciplinares, ao 

visar a integração entre as disciplinas, também vai implicar relações diferenciadas entre as 

pessoas envolvidas. Assim, a formação deve considerar a percepção para novos contextos e 

vias de diálogo, a antevisão de possibilidades de parceria e a descoberta do que está 

implicado nas disciplinas – o que por suposto envolve descobrir aos outros professores, e 

aos próprios alunos. 

Mas a reflexão sobre a formação dos professores para a interdisciplinaridade deve 

ainda considerar a interdisciplinaridade enquanto atitude diante do conhecimento. Essa 

concepção apresenta diversas implicações importantes a serem exploradas. De um lado, a 
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interdisciplinaridade convida aos professores a revisitar o modo como se relacionam com o 

conhecimento. 

Penso que para essa finalidade, a formação (em serviço) pode recorrer à 

investigação, em sala de aula, sobre o modo como estão ensinando. Além disso, a 

perspectiva de interdisciplinaridade como algo a ser exercido sugere um processo onde é 

necessário “reescrever” o currículo, transformando e (re) significando seu tecido de 

conhecimentos e experiências, alterando as práticas de ensino. Neste caso, o aprender a ser 

interdisciplinar assume um sentido que supera a noção de professores como “leitores 

associativos” do conhecimento, para pensá-los como “escritores criativos”, capazes de 

reformular e ressignificar tais conhecimentos e suas relações. 

Neste ponto, está claro que a formação para a interdisciplinaridade implica um 

desafio não apenas de fornecer as condições para que os professores naveguem através da 

diversidade epistemológica das disciplinas, para que possam ir além das suas disciplinas 

através de métodos ou estratégias que articular distintos saberes. 

A interdisciplinaridade implica também, lidar com questões humanas, segundo uma 

dimensão política. Isto é, a formação para a interdisciplinaridade deve considerar a 

perspectiva política relacionada ao processo da educação. O professor, em sua ação social, 

deve ser agente de transformação, comprometido com o avanço das condições sociais no 

contexto onde atuam. 

Nesse sentido, a formação para a interdisciplinaridade deve estar atenta à questão 

da articulação e mudança dos contextos da escola. Assim, as competências da formação 

devem contemplar o aprender a superar determinados desafios e transformar os contextos 

concretos que os professores encontram nas escolas. As barreiras que um professor 

encontra em sua escola, quando tenta estabelecer parcerias, transformar o currículo e 

exercer práticas interdisciplinares, por exemplo, podem significar desafios aparentemente 

intransponíveis às suas práticas de interdisciplinaridade. 

Finalmente, será importante observar que os aspectos sistematizados em um estudo 

como estes, não podem ser tomados como um “mapa seguro” capaz de antever (e 

prescrever) saberes e competências necessárias para a formação do professor 

interdisciplinar. O aprender a ser interdisciplinar envolvido nessa formação precisa ser 

exercido, o que requer experiência direta e a descoberta – aprendizagem que se coloca 

além da prescrição de um currículo de formação. Assim, ao mesmo tempo em que nos 

parece fazer sentido pensar os aspectos necessários de uma formação que possibilite o 
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desenvolvimento daquilo que neste estudo está associado ao professor interdisciplinar, nos 

parece também importante que a formação possibilite aos professores o desenvolvimento 

de aspectos que na verdade não se podem prescrever – tais como um espírito livre, criativo 

e inovador, interessado em exercer um movimento dinâmico de relação, e a capacidade de 

ressignificar os saberes, a qual nos parece representar o próprio espírito da 

interdisciplinaridade. 

Ao se considerar, de um modo realista, os contextos de desenvolvimento que os 

professores experimentam nas escolas, as limitações que encontram ao tentar estabelecer 

parcerias, transformar o currículo e exercer práticas interdisciplinares, encontramos alguns 

desafios que se colocam além das questões da formação. Um desses desafios relaciona-se 

às condições concretas das escolas, sobretudo do sistema público, onde os professores 

exercem uma “interdisciplinaridade possível”, sensível aos limites e determinações 

pedagógicas aos quais estão sujeitos, aos seus conhecimentos e modos de ação pedagógica 

já cristalizados. 

Outro desafio está em pensar uma formação que possibilite superar as orientações 

teóricas e as práticas modelares equivocadas às quais estão sujeitos os professores e as 

escolas, no que concerne à própria interdisciplinaridade. Este não é apenas um conceito 

plural, mas passível de compreensão e práticas equivocadas. 

Quanto a este desafio, leva a pensar numa formação que focalize não somente o 

desenvolvimento para as práticas, mas que traga também uma melhor fundamentação 

teórica, derivada da aprendizagem da pesquisa. A interdisciplinaridade, afinal, precisa ser 

exercida para ser interiorizada, e parte desse processo reside na investigação da própria 

interdisciplinaridade, e de um modo interdisciplinar. 

Deve-se considerar que a interdisciplinaridade implica uma profunda interligação 

social entre os professores. As disciplinas, mais que avenidas abertas a serem exploradas e 

interconectadas, estão associadas a “pessoas”, considerando não apenas a dimensão de 

conhecimento que os professores representam, mas a complexa dimensão de suas 

subjetividades, que emerge através do diálogo. Assim, parece importante enfatizar que a 

formação para a interdisciplinaridade deve propiciar o aprender a colocar o diálogo no 

coração da prática pedagógica.  

Desde a última década, a formação dos professores esteve pautada no acesso à 

informação. Essa busca tentava compensar as deficiências decorrentes da formação regular 

e se par um lado, revelava consciência por parte dos profissionais da necessidade de se 
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atualizarem e aperfeiçoarem sua prática, par outro, isso não foi suficiente para o 

atendimento às necessidades mais imediatas da sala de aula. 

Atualmente, existem inúmeras evidências de que a formação de professores é tão 

complexa como a dos próprios alunos, desenvolve-se da mesma maneira que em sala de 

aula, tentamos romper: sabe-se pouco sobre o que e como pensa o professor, propõe-se 

atividades a serem executadas por eles, a ênfase aparece centrada ora na aplicação de 

técnicas, ora na aquisição de saberes teóricos. O panorama atual aponta para a necessidade 

de rompermos essa contradição, buscando coerência com o processo de ensino e 

aprendizagem. 

A profissionalização através do desenvolvimento de diferentes competências 

profissionais aliadas à reflexão da ação são as novas palavras de ordem. 

As posições a seguir refletem uma complementariedade; ainda assim, parece 

importante sintetizá-las e reuni-las neste trabalho. 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
 

Um dos temas de presença marcante no debate atual (nacional e internacional) 

sobre a crise e a reconstrução da identidade de professor é o da dimensão profissional de 

seu trabalho que tem a formação como parte necessária do processo de 

profissionalização.Profissionalismo exige domínio teórico-prático, compreensão das 

questões envolvidas no trabalho, competência para identificá-los e resolvê-los, autonomia e 

responsabilidade pelas decisões que toma e opções que faz, avaliar criticamente a própria 

atuação e a contexto em que atua e interagir cooperativamente com a comunidade 

profissional a que pertence. Competência de construir e desenvolver um currículo, 

identificar as diferentes opções e adotar a que considera melhor, elaborar o projeto 

educativo e pedagógico para a escola. 

Tal formação profissional se orienta pela concepção de competência profissional, 

segundo a qual a atuação profissional é o eixo central da organização institucional, da 

metodologia, da organização curricular. 

Trata-se de uma competência que se define em ato, num saber agir que necessita ser 

reconhecido pelos pares e pelos outros e cuja constituição pode e deve ser promovida em 

termos coletivos. Não se trata de instituir um perfil do professor competente. Há muitas 

maneiras de ser um bom professor. E sê-lo implica um estilo próprio e um envolvimento 

pessoal. 
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Esse conceito de competência exigirá urna mudança de foco na formulação dos 

objetivos gerais da formação, que deverão deixar de ser urna lista de capacidades que todos 

os professores deveriam igualmente desenvolver, de modo individual. O que se espera é 

que coletivamente se desenvolvam tais competências, de modo a preservar as 

singularidades, e que os próprios professores as valorizem como necessárias, de modo a 

consciente e intencionalmente procurar garanti-las no conjunto da equipe. Para isso é 

importante investir no aprendizado do trabalho coletivo: aprender a estudar, a pesquisar, a 

produzir coletivamente. 

Trazida para o processo de formação de professores, a perspectiva de competência 

permite realizar a formação prática sem ater-se aos limites do tecnicismo de modo que o 

professor aprenda a criar e recriar sua prática, apropriando-se de teorias, métodos, técnicas 

e recursos didáticos desenvolvidas por outros educadores, sem submeter-se a um 

receituário, nem à mera aplicação de teorias ou de um repertório de ações prévia e 

externamente programadas por outros. 

O desenvolvimento da competência profissional permite ao professor uma relação 

de autonomia com o trabalho, criar propostas de intervenção pedagógica, lançando mão de 

recursos e conhecimentos pessoais e disponíveis no contexto, integrando saberes, 

sensibilidade, e intencionalidade para responder a situações reais, complexas, 

diferenciadas. Em síntese, favorece uma verdadeira apropriação dos saberes já produzidos 

pela comunidade educativa para elaborar respostas originais. 

Superando o binômio teoria/prática as abordagens mais atuais avançaram para 

idéias como “conhecimento profissional”, “competência” e “professor reflexivo”. São 

perspectivas que não separam uma coisa da outra e que pressupõe as duas dimensões, já 

que o trabalho de professor, pela sua própria natureza, as integra: ele é um intelectual que 

pensa e reflete, planeja, executa e avalia na sua atuação. 

Os currículos e programas de formação devem propiciar condições para que os 

professores polivalentes desenvolvam continuamente competências como, por exemplo, 

atuar como profissionais e cidadãos, pautando-se por princípios da ética democrática: 

dignidade, respeito mútuo, justiça, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade; 

utilizar conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural, política e social brasileira 

para compreender o contexto em que está inserida a prática educativa bem como as 

relações entre o contexto social e a educação; utilizar o conhecimento das áreas a serem 

ensinadas, das atuais temáticas sociais transversalizadas no currículo escolar, bem como as 
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respectivas didáticas para promover uma prática educativa eficaz; organizar as situações 

didáticas a partir do seu conhecimento sobre os conteúdos do ensino, as características dos 

alunos e da comunidade, os temas e necessidades do mundo social e os objetivos do 

currículo escolar. 

Podem, além disso, comprometer-se com os resultados da aprendizagem de todos 

os alunos, compreendendo que a natureza de seu trabalho implica considerar e respeitar 

suas características individuais e estilos de aprendizagem, bem como as diferenças do 

ponto de vista sócio-econômico, cultural, étnico, de gênero e de religião. 

Outros aspectos importantes seriam o de potencializar a aprendizagem dos alunos, 

reconhecendo as distintas formas de acessar e processar conhecimentos; compreender a 

forma peculiar de aprender, desenvolver-se e interagir socialmente dos alunos em cada 

etapa de sua vida, instrumentalizando-se para uma atuação adequada às características 

especificas da faixa etária atendida; analisar a percurso de aprendizagem escolar dos 

alunos, identificar características cognitivas, detectar possibilidades e obstáculos e 

estabelecer metas e metodologias visando avanços no conhecimento de todos. 

Será necessário para isso, utilizar estratégias diversificadas de avaliação da 

aprendizagem para, a partir de seus resultados, formular propostas de intervenção 

pedagógica, considerando a desenvolvimento de diferentes capacidades dos alunos e 

também criar, planejar, realizar e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem e 

a desenvolvimento dos alunos, articulando conhecimentos teóricos com a sua experiência 

prática, além de manejar diferentes estratégias de comunicação dos conteúdos sabendo 

eleger os mais adequados considerando a diversidade dos alunos, o conteúdo e os objetivos 

das atividades propostas. 

Outras contribuições seriam analisar diferentes materiais e recursos para utilização 

didática, diversificando as possíveis atividades e potencializando seu uso em diferentes 

situações, dominar a gestão da classe e os instrumentos para a organização do trabalho, 

estabelecendo uma relação de autoridade e confiança com os alunos. 

Para tanto se faz necessário que desenvolvam atitude investigativa em relação à 

prática profissional, tomando-a continuamente como objeto de reflexão e sabendo analisar 

o efeito das ações propostas sobre os alunos, pais e colegas, de forma a aprimorá-las, 

avaliar seus resultados e sistematizar conclusões, elaborarem projetos pessoais de estudo e 

trabalho, empenhando-se em compartilhar e produzir coletivamente, participem coletiva e 

cooperativamente na elaboração, gestão, desenvolvimento e avaliação do projeto 
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pedagógico curricular da escola, atuando em diferentes contextos da prática educativa além 

da sala de aula e ainda se comprometam com o com a ampliação do horizonte cultural 

desenvolvendo a atitude de disponibilidade para atualização, flexibilidade para mudanças, 

gosto pela leitura e empenho na escrita profissional. 

Como último aspecto, o professor poderá utilizar a conhecimento sobre a legislação 

que rege sua atividade profissional sempre que necessário e participar de associações da 

categoria estabelecendo intercâmbio com outros profissionais em eventos de natureza 

sindical, científica e cultural. O professor, envolvido na ação é suscetível às dificuldades 

que encontra na sua intervenção pedagógica e precisa tomar decisões para cada caso 

específico. Faz, portanto uma reflexão sem o rigor, a sistematização e o distanciamento 

requeridos pela análise racional, mas com a riqueza da totalidade do momento. E quando 

confronta suas idéias com a prática imediata precisa estar flexível e aberto para 

compreender e tomar decisões afinadas com a realidade de seus alunos e na situação 

educativa. A este processo chama-se reflexão na ação. 

Segundo Philippe Perrenoud (1999), a competência refere-se à capacidade de 

mobilizar múltiplos recursos entre os quais os saberes teóricos, profissionais e experenciais 

para responder às diferentes demandas da situação de trabalho. Apóia-se, portanto no 

domínio dos saberes teóricos; refere-se ao saber-fazer possibilidade de atuar em situações 

complexas; analisar incertezas e contradições; gerir bloqueios, decepções e conflitos; 

antecipara estratégias do outro e suas conseqüências; negociar compromissos, entre outros. 

O profissional deve dominar tanto quanto possível a situação, compreender os 

modos de agir do outro e controlar suas próprias pulsões e ambivalências, tomar 

consciência das heranças culturais, competências que permitam articular constantemente a 

análise e a ação, a razão e os valores, as finalidades e os obstáculos da situação; são 

portanto teóricas e práticas. Refletir, antecipar, planejar, avaliar, decidir são práticas tal 

como escrever no quadro, fazer ou responder a perguntas. Assim sendo e dada a 

complexidade da profissão, Perrenoud defende a idéia de que fazer não se trata de 

estabelecer uma lista de competências, mas de representar de forma precisa os 

funcionamentos dos professores em situação. 

 

 

(RE) PENSANDO A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E A SUA POSTURA PARA O 
EXERCÍCIO DE UMA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR 
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A investigação sobre a formação dos professores para a interdisciplinaridade é um 

tema que apresenta ainda diversas possibilidades de investigação. Isto compreende um 

conjunto de várias questões que englobam desde o perfil do professor a ser formado, os 

processos de formação, o pensamento dos professores, os saberes envolvidos nessa 

formação, entre outras. 

Neste trabalho, focalizo a questão da formação para a interdisciplinaridade, 

considerando o perfil do professor interdisciplinar, seja a partir das características que 

apresenta o docente que está a exercer a interdisciplinaridade em sua prática pedagógica, 

ou que são supostas por teóricos da interdisciplinaridade. É um (re) pensar a formação dos 

professores para a interdisciplinaridade, na medida em que contrapõe à perspectiva, 

anterior, dos teóricos, a percepção de professores em processo de formação continuada, 

que se preparam para exercer práticas interdisciplinares. 

Pode-se observar que surge, freqüentemente, um grande interesse por clarificar o 

ser do professor de postura interdisciplinar, através do delineamento de seu perfil pessoal-

profissional, suas habilidades e competências, bem como suas atitudes diferenciais. A 

partir do diálogo com professores na sua prática pedagógica, e do registro de suas 

percepções, será possível sistematizar alguns aspectos que para eles traduzem o significado 

de ser um professor que pratica a interdisciplinaridade. Tais percepções poderão ser 

exploradas neste trabalho. 

Além disso, e para fins de contraste teórico, neste texto também é considerada a 

perspectiva de dois dos principais teóricos brasileiros da interdisciplinaridade, que em seus 

escritos oferecem contribuições basilares sobre o tema desta investigação. Assim, 

relevando aquelas duas perspectivas, se estará explorando o perfil do professor 

interdisciplinar, e daí pensando alguns aspectos fundamentais da sua formação. 

Através de análise conceitual obteremos uma compreensão mais confiável do 

significado de um conceito, ao desdobrar suas articulações com outras noções, e revelar 

seu papel em nossas práticas sociais. Assim, com o auxílio da análise conceitual, 

explorando a perspectiva dos teóricos e aquela dos professores, este trabalho busca ampliar 

a compreensão sobre o perfil e a formação dos professores para a interdisciplinaridade. 

Antes de prosseguir, entretanto, uma pequena observação sobre o conceito de 

interdisciplinaridade, o qual longe de ser consenso, e tal como tantas outras proposições 

em Educação é um conceito plural que evoluiu ao longo do século passado (KLEIN, 1998).  

Apesar dessa condição, não se estará explorando tal pluralidade, que foi explorada em 
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outros textos da literatura brasileira que abordaram diversas perspectivas histórico-

conceituais da interdisciplinaridade. (JAPIASSU, 1976; FAZENDA, 1979). 

Aqui, se considera a interdisciplinaridade como um movimento exercido dentro das 

disciplinas e entre elas, visando integrá-las. 

Finalmente, toma-se o conceito no sentido que Lenoir (1998) denomina de 

interdisciplinaridade escolar, assim pensando a articulação entre matérias escolares, na 

educação básica, contexto onde atuam os professores cujo pensamento investigaremos. 

Tem-se então o desafio de assegurar a abordagem global da realidade, através de 

uma perspectiva holística, transdisciplinar. Onde a valorização é centrada, não no que é 

transmitido, e sim no que é construído. Assim a prática interdisciplinar nos envolve no 

processo de aprender a aprender. 

Ao se levar em conta tanto os problemas existentes no contexto escolar quanto às 

dificuldades decorrentes das diversas estratégias comuns à formação dos professores 

atuantes, cabe pensar em propor alternativas capazes de superá-los em direção a uma 

prática que entenda o aluno como ser político, histórico, pertencente a uma classe, com 

uma cultura e etnia. Uma diretriz básica seria a de possibilitar uma aproximação entre a 

atuação do professor em sala de aula e os conhecimentos nos quais ele fundamenta esta 

atuação. 

Pensando nas condições atuais da educação, entendemos que as posturas mais 

viáveis ou mesmo desejáveis, seriam aquelas que procurassem minimizar as aparências da 

compartimentalização dos saberes, embora não a possamos vencê-la de imediato, pois 

parece solidificada em nosso currículo. Partimos do professor como mediador, num 

modelo de intervenção, onde convém começar por mostrar aos alunos e alunas, que o 

conteúdo que se ensina nas aulas não está isolado, mas se relaciona de algum modo com 

tudo o mais que eles aprendem na escola.  

Segundo Gallo (1995), seria de grande importância que os alunos percebessem que 

determinadas disciplinas são ferramentas instrumentais que auxiliam na compreensão dos 

conhecimentos, enquanto outras compõem a cosmologia contemporânea e outras ainda 

procuram explicitar a vivência e a apreensão histórica do espaço humano. O que a 

princípio não podemos perder de vista são os objetivos que nos guia para uma concepção 

de saber que vislumbre a multiplicidade sem a fragmentação; “um currículo e uma escola 

onde as crianças possam aprender sobre o mundo em que vivem, que possam dominar as 

diferentes ferramentas que permitam o seu acesso ao mundo dos saberes” e possam 
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aprender a se relacionar afetivamente com os outros e com o mundo. 

Se a articulação dos saberes cognitivos com os saberes emocionais é o grande foco 

desse trabalho, precisamos pensá-lo como uma forma de buscar estratégias para os 

professores em suas atividades docentes, que minimizem essa fragmentação de saberes. A 

atitude interdisciplinar através de uma prática educativa com projetos de trabalho 

proporciona o desenvolvimento do sujeito como um todo, de acordo com suas condições, 

possibilidades e entendimento. Tal atitude embasa-se no reconhecimento da provisoriedade 

do conhecimento, no questionamento constante das próprias posições assumidas e dos 

procedimentos adotados, no respeito à individualidade e na abertura à investigação em 

busca da totalidade do conhecimento. 

Não se trata com essa prática interdisciplinar de propor a eliminação de disciplinas, 

mas sim da criação de movimentos que propiciem o estabelecimento de relações entre as 

mesmas, tendo como ponto de convergência a ação que se desenvolve num trabalho 

cooperativo e reflexivo. 

A partir de todos esses referenciais, é importante que os conteúdos das disciplinas 

sejam vistos como instrumentos culturais, necessários para que os alunos avancem na 

formação global e não como fim em si mesmo. Uma prática interdisciplinar favorecerá que 

as ações se traduzam na intenção educativa de ampliar a capacidade do aluno de: 

expressar-se através de múltiplas linguagens e novas tecnologias; posicionar-se diante da 

informação; interagir, de forma crítica e ativa, com o meio físico e social. 

Assim a prática interdisciplinar envolve o sujeito no processo de aprender a 

aprender. A postura interdisciplinar incita o pensamento em direção ao enfrentamento de 

tensões que se criam durante o seu processo de elucidação, o que possibilita a superação de 

dicotomias tradicionais da visão de mundo mecanicista, tais como homem-mundo. Permite 

o desenvolvimento do sujeito como um todo, de acordo com suas condições, possibilidades 

e entendimento. Assim sendo, o projeto, a intencionalidade e o rigor tornam características 

fundamentais de uma forma de pensar e agir interdisciplinar, que infelizmente muitas 

vezes tem sido substituída pelo improviso e descompromisso. 

Para tornar reais estas afirmações apresentaremos os resultados neste estudo de 

caso, que servirão de indicadores da situação em que se encontra hoje grande parte das 

escolas brasileiras. Antes de tal tarefa, gostaria de ressaltar que muitas das questões 

elaboradas no início desse trabalho de pesquisa ficarão ainda com respostas pouco 

satisfatórias (quando não, sem algumas respostas). Tendo em vista os resultados, diferentes 
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daqueles que se esperava encontrar para dar consistência à prática interdisciplinar aqui 

defendida como uma alternativa de educação de qualidade, através dos projetos de trabalho 

em sala de aula, considero ser esse o desafio maior da educação, são essas as contradições 

do currículo que fazem parte da nossa realidade educacional. O que se pretende, de 

qualquer forma, seja através da pesquisa ou da prática, é superar essa contradição do 

ensino-aprendizagem com a realidade de vida dos alunos. 

A partir dessas análises é importante se reconhecer que a interdisciplinaridade pode 

favorecer ações que se traduzam na intenção educativa de ampliar a capacidade do aluno 

de: expressar-se através de múltiplas linguagens, inclusive através de novas tecnologias; 

inserção efetiva e com qualidade num mundo em transformação diferenciada (cidadania); 

ir além da recepção de informações; posicionar-se diante delas com ética, responsabilidade 

e respeito às diferenças individuais; desenvolvendo sua criticidade, interagindo, de forma 

ativa, com o meio físico e social. 

Para que isso se efetive nas escolas, têm-se tentado inserir em suas práticas 

educativas uma maneira transversal de se trabalhar os conteúdos disciplinares. Essas 

práticas são orientadas pelos temas transversais em educação, que podem ser definidos 

como modos de se trabalhar o conhecimento contextualizado com a vida cotidiana e com o 

modo de agir perante as situações e conflitos que surgem na convivência social das 

pessoas. 

A inclusão de questões sociais no currículo escolar não é uma preocupação inédita 

ao contrário, têm sido discutidas e incorporadas às áreas ligadas às Ciências Sociais e às 

Ciências Naturais, chegando também em alguns casos às novas áreas como Saúde e Meio 

Ambiente. 

 

 

INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE NA EDUCAÇÃO 
 

Entendo assim, que será importante dar uma ênfase nesses dois aspectos, uma vez 

que foram escolhidos como suporte para os projetos didáticos desse trabalho de pesquisa. 

A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de se trabalhar o conhecimento que 

buscam uma reintegração de aspectos que ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento 

disciplinar. Com isso, busca-se conseguir uma visão mais ampla e adequada da realidade, 

que tantas vezes aparece fragmentada pelos meios de que dispomos para conhecê-la e não 
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porque o seja em si mesma. 

Com a interdisciplinaridade questiona-se a segmentação dos diferentes campos de 

conhecimento. Busca-se, por isso, os possíveis pontos de convergência entre as várias 

áreas e a sua abordagem conjunta, propiciando uma relação epistemológica entre as 

disciplinas. Com ela aproxima-se com mais propriedade dos fenômenos naturais e sociais, 

que são normalmente complexos e irredutíveis ao conhecimento obtido quando são 

estudados por meio de uma única disciplina. As interconexões que acontecem nas 

disciplinas são causa e efeito da interdisciplinaridade. 

Existem temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente ampla e 

diversificada. Alguns deles foram inseridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), que os denomina Temas Transversais e os caracteriza como temas que tratam de 

processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas 

famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços 

sociais, em busca de soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos diversos 

tanto em relação à intervenção no âmbito social mais amplo quanto à atuação pessoal. São 

questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo 

construída e que demandam transformações macrossociais e também de atitudes pessoais, 

exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões. 

Estes temas envolvem um aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, 

destinando-se também a um intervir na realidade para transformá-la. Outra de suas 

características é que abrem espaço para saberes extra-escolares. Na verdade, os temas 

transversais prestam-se de modo muito especial para levar à prática a concepção de 

formação integral da pessoa. Considera-se a transversalidade como o modo adequado para 

o tratamento destes temas. Eles não devem constituir uma disciplina, mas permear toda a 

prática educativa. Exigem um trabalho sistemático, contínuo, abrangente e integrado no 

decorrer de toda a educação. 

Estes temas sempre estão presentes, pois se não o estiverem explicitamente estarão 

implicitamente. Tomemos como exemplo a ética. Não falar de aspectos éticos, em muitos 

casos, é uma omissão que por si só representa uma postura. Não apenas por palavras, mas 

por ações, a escola sempre fornece aos alunos uma formação (quem sabe uma 

deformação?) ética. Podemos dizer o mesmo com relação ao meio ambiente; o próprio 

tratamento dado ao ambiente escolar caracteriza a visão das pessoas que ali trabalham e 

pode ser parte importante na formação dos alunos sobre essa questão. 
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Como os temas transversais não constituem uma disciplina, seus objetivos e 

conteúdos devem estar inseridos em diferentes momentos de cada uma das disciplinas. Vão 

sendo trabalhados em uma e em outra, de diferentes modos. Interdisciplinaridade e 

transversalidade alimentam-se mutuamente, pois para trabalhar os temas transversais 

adequadamente não se pode ter uma perspectiva disciplinar rígida. Um modo 

particularmente eficiente de se elaborar os programas de ensino é fazer dos temas 

transversais um eixo unificador, em torno do qual se organizam as disciplinas. Todas se 

voltam para eles como para um centro, estruturando os seus próprios conteúdos sob o 

prisma dos temas transversais. 

As disciplinas passam, então, a girar sobre esse eixo e a total interação entre as 

disciplinas faz com que possamos recuperar adequadamente a realidade, superando a 

fragmentação e tendo a visão do todo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental prevêem seis Temas 

Transversais a serem trabalhados durante todo o processo de ensino-aprendizagem: ética, 

meio ambiente, saúde, trabalho e consumo, orientação sexual e pluralidade cultural. Sejam 

ou não trabalhados como um eixo unificador, tal como sugerido acima, é importante 

ressaltar que: 

a) Os Temas Transversais não constituem uma disciplina à parte. Como se está 

acostumado a trabalhar em uma perspectiva disciplinar, a tendência muitas vezes será 

ter essa visão também para os Temas Transversais. Entretanto, o próprio destes temas é 

exatamente permear toda a prática educativa. 

b) Devem ser trabalhados de modo coordenado e não como um intruso nas aulas. 

c) Não aparecerão “espontaneamente”, com facilidade, principalmente no começo. O 

modo e o momento em que serão tratados os temas transversais deve ser 

cuidadosamente programado em conjunto pelas diversas disciplinas. É preciso lembrar 

que cada um deles tem os seus próprios objetivos educacionais a serem atingidos, ou 

seja, não se trata apenas de tocar um determinado tema, mas também de verificar se 

será totalmente contemplado ao longo do programa de ensino, podendo-se prever o 

cumprimento dos objetivos. 

d) “O que é de todos não é de ninguém”. Têm-se essa experiência, infelizmente, com a 

maior parte das coisas que são “públicas”. Se não se definem encarregados para uma 

determinada função, porque todos deveriam preocupar-se com aquilo, é muito 
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freqüente que na verdade aquela necessidade fique a descoberto. Por isso, convém 

salientar novamente que é necessário um estudo conjunto, por parte da escola, para 

definir como cada disciplina irá tratar os temas transversais e verificar se eles estão 

sendo suficientemente abordados. Isso não exclui, naturalmente, certa flexibilidade 

com o planejamento. Temas que têm tamanha relação com a vida, com o cotidiano, 

certamente aparecem nos momentos mais inesperados e o professor deve estar 

preparado para não desperdiçar ocasiões que muitas vezes são preciosas. 

 

 

FUNDAMENTOS PARA UMA PRÁTICA DE ENSINO INTERDISCIPLINAR 
 

Levando-se em consideração a importância de se ressaltar alguns fundamentos para 

a prática interdisciplinar no ensino-aprendizagem, pode-se dizer que o primeiro 

fundamento reside no espaço das relações pedagógicas, notadamente a sala de aula, que 

precisa se consolidar como ambiente de cooperação, ampliação, produção, humildade e 

realização. Neste espaço, onde é preciso superar limitações, deve ser possível experimentar 

a interdisciplinaridade. Além disso, se a interdisciplinaridade se refere a uma busca de 

totalidade de conhecimento e da aprendizagem efetiva, é importante que as fontes de 

conhecimento (tais como um conjunto de referências bibliográficas) nunca sejam 

consideradas definitivas. 

Outro fundamento, a pesquisa afirma a possibilidade de efetivação da 

interdisciplinaridade como uma via concreta de construção coletiva, capaz de integrar 

diferentes preocupações, potencialidades e competências. Concordo com Fazenda (1994), 

ao caracterizar a interdisciplinaridade pela interconectividade entre os especialistas e pela 

integração das disciplinas num mesmo projeto de pesquisa. Em termos de 

interdisciplinaridade tem-se uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou, melhor 

dizendo, um regime de interação, que irá possibilitar o diálogo entre os interessados. A 

interdisciplinaridade depende então, basicamente, de uma mudança de atitude perante o 

problema do conhecimento, da substituição de uma concepção fragmentária pela unitária 

do ser humano. 

O ponto de partida e de chegada de uma prática interdisciplinar está na ação. Desta 

forma, através do diálogo que se estabelece entre as disciplinas e entre os sujeitos das 

ações, a interdisciplinaridade devolve a identidade às disciplinas e fica evidenciada uma 
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mudança no modo de agir, na prática pedagógica. 

A prática pedagógica interdisciplinar embasa-se no reconhecimento da 

provisoriedade do conhecimento, no questionamento constante das próprias posições 

assumidas e dos procedimentos adotados, no respeito à individualidade e na abertura à 

investigação em busca da totalidade do conhecimento. Não se trata de propor a eliminação 

de disciplinas, mas sim da criação de movimentos entre elas que propiciem o 

estabelecimento de relações das mesmas, tendo como ponto de convergência a ação que se 

desenvolve num trabalho cooperativo e de criticidade. 

Nesse sentido, a prática interdisciplinar supõe permanente revisão de princípios, de 

teorias, de objetivos e, portanto uma vigilância crítica. Assim, alunos e professores têm 

possibilidades concretas e transformam-se em sujeitos de sua própria ação, quando se 

engajam num processo de investigação, re-descoberta e construção coletiva de 

conhecimento, que a divisão do conhecimento em disciplinas muitas vezes torna 

indiferente. Ao compartilhar idéias, ações e reflexões, cada participante é ao mesmo tempo 

“ator” e “autor” do processo. 

E embora as tentativas e ações interdisciplinares não sejam recentes, sua prática 

efetiva tem sido um desafio constante a educadores que acreditam ser vital à educação, à 

construção de um espírito investigatório nos educandos baseados no hábito do debate e da 

pesquisa científica. Sendo assim, um outro fundamento que poderíamos estar ressaltando 

nesse trabalho tem relação com aquilo que Fazenda define como atitude interdisciplinar: é 

a compreensão e vivência do movimento dialético, ou seja, rever o velho para torná-lo 

novo, tornando assim novo o velho. 

O que afinal se deve levar em consideração nesse fundamento é a importância do 

exercício do diálogo realizado com as próprias produções, extraindo destes diálogos novos 

conhecimentos, novas posturas, novos indicadores, novas possibilidades de trabalho. O 

exercício dialético numa produção interdisciplinar é assim, fundamental para ensejar novos 

itens e proposições de síntese que provocarão o surgimento de tantas outras sínteses, numa 

constante dialética. 

Outro fundamento importante para a prática interdisciplinar consistente segundo 

Fazenda (1991b), anteriormente citado nesse capítulo, é a parceria, que consiste numa 

tentativa de incitar o diálogo com outras formas de conhecimento que não estamos 

habituados, e nessa tentativa a possibilidade de interpenetração delas. A parceria seria 

então, como afirma a autora, possibilidade de consolidação da intersubjetividade – a 
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possibilidade de um pensar que venha a se completar no outro. Acreditando que o sentido 

do trabalho interdisciplinar está exatamente na parceria, é, portanto, coerente e correto 

afirmar que interdisciplinaridade é fruto, muito mais, do encontro de indivíduos, de 

parceiros com idéias e disposição para o trabalho, do que de disciplinas. 

Outro pressuposto, ainda citando Fazenda (1979), é de que: 

 
[...] o conhecimento interdisciplinar busca a totalidade do conhecimento, 
respeitando-se a especificidade das disciplinas. A prática pedagógica dos 
professores interdisciplinares envolveria o exercício de relações de associação, 
colaboração, cooperação, complementação e integração entre as disciplinas. 
(FAZENDA, 1979, p. 30-37).  

 

O contexto de interação entre as disciplinas seria a expressão e fundamento de 

atitudes de interdisciplinaridade, no qual se desdobrariam também relações de 

intersubjetividade, na forma, por exemplo, de parceria, noção considerada como um dos 

princípios da prática interdisciplinar. A partir de Fazenda (1979), vemos que os professores 

devem exercer trocas não apenas entre seus conhecimentos e métodos, mas também entre 

suas experiências e visões de mundo. 

Há também que se considerar a intensidade dessas trocas, e a necessidade de 

enriquecimento mútuo. A interdisciplinaridade, assim, não se resume a um modo singular 

de conhecimento, mas a um movimento amplo de interação entre diversas possibilidades 

de conhecimento que as disciplinas são capazes de desdobrar. 

Para isso, a autora aponta a necessidade de um espírito de descoberta, de abertura 

mútua, que sustente um diálogo interessado em mútua transformação. Exercer a 

interdisciplinaridade seria, então, um meio de renovação, reestruturação e ressignificação 

do trabalho pedagógico através da integração das diversas possibilidades representadas 

pelas disciplinas. Em outra de suas obras, essa autora sugere aos professores “o exercício 

da revisão de suas práticas pedagógicas como forma de perceber os aspectos a serem 

transformados, e o quanto estão avançando em suas práticas de interdisciplinaridade”. 

(FAZENDA, 1994, p. 78-79). Além disso, sugere que o professor interdisciplinar busque 

uma leitura ampliada de suas práticas cotidianas, como fonte de autoconhecimento, base 

para explorar a dimensão complexa de interação intersubjetiva, humana, e não apenas 

intelectual. Isso porque é preciso aprender a enxergar nos outros, além de em si mesmo, 

intenções e possibilidades de interdisciplinaridade. 
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CURRÍCULO RESSIGNIFICADO, MUDANÇA DE MENTALIDADE E ADESÃO 
À INTERDISCIPLINARIDADE: 
A vida na escola e a escola na vida 

 

Falar de ressignificação do currículo exige, antes de qualquer coisa, que se 

pronuncie sobre as disciplinas e as suas transformações. Com relação a estas 

transformações, estas são causadas, fundamentalmente, por dois tipos de situações segundo 

Santomé (1998): uma maior delimitação e concretização dentro dos conteúdos tradicionais 

de um campo disciplinar já estabelecido, ou uma integração ou fusão entre parcelas de 

disciplinas diferentes, mas que compartilham um mesmo objeto de estudo. 

Esta segunda forma envolve tomada de contato, ou pelo menos interação mínima 

entre disciplinas diferentes. No momento de analisar as interações entre as disciplinas, é 

preciso constatar que não existe apenas um modelo que possa predizê-las: o intercâmbio 

entre as disciplinas pode ser promovido pela influência de numerosos fatores e estas 

podem ser sensíveis a diversos tipos de variáveis, tais como cita Santomé (1998): 

 

a) Espaciais. Por exemplo, disciplinas que operam em um mesmo espaço 
físico; professores e professoras de diferentes especialidades que partilham 
interesses e preocupações similares etc. 

b) Temporais. Especialidades que confluem em um determinado momento 
porque é urgente solucionar algum problema concreto, no qual estas 
disciplinas trabalham de maneira direta ou indireta. 

c) Econômicas. Uma forma de enfrentar a falta de recursos econômicos, 
especialmente em momentos de cortes orçamentários ou quando as infra-
estruturas para as pesquisas são onerosas demais, é a de reunir várias áreas 
do conhecimento ou disciplinas para compartilhar projetos de trabalho. 

d) Demográficas. Quando em uma instituição docente e/ou de pesquisa, por 
falta de especialistas, obriga-se o existente a assumir novas e diferentes 
disciplinas. 

e) Demandas sociais. Em momentos concretos nos quais a sociedade exige 
novas especialidades, novos estudos das instituições universitárias para 
enfrentar a complexidade de novos problemas que nenhum marco 
disciplinar em vigor pode abranger. 

f) Epistemológicas. Principalmente em momentos de crises dentro de uma 
disciplina, quando se tornam visíveis sua dificuldades para enfrentar 
problemas que são da sua competência por tradição e tipo de 
especialidade, tomam-se emprestados de outras disciplinas marcos 
teóricos, métodos, procedimentos ou conceitos que, incorporados ao corpo 
tradicional desta disciplina, têm possibilidade de resolver os problemas 
detectados. 
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g) Disputas ou rivalidades entre disciplinas por um determinado âmbito ou 
objeto de trabalho. Aumentam cada vez mais as disciplinas que pesquisam 
e trabalham sobre uma mesma parcela da realidade. Estes limites ou 
parcelas partilhados por diferentes disciplinas acabam constituindo a base 
de um novo e original reagrupamento disciplinar. 

h) Necessidade de prestígio. Quando pesquisadores e pesquisadoras de uma 
disciplina acham que seu prestígio corre perigo, quando vêem que seu 
status e rigor são questionados com muita facilidade, utilizam a estratégia 
de apoiar-se em ciências que ninguém está questionando no momento, e 
passam a usar suas estruturas conceituais, metodologias etc. (SANTOMÉ, 
op. cit., p. 63). 

 

Sobre o desenvolvimento da ciência, às vezes, a necessidade de trabalhar e 

experimentar um determinado domínio passa por entrar em contato com outras disciplinas 

que já têm alguma tradição nessa linha de trabalho, porém que não a desenvolvem com 

total satisfação, mostrando, freqüentemente, distorções em sua compreensão, sugerindo 

estratégias de intervenção mal sucedidas. Deste modo, ocorre uma interação entre 

disciplinas com a finalidade de criar uma nova e original. Normalmente se produz uma 

maior ampliação do objeto de estudo, mas ganhando em profundidade e levando em conta 

um maior número de perspectivas. 

A mudança não se dá numa relação de causa e efeito. É complexa e 

multidimensional.  É fundamentalmente uma filosofia de trabalho (teleologia, metas, 

objetivos de vida, valores e educação) que entra em ação na hora de enfrentar os problemas 

e questões que preocupam cada sociedade. Há riscos de se adotar uma posição autoritária, 

diretiva ao se estabelecer modelo de ação. O ideal é a construção compartilhada. Embora 

não exista apenas um processo, nem muito menos uma linha rígida de ações a seguir, 

existem alguns passos que, com flexibilidade, costumam estar presentes em qualquer 

intervenção interdisciplinar. Dentre eles podemos citar o que propõe Santomé (1998): 

 
[...] definir o problema (interrogação, tópico, questão); determinar os 
conhecimentos necessários, inclusive as disciplinas representativas e com 
necessidade de consulta, bem como os modelos mais relevantes, tradições e 
bibliografia; desenvolver um marco integrador e as questões a serem 
pesquisadas; especificar os estudos e pesquisas concretas que devem ser 
empreendidos; reunir todos os conhecimentos atuais e buscar nova informação; 
resolver os conflitos entre as diferentes disciplinas implicadas, tratando de 
trabalhar um vocabulário comum e em equipe; construir e manter a comunicação 
através de técnicas integradoras (encontros e intercâmbios, interações freqüentes 
etc.); comparar todas as contribuições e avaliar sua adequação, relevância e 
adaptabilidade; integrar os dados obtidos individualmente para determinar um 
modelo coerente e relevante; ratificar ou não a solução ou resposta oferecida; 
decidir sobre o futuro da tarefa, bem como a equipe de trabalho. (SANTOMÉ, 
op. cit., p. 65). 
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É necessário ainda insistir no papel da abertura e da negociação entre todas as 

pessoas que compõem a equipe de trabalho. Elas devem estar dispostas a proporcionar todo 

tipo de esclarecimentos aos demais integrantes da equipe, a debater questões 

metodológicas, conceituais, ideológicas. Isso tende a resultar em uma quebra, redução dos 

níveis de poder. 

A busca de novos níveis de maior interdisciplinaridade nunca poderá derivar de 

formas totalitárias de trabalho, imposição de marcos teóricos, conceituais, metodológicos 

com os quais todos devam comungar. Ou como esclarece Georges Gusdorf: “a pluralidade 

dos espaços e das épocas e a multiplicidade das formas do humano impõe uma espécie de 

politeísmo epistemológico, respeitoso das discordâncias e das descontinuidades, assim 

como dos intervalos.” (GUSDORF, 1983 apud SANTOMÉ, 1998, p. 52). 

Segundo Santomé (1998), os modelos de pesquisa e os marcos teóricos anteriores 

fracassavam porque não eram capazes de explicar e prever o papel da desordem na 

evolução de sistemas complexos; esta idiossincrasia da aleatoriedade não poderia ser 

compreendida pelas perspectivas mais positivistas, pois quase sempre era atribuída a 

deficiência da metodologia, dos instrumentos de análise, sem se considerar que podia ser 

uma nota representativa dessa peculiaridade da complexidade. 

A grande dificuldade do pensamento complexo reside em que o mesmo tem de 

enfrentar toda a trama de interações e contradições que ocorrem entre os diferentes 

fenômenos, precisa assumir a incerteza e aprender a detectar as ambigüidades, pois do 

contrário, estaremos ante um conhecimento parcial que logicamente originará ações 

oblíquas. 

Diante de tantas análises, citações de autores e argumentações penso que, para 

torná-las reais, concretas e coerentes com esse estudo seja necessário apresentar nesse 

momento os resultados da pesquisa. Esses resultados no estudo de caso, servirão de 

indicadores da situação em que se encontra hoje grande parte das escolas brasileiras 

através do recorte que faço aqui, na escola pesquisada. Antes de tal tarefa, gostaria de 

ressaltar que muitas das questões elaboradas no início desse trabalho de pesquisa ficarão 

ainda com respostas pouco satisfatórias (senão, sem algumas respostas), tendo em vista os 

resultados diferentes daqueles que se esperava encontrar, para dar consistência à prática 

interdisciplinar aqui defendida como uma alternativa de educação de qualidade. Porém, é 

esse o desafio da educação, são essas as contradições do currículo que fazem parte da 

nossa realidade educacional. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

(RE) SIGNIFICAR O CURRÍCULO: 
Das possibilidades aos desafios 

 
Estudo de caso em uma escola de ensino fundamental 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
Dos fundamentos e da escolha do método 

 

A dimensão inicial do campo da pesquisa pretendida impôs ao trabalho, um recorte 

teórico e metodológico, capaz de proporcionar um olhar de dentro do contexto, no qual as 

questões norteadoras do trabalho pudessem se tornar visíveis na escola e nas salas de aula 

através do processo ensino-aprendizagem. A perspectiva que indicou a escolha da 

investigação qualitativa através da metodologia do estudo de caso foi baseada na análise 

exploratória do cotidiano escolar e focada nas concepções construídas pelos sujeitos, 

professoras e pais, sobre o currículo e o conhecimento através de possibilidades de um 

trabalho pedagógico com projetos interdisciplinares. 

Na pesquisa qualitativa, a fonte direta dos dados se apresenta como um ambiente 

“natural”, no qual podem ocorrer as situações investigadas, exigindo que o investigador 
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mantenha um contato direto e intenso com o campo de investigação. A abordagem do 

estudo de caso se tornou pertinente por possibilitar o recorte necessário e a imersão 

possível no contexto, no qual se desenvolve um determinado tipo de currículo e de ensino-

aprendizagem. Os “estudos de caso”, segundo Lüdke e André (1986, p. 18) “enfatizam a 

‘interpretação em contexto’, (ou seja), um princípio básico desse tipo de estudo é que, para 

uma apreensão mais completa do objeto, é preciso levar em conta o contexto em que ele se 

situa”. Sendo assim, as questões colocadas no estudo deverão estar sempre em 

confrontamento com o contexto, do qual possam emergir. Da mesma forma, os elementos e 

situações que se tornarem visíveis ao pesquisador, no âmbito do tema da pesquisa, deverão 

ser analisados mediante a relação do contexto e do cotidiano em que se localizam. 

O que se observou na escola pesquisada e que provocou a necessidade desse estudo 

de caso foi a dificuldade dos professores de se trabalhar o currículo de uma forma 

interdisciplinar, a precária formação acadêmica e o escasso conhecimento para tal prática. 

A abordagem do “estudo de caso” foi a opção nesse sentido e se justifica por 

possibilitar o recorte necessário e a imersão possível no contexto, no qual se desenvolve 

um determinado tipo de currículo e de ensino. A partir dessas considerações, a 

investigação foi realizada numa escola da rede particular, no seguimento do ensino 

fundamental de 1ª a 4ª séries, em uma cidade do interior de Minas Gerais, que se 

configurou como um contexto específico para a análise das questões da pesquisa. A 

escolha pela rede particular de 1ª a 4ª séries, tem suas raízes no meu interesse como 

professora que atuou nessas séries e posteriormente na experiência como coordenadora em 

outras escolas dessa cidade, orientadora educacional nessa escola de 2000 a 2003 e, no 

momento, como pesquisadora. 

O ambiente escolhido constitui-se como similar a muitos outros, mas, ao mesmo 

tempo, torna-se distinto e particular, por representar um espaço do qual possam emergir 

elementos que contribuam para a compreensão das questões específicas de investigação – 

as interfaces entre as escolhas pedagógicas e curriculares que os professores realizam nos 

diversos momentos da aula, nos processos de transmissão dos conteúdos escolares e as 

formas de recepção do conhecimento que as crianças realizam no interior da sala de aula e 

nos diversos espaços da instituição escolar e da contextualização desses no seu cotidiano 

infantil. 

Hugo Assmann (1998, p. 32) se refere ao ato de educar como “fazer emergir 

vivências do cotidiano. O ‘produto’ da educação deve levar o nome de experiências de 
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aprendizagem (...) e não simplesmente de aquisição de conhecimentos supostamente já 

prontos e disponíveis para o ensino concebido com transmissão”. Declara ainda que: 

 
[...] no mundo de hoje, o aspecto instrucional da educação já não consegue dar 
conta da profusão de conhecimentos disponíveis emergentes mesmo em áreas 
específicas. Por isso não deveria preocupar-se tanto com a memorização dos 
saberes instrumentais, privilegiando a capacidade de acessá-los, decodificá-los e 
manejá-los. O aspecto instrucional deveria estar em função da emergência do 
aprender (emergent learning), ou seja, da morfogênese personalizada do 
conhecimento. (ASSMANN, op. cit., p. 33). 

 

Nesta perspectiva, entendo que cabe à escola e mais diretamente ao professor, fazer 

com que os alunos possam ressignificar o conhecimento ou contextualizá-lo em sua vida, 

proporcionando atividades pedagógicas que criem conscientemente experiências de 

aprendizagem, reconhecíveis como tais pelos sujeitos envolvidos. 

Podemos compreender melhor essa análise se avançarmos um pouco mais nas 

idéias de Assmann (1998), quando esse autor fala sobre a escola como um ambiente 

pedagógico que deverá ser “lugar de fascinação e inventividade”. Estamos então falando 

da experiência do conhecimento aliada ao prazer sobre o qual o autor diz: 

 
Precisamos reintroduzir na escola o princípio de que toda a morfogênese do 
conhecimento tem algo a ver com a experiência do prazer. Quando esta 
dimensão está ausente, a aprendizagem vira um processo meramente 
instrucional. Informar e instruir acerca de saberes já acumulados pela 
humanidade é um aspecto importante da escola, que deve ser, nesse aspecto, uma 
central de serviços qualificados. (ASSMANN, op. cit., p. 30). 

 

Acredito assim, como o autor afirma que a experiência de aprendizagem implica, 

além da instrução informativa, a “reinvenção e a construção personalizada do 

conhecimento”. Os professores trabalham no currículo e na (re) construção dos 

conhecimentos que são nele traduzidos. Transitam tanto no espaço do currículo oficial e 

prescrito, quanto no espaço do currículo real, de forma a tornar concreta a prática 

pedagógica, em que ensino seja mais contextualizado com a vida dos alunos. 

Na escolha do campo para a análise desse trânsito, os critérios essenciais foram: a 

natureza da instituição, por ser uma escola da rede particular que abarcasse turmas de 

ensino fundamental dos quatro primeiros anos, pois o meu interesse de investigação estava 

centrado, justamente, nesta etapa de ensino. Foi também levado em consideração o critério 

funcional (de ordem prática): é uma escola tradicional e bem requisitada na comunidade e 
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onde, por quatro anos, trabalhei como orientadora educacional, adquirindo, portanto um 

prévio conhecimento de sua prática de ensino e de sua realidade educacional. 

Outro importante aspecto foi o de já ter percorrido algumas vezes o campo das 

insatisfações de alguns pais, alunos e professores, quanto a uma prática interdisciplinar que 

de fato não se efetiva como se deseja ou como se planeja acontecer. Os nomes dos 

professores e da escola, utilizados no trabalho, são nomes fictícios, devido à necessidade 

de se preservar o anonimato dos sujeitos pesquisados.  

 

 

O PROCESSO DE COLETA DOS DADOS 
 

A abordagem de estudo de caso explicitada, anteriormente, permitiu, então, uma 

maior aproximação com o contexto escolar e, principalmente, com o interior da sala de 

aula, tornando possível documentar o “não documentado” e os processos implícitos no 

cotidiano do ensino. No âmbito específico da pesquisa, a metodologia do estudo de caso 

possibilitou a compreensão das relações que os sujeitos – alunos e professores – 

estabelecem com um determinado tipo de organização curricular, permitindo um 

conhecimento mais profundo da escola e dos processos educacionais. 

Para a apreensão da dinâmica escolar, foi realizado um processo sistemático de 

coleta de dados no interior da escola.  

 

 

ETAPAS DA INVESTIGAÇÃO E PROCEDIMENTOS 
 

1. O processo se iniciou com a observação do cotidiano da escola, sua forma de 

organização, aspectos particulares do ambiente e do movimento dos diversos sujeitos 

educacionais na sua dinâmica espacial e temporal. 

 

Esse contato inicial com o cotidiano da escola se deu desde Março de 2003 e se 

sistematizou nos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2004. As observações foram 

realizadas em diversos locais da escola e, em momentos e situações diversas, como 

reuniões pedagógicas e conselhos de classes, observações em salas de aula, conversas 

informais na sala dos professores, movimentação nos corredores e pátios, nas salas 

especializadas (biblioteca, sala de supervisão, sala de artes e sala de informática). 
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2. Pesquisa documental: Além da observação do cotidiano escolar, realizei uma pesquisa 

nos seguintes documentos curriculares e pedagógicos da escola: Projeto político-

pedagógico, atas de reuniões pedagógicas e de conselhos de classes, planejamentos 

pedagógicos dos professores, buscando uma relação entre essas propostas e a sua 

operacionalização no cotidiano, com o intuito de verificar se de fato se realizavam 

projetos interdisciplinares transversalmente ao currículo proposto para essas séries (1ª a 

4ª séries) e quais os resultados dessa prática para os alunos. 

 

3. Pesquisa sobre percepções dos professores: Para compreender a percepção que os 

professores constroem sobre o currículo, utilizei como instrumento metodológico, um 

questionário com perguntas direcionadas à concepção de educação e à visão do 

currículo como conceito e como prática interdisciplinar. O questionário foi aplicado a 

todos os docentes dos quatro primeiros anos do ensino fundamental, à direção geral, 

administrativa e pedagógica, ao padre salesiano mais antigo nesse colégio, ao assistente 

de coordenação e aos pais.  

 

É importante ressaltar que essa aplicação dos questionários não aconteceu de forma 

totalmente tranqüila, sendo que algumas professoras se mostraram inseguras, 

demonstrando certa inquietação pelo “medo” de errar, como se repetissem a lógica do 

ensino transmissivo: respostas que devem ser certas para perguntas certas – talvez por 

estarem impregnadas pela cultura da avaliação, tão disseminada na educação e no ensino 

formal. 

 

4. Pesquisa com os pais: Assim também aconteceu com os questionários enviados aos 

pais que, em alguns casos, se mostraram um pouco resistentes em respondê-los, 

embora seus comentários fossem “de que uma pesquisa nesse sentido, com esse tema, 

era de suma importância para a escola no momento”. Alguns pais preferiram dar seu 

depoimento oralmente sobre o que percebem a respeito do assunto em questão, o que 

por sua vez acabou se transformando em uma entrevista. 

 

5. Momento de observação em sala de aula e reuniões: A pesquisa foi, então, se 

afunilando e atingiu o interior das reuniões pedagógicas, das salas de aula e 
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posteriormente dos conselhos de classes bimestrais. Para a imersão nesse universo tão 

complexo e dinâmico, foram selecionadas inicialmente quatro turmas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

série) com suas respectivas professoras.  

 

A seleção de quatro professoras regentes e suas respectivas turmas foi realizada 

através de uma conversa com a direção pedagógica e o grupo de docentes durante uma 

reunião, na qual fiz a exposição dos objetivos da pesquisa e, mais especificamente, da 

observação das aulas e de como essas ocorreriam, solicitando a autorização para assistir às 

aulas em turmas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. 

Diante das explicações e da solicitação feita, as professoras dispuseram-se a abrir o 

espaço de suas aulas para a pesquisa. As outras professoras, inclusive aquelas de aulas 

especializadas como Artes, Inglês, Educação Física, Informática e Ensino Religioso, 

colaboraram com entrevistas e conversas informais, em que pude colher algumas 

informações importantes não declaradas formalmente pelas professoras regentes das 

turmas. 

A observação sistemática das aulas ocorreu nos meses de fevereiro, março e abril 

de 2004, nas quatro turmas, sendo uma hora diária de observação de aula para cada série 

(com crianças na faixa etária de 7-10 anos). 

Como critério de observação em aula, procurei intervir o mínimo possível, 

atendendo apenas às solicitações diretas das professoras ou dos alunos. O foco da 

observação se concentrou no conhecimento escolar e nas formas de sua transmissão, 

privilegiando os seguintes aspectos: as formas didáticas da transmissão (aspectos 

metodológicos), a organização espaço-temporal da aula, os tipos de perguntas e os modos 

de participação dos alunos, a seleção e organização dos conteúdos trabalhados, assim como 

os temas abordados pelos alunos e professoras, procurando perceber as relações que os 

sujeitos do processo ensino-aprendizagem mantêm com o conhecimento e o currículo. 

No decorrer do tempo, o foco da observação foi direcionado para os episódios de 

aula, nos quais as professoras trabalhavam com um conteúdo e o desenvolviam 

progressivamente. Para isto, foi utilizado um roteiro específico de observação, focalizando 

o conteúdo desenvolvido, as formas de sua transmissão e as formas de ensino-

aprendizagem privilegiado na aula. 

Outro procedimento utilizado no decorrer da investigação na sala de aula foi a 

pesquisa nos documentos, elaborados pelas professoras, como planos de aula, exercícios, 
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provas e cadernos dos alunos, assim como, os livros didáticos utilizados na elaboração das 

aulas. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com as professoras das turmas 

observadas, paralelamente ao período de observação das salas de aula, na própria escola 

(em horários alternativos de módulos ou de recreio no período regular da aula), sendo 

viabilizadas pela diretora que possibilitou a substituição das professoras por uma 

funcionária eventual, no tempo necessário. Todas as entrevistas foram transcritas com a 

permissão dos sujeitos pesquisados. O conteúdo das entrevistas focalizou as relações do 

sujeito-professor com o conhecimento escolar e o currículo e as possibilidades reais de 

uma prática interdisciplinar, envolvendo aspectos relacionados à seleção, organização, 

didatização e desenvolvimento de projetos pedagógicos.  

 

SOBRE A OBSERVAÇÃO, SUAS DIFICULDADES E REAÇÕES DOS SUJEITOS 
PESQUISADOS DIANTE DA PESQUISADORA 

 

Nos primeiros dias de contato com as turmas, as crianças mostraram-se muito 

inquietas com a minha presença, indagando constantemente sobre a minha função ali 

naquele momento (pois algumas já me conheciam na escola por causa da minha antiga 

função de orientadora). Queriam saber se eu iria dar aulas, dentre outras perguntas 

curiosas. Com o tempo, fui-me integrando ao seu cotidiano e já não estranhavam mais a 

minha presença ali, convidando-me para brincadeiras, incorporando minha presença às 

atividades diárias. 

Com as professoras, no princípio, senti que respeitavam a minha presença como 

uma imposição da direção pedagógica, embora fossem sutis na sua insatisfação por ter em 

sala uma pessoa que já fizera parte da equipe técnica da escola. Esforçavam-se para 

mostrar paciência e disponibilidade, mas com certa dose de insegurança como que 

estivessem sendo avaliadas o tempo todo e sempre se justificando em suas atitudes em sala 

de aula. Com o passar dos dias, foram construindo um lugar para mim no cotidiano da sala 

de aula. 

Como atuei por alguns anos como professora do ensino fundamental, identifiquei-

me, várias vezes, no decorrer das observações, com as professoras e com as situações, 

dilemas e conflitos presentes em muitos momentos das aulas. Embora seja mais coerente 

aceitar a idéia de se ter uma escola que possa “encantar” os alunos com sua práticas 

pedagógicas, sei das adversidades que essa apaixonante tarefa encontra no cotidiano 
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escolar. 

Muitos esforços são necessários para efetivar algumas mudanças no campo da 

educação, principalmente o que se refere às situações de resistências nas reformulações das 

práticas pedagógicas. Afinal, “(...) não se pode ir contornando eternamente a evidência de 

que a qualidade da educação passa centralmente pelo viés pedagógico”. (ASSMANN, op. 

cit., p. 23). 

Faço essa consideração referindo-me ao fato de que muitos esforços administrativos 

têm sido realizados para envolver cada vez mais os alunos com a escola e encantar a sua 

clientela, porém a qualidade de uma educação alicerçada numa prática onde se trabalha 

valores para a vida, tem sido a pauta de muitas reuniões de pais e professores que vêem 

nesse aspecto uma importante tarefa da escola. 

Se, por um lado, minha experiência profissional permitia uma imersão num 

universo conhecido e explorado, o meu lugar de pesquisadora exigia um distanciamento 

capaz de tornar possível o deslocamento do olhar que transforma o professor, o aluno e a 

sala de aula, tão conhecidos, em sujeitos, objetos e campos de pesquisa. 

Contudo, preciso reconhecer que faço parte do mundo que pesquiso e estudo e que, 

portanto, não seria possível um corte total e uma completa neutralidade - o trabalho que se 

segue é resultado dessa tentativa de distanciamento e de ruptura. Procurei elaborar 

interpretações sobre todos os documentos coletados, a partir dos referenciais teóricos que 

construí ao longo de todo o processo e das indagações que este confrontamento me 

instigava em muitos momentos. 

Sendo assim, o processo de análise foi realizado através de movimentos de 

aproximação e distanciamento, de reconstruções analíticas e confrontamentos teóricos, 

buscando elucidar elementos e temas freqüentes e relevantes para a construção das 

categorias de análise, que permitam compreender o tema de pesquisa. Da mesma forma, foi 

preciso também um enorme esforço em tornar a descrição das aulas analítica, buscando um 

confrontamento entre a observação e a reflexão teórica. 

Desse processo, surgiram categorias que, inicialmente, se originaram do arcabouço 

teórico que fundamenta a pesquisa, mas foram alteradas, revistas e reconstruídas no 

decorrer do processo de investigação e de análise, num ciclo dinâmico de confronto entre a 

teoria e a empiria, ficando delimitadas em dois grandes grupos:  

 
1. Concepção de currículo e de educação; em que se incluem as questões referentes à 
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participação dos professores na elaboração curricular da escola; às formas de seleção 

de conteúdos e às fontes e instrumentos utilizados. 

2. Organização da aula que inclui questões sobre formas de transmissão; formas de 

recontextualização interna do conhecimento; fragmentação do conhecimento; tipo de 

aprendizagem privilegiado na aula; metodologia de trabalho (detectar a existência de 

projetos interdisciplinares). 

 

As categorias acima descritas estão diluídas em todo o trabalho de análise, desde as 

relações entre o professor e o currículo até as formas de transmissão e apropriação do 

conhecimento que é veiculado no currículo e trabalhado pelo professor na sua prática de 

ensino. O processo de pesquisa de campo é intenso e exaustivo, exigindo do pesquisador 

um aprendizado sobre a sensibilidade e a vigilância. De acordo com Robert C. Bogdan e 

Sari Knopp Biklen (1994), é importante o aprendizado da investigação na perspectiva de 

que: 
 
[...] Os dados não são aquilo que se recolhe no decurso de um estudo, mas a 
maneira como as coisas aparecem quando abordadas com um espírito de 
investigação. [...] A investigação qualitativa envolve pegar nos objetos e 
acontecimentos e levá-los ao instrumento sensível da sua mente de modo a 
discernir o seu valor como dados. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 200). 

 

A metodologia utilizada proporcionou um olhar para dentro das relações escolares 

e, principalmente, para o interior dos processos de transmissão do conhecimento escolar. 

Para a compreensão da dinâmica dessas relações e do funcionamento do currículo escolar 

como um currículo real, concretizado nos espaços da aula, fez-se necessária uma descrição 

minuciosa do “pano de fundo”, no qual o processo de investigação foi realizado. Na seção 

seguinte do capítulo, a escola surge e se mostra como um local relevante para o estudo das 

questões que nortearam o trabalho.  

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA: 
A escola pesquisada e seu contexto 

 

Ao escolher essa escola como local de minha pesquisa, deparei-me com uma difícil 

tarefa: inicialmente a falta de disponibilidade da diretora pedagógica (também supervisora) 

em atender-me e de algumas professoras que não se mostraram muito receptivas e sim 
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desinteressadas e indisponíveis do seu tempo para o trabalho proposto. Creio que isso 

talvez tenha se dado, devido à resistência e à desconfiança às vezes presente nas 

instituições, diante dos pesquisadores e suas pesquisas, querendo desvelar verdades que 

não são bem vindas e urgentes mudanças na área da Educação. 

A escola situa-se no centro da cidade, em área residencial privilegiada construída 

em finais da década de 20 para atender, inicialmente, à demanda de jovens, filhos de 

prósperos fazendeiros e comerciantes da comunidade que, até então, precisavam mandar 

seus filhos para outras cidades em busca de um ensino de melhor qualidade e de uma 

formação profissional. Sua construção arquitetônica não segue a mesma configuração da 

época de sua construção, apresentando muitas modificações não só na área externa, com a 

construção de um parquinho infantil, uma piscina e um ginásio coberto, que foi construído 

no final dos anos 90 e é hoje ponto de referência para muitos eventos da cidade. O prédio 

tem dois andares, nos quais estão distribuídas 14 salas de aula, auditório, cantina, 

biblioteca, sala de supervisão, sala de informática, sala de artes, sala dos professores, 

tesouraria, sala para xérox, almoxarifado, secretaria e uma capela. Em uma das partes do 

segundo andar residem os padres salesianos que trabalham na paróquia ou que prestam 

serviços à escola ou a comunidade de uma forma geral. Não há no momento nenhum 

desses sacerdotes lecionando na escola. 

A área externa é muito extensa, sendo composta por horta, pomar e campo de 

futebol, além do parquinho, piscina e do ginásio coberto anteriormente mencionado. Como 

se pode notar, a escola dispõe de uma boa estrutura física, e não apresenta dificuldades de 

manutenção, devido a recursos disponibilizados pela Inspetoria que é sua mantenedora. 

Ficou bastante evidenciado, durante o tempo da minha permanência na escola, o esforço da 

direção e funcionários, em manter todo o espaço escolar bem limpo e asseado, como 

também, uma luta constante para conservar o patrimônio da escola, tanto em relação à 

manutenção dos equipamentos e estrutura física, quanto a um trabalho de conscientização 

dos alunos, no sentido de conservar tanto o mobiliário, quanto o prédio. 

 

 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
 

Em termos de organização, é uma escola de Ensino Fundamental da Rede Particular 

de Minas Gerais, como foi mencionado anteriormente, que funciona, em dois turnos, um 
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matutino, de 7h às 12h 30 min e outro vespertino, de 13h às 17h 30 min., comportando 

também turmas de ensino médio e de educação infantil. No turno matutino, funcionavam 

as turmas dos quatro últimos anos do Ensino fundamental e as turmas de Ensino Médio; 

sendo que o turno vespertino comporta as turmas dos quatro primeiros anos e, também, três 

turmas de educação infantil. A pesquisa foi realizada no turno vespertino no qual se 

concentram as turmas e os professores do ensino fundamental de 1ª a 4ª séries. 

A Escola não apresenta carências materiais, fato comum a algumas outras escolas 

da rede particular e pública, (como, por exemplo, a carência de material didático, 

equipamentos e espaço físico). A biblioteca parece atender satisfatoriamente às 

necessidades do cotidiano escolar e de acordo com dados fornecidos pela bibliotecária, 

conta até o momento com um acervo de 6937 exemplares com exceção dos periódicos que 

não foram cadastrados e com uma média de usuários/dia equivalente a 72,7. A escola 

dispõe também de duas máquinas foto copiadoras que atendem totalmente à demanda dos 

professores e alunos e possui vários computadores ligados a Internet. 

 

 

A DIREÇÃO E O APOIO PEDAGÓGICO 
 

No decorrer do tempo em que estive nessa escola, pude perceber a presença 

constante da diretora pedagógica e a sua participação efetiva nas diversas atividades 

escolares, assim como o seu empenho em tornar o clima da escola bastante favorável ao 

trabalho das professoras e dos demais funcionários. A diretora pedagógica faz parte dessa 

equipe desde 1990, quando foi contratada como supervisora do ensino fundamental, sendo 

que hoje acumula dois cargos. Esse fato contribuiu para que se pudesse compreender os 

vínculos que essa diretora desenvolvia com todos os sujeitos: professores, pais, mães, 

alunos e funcionários. 

Pude observar durante a pesquisa que as prioridades da diretora eram o atendimento 

afetivo e pedagógico aos alunos e suas famílias. Embora essa opção proporcionasse à 

diretora uma quase irrestrita aprovação com seu estilo de liderança, isso não a tornou mais 

dinâmica e competente aos olhos de muitas professoras que a vêem extremamente 

sobrecarregada e descuidada no apoio pedagógico e numa coordenação, onde faltam 

pontualidade e flexibilidade para propostas inovadoras, como por exemplo, os projetos 

interdisciplinares e as feiras de conhecimento tão requisitadas pelos pais e alunos. 
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BREVE DESCRIÇÃO DOS ALUNOS 
 

O desafio de realizar um desenho da escola, capaz de proporcionar uma visão do 

cotidiano e dos sujeitos, nele inseridos, exige então, uma descrição dos alunos e, em 

segundo plano, de suas famílias. Havia na escola, no período de fevereiro a abril de 2004 

um total de 588 alunos, distribuídos nos dois turnos, sendo que 169 estudavam no turno da 

tarde. Desse total, 144 crianças estavam nos quatro primeiros anos do ensino fundamental, 

enquanto 25, na educação infantil (número bastante deficitário comparado há anos 

anteriores, segundo fonte confidencial da administração financeira da escola, a seguir): 

 

 

QUADRO 1 - População escolar 

Séries/alunos 
matriculados 

Até Dezembro de 
2002: 

Até Dezembro de 
2003: Até fevereiro de 2004

Ensino Infantil 
(jardim e pré) 31 33 25 

Ensino Fundamental 
(1ª a 4ª séries) 186 152 144 

Ensino Fundamental 
(5ª a 8ª séries) 318 295 260 
Ensino Médio 189 147 162 

 

FONTE: Tesouraria da escola pesquisada. 

 

Conforme as informações da diretora, a maioria das crianças não reside próxima à 

escola, sendo, a maior parte dos alunos situados no nível socioeconômico médio e alguns 

alunos são filhos de funcionários de uma importante mineradora da cidade, que mantém 

convênio com a escola (esses alunos são beneficiados com bolsa de 70% do valor integral 

da mensalidade). 

Era comum observar a presença de muitas mães e pais na escola, sendo grande o 

número de crianças que chegavam para as aulas, acompanhadas pela família. Geralmente, 

os acompanhantes, principalmente as mães, mantinham um diálogo com as professoras, no 

inicio das aulas (num momento denominado “Boa Tarde” onde se fazia uma oração antes 

de entrar para a sala de aula ou se apresentava algum tema pelas crianças previamente 

preparado pelas professoras, através da música, dança ou teatro). 

Em algumas conversas com as mães e pais, nos corredores da escola, pude concluir 
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que as famílias valorizavam esses momentos da escola e participavam ativamente da vida 

escolar de seus filhos e filhas. Além disso, a presença dos pais ali sugeria uma permanente 

“vigilância” quanto ao desempenho dos professores, ao tipo de aprendizagem ali 

desenvolvida e ao ambiente escolar de seus filhos. 

Em outros momentos, surgiam também conflitos e tensões envolvendo pais e 

professoras com relação aos procedimentos pedagógicos e avaliações dos alunos. Na 

maioria das vezes, esses conflitos necessitavam da intervenção da diretora pedagógica, que 

agendava reuniões com os pais que solicitavam sua presença para esclarecimentos junto à 

professora, de algum tipo de atividade que não estavam de acordo, sempre justificando o 

trabalho das professoras, num esforço para reparar falhas que pudessem estar relacionadas 

à sua falta de supervisão. 

O movimento das crianças na escola era bastante intenso. Nos intervalos, início e 

fim da aula, elas surgiam barulhentas, alegres, correndo por todos os lados. Durante as 

aulas podia-se observar a concentração nas salas de aula, com pouca movimentação na área 

externa. Percebia-se uma grande preocupação com a questão disciplinar durante as aulas. 

Algumas turmas saíam, eventualmente, da sala, realizando atividades em outros locais 

sempre muito orientadas no sentido de serem as mais disciplinadas possível; outras, 

raramente saíam de suas salas, durante o período das aulas. 

Como foi dito anteriormente, há na escola uma extensa área verde e, algumas vezes, 

presenciei aulas, principalmente de leitura ou de Ensino Religioso, debaixo das árvores, ou 

na quadra de esportes. Uma queixa freqüente das crianças é que não se pode aproveitar 

todo o espaço da escola por causa do tempo reduzido do recreio. 

Cada turma tem, em média, 30 alunos e a distribuição das crianças é feita com base, 

primeiramente, na idade e, depois, no aproveitamento escolar, sendo que havia um critério 

ou uma tentativa de homogeneização, na realização dessa distribuição. As professoras 

quase nunca realizavam mudanças de séries de um ano para o outro, o que me pareceu um 

dos pontos de resistência às mudanças necessárias ao dinamismo e à versatilidade que o 

processo educacional reivindica nesses novos tempos. 

Partindo de uma visão geral da escola, dos docentes e dos alunos, torna-se 

necessário realizar uma descrição das professoras que se constituíram como sujeitos da 

pesquisa, assim como de suas respectivas turmas. 
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O CORPO DOCENTE DA ESCOLA 
 

O grupo que atende às 21 turmas da escola é composto por 46 docentes, sendo que 

11 deles atuam no turno da tarde formando uma equipe totalmente feminina; além das 11 

professoras das turmas (incluindo as professoras de aulas específicas como Artes, Ensino 

Religioso, Educação Física, Inglês e Informática que são ministradas uma ou duas vezes 

por semana), duas professoras ocupavam funções de bibliotecária e “eventual”. 

Do ponto de vista da carreira docente, o grupo de professoras, desse turno, era 

bastante homogêneo, sendo que quase a totalidade das professoras pertencia ao quadro da 

escola, na sua maioria, a cerca de 5 anos ou mais. A maior parte delas possui a formação 

de nível superior, com predominância do curso Pedagogia ou estão cursando alguma 

especialização na área de Educação. Algumas das professoras do turno pesquisado vieram 

para essa escola, devido ao convênio que a mesma mantinha até meados de 1995 com a 

Secretaria Municipal de Educação, num remanejamento efetuado por essa Secretaria. 

Algumas delas ainda atuam na Rede Municipal de Educação em outro turno e muitas 

optaram por trabalhar apenas nessa escola.  

Para uma descrição das professoras e de seus alunos pareceu-me, necessária e 

imprescindível a construção teórica da concepção de sujeito, assumida nesta pesquisa. As 

professoras e seus alunos são vistos durante todo o processo de pesquisa como sujeitos 

constituídos nas diversas dimensões do seu cotidiano. Essas dimensões extrapolam o 

âmbito da relação formal de ensino-aprendizagem, constituindo-se em processos dinâmicos 

de relações e inter-relações entre os sujeitos e o conhecimento, nos diversos tempos e 

espaços do universo escolar. Ver as professoras e os seus alunos como sujeitos implica 

considerá-los envolvidos com as pequenas atividades que desenvolvem nas suas práticas 

diárias, através da utilização dos saberes que constroem, não somente na escola, mas em 

outros locais e situações da vida cotidiana. 

Segundo afirmam E. Rockwell e Justa Ezpeleta (1989), analisar a escola, a partir da 

lógica das atividades dos sujeitos, possibilita uma reconstrução das redes que unem esses 

sujeitos e essas atividades a outros âmbitos. A prática dos sujeitos individuais, em seus 

mundos particulares, está inscrita em outras práticas individuais ou coletivas das formações 

sociais, com diferentes graus de integração. Sendo assim, as relações que os sujeitos na 

educação estabelecem com o currículo e com o conhecimento se instalam na dimensão do 

cotidiano e devem ser analisadas no contexto das “redes” constituídas pelas relações 
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escolares. 

Os sujeitos-professores constróem práticas e saberes que se integram ao seu “fazer” 

cotidiano e se manifestam no seu trabalho de uma forma, muitas vezes, distante ou 

diferenciada das formas expressas nas normas e diretrizes curriculares oficiais. As práticas 

e múltiplos saberes construídos no dia-a-dia da escola deveriam ser mobilizados e 

concretizados na prática pedagógica e nos diversos modos de interação que os sujeitos, 

professores e alunos constroem nos processos pedagógicos da sala de aula. 

As relações escolares são, inevitavelmente, impregnadas do controle externo e das 

relações sociais mais amplas do trabalho. Todavia não são, de forma alguma, determinadas 

totalmente por elas, apresentando variações específicas que, por sua vez, configuram uma 

construção particular. Isso acontece porque as relações pedagógicas são mediadas por 

processos diferenciados de apropriação da realidade escolar que os sujeitos realizam; 

nesses processos, vinculam-se as relações construídas entre alunos e alunos, entre 

professores e alunos e, entre estes e os conhecimentos. 

Vendo os sujeitos educacionais como sujeitos cotidianos e sociais que constroem 

relações diversas e complexas na realidade escolar, se impõe um novo olhar sobre o 

conhecimento. Esse olhar parte da perspectiva dos sujeitos, tornando os conteúdos 

escolares possuidores de novos sentidos e significados, por eles outorgados. Ao lidar com 

os conhecimentos na escola, os professores desenvolvem maneiras de ensinar, formas 

didáticas diferenciadas, alternativas e significativas que, por sua vez, podem provocar nos 

alunos a construção de diferentes maneiras e formas para aprender e significar o 

conhecimento. 

Nas relações desenvolvidas no interior da sala de aula, os alunos e alunas criam 

formas particulares e diferenciadas de apropriação cognitiva e afetiva dos conhecimentos. 

Segundo Verônica Edwards (1997, p. 17), “o processo de conhecer das crianças se dá 

imbricado no emocional e no afetivo”. Além disso, as relações que os sujeitos estabelecem 

com os conhecimentos escolares (e, em outro nível, com o currículo), assim como os usos 

específicos que fazem desses conteúdos vão se integrar às realidades sociais que vivenciam 

cotidianamente, contribuindo para assegurar o sentido de pertença a uma classe social e à 

sociedade como um todo. 

Torna-se, pois, necessário construir um sistema educativo que supere a tradicional 

contraposição entre emoção e razão, cognição e afetividade, que venha romper com a 

concepção de que a educação e os currículos escolares tenham que trabalhar de maneira 
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puramente cognitiva os conteúdos por eles apresentados, relegando os aspectos emocionais 

das crianças em segundo plano. Todos os relatos descritos nos capítulos deste trabalho 

estão carregados densamente do caráter afetivo e emocional, peculiar das relações 

pedagógicas, principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental, e não há interesse 

metodológico em descrevê-los de forma neutra ou imparcial. 

A pesquisa toma como ponto de partida, para a análise da relação pedagógica, o 

fato de que as interações entre os sujeitos, alunos e professores constituem o ponto, no 

qual, e, a partir do qual, se articulam os conhecimentos. A dimensão interativa envolve 

relações cognitivas, afetivas e sociais e é, neste contexto de afetividade, que os 

conhecimentos que a escola pretende transmitir são inseridos. Para melhor compreender 

essa análise sobre os conhecimentos escolares e a sua contextualização, faz-se necessário, 

antes de tudo, falar sobre as professoras e o currículo. 

AS PROFESSORAS E O CURRÍCULO 
 

Em Educação, o currículo e a pedagogia andam unidos, e não há como dissociá-los, 

porque toda ação pedagógica envolve aspectos provenientes da forma como os 

conhecimentos são agrupados ou organizados e da forma como estes conhecimentos são 

transmitidos, o que significa um entrelaçamento do currículo com a pedagogia. 

Esta seção consiste na busca de uma relação dialógica entre as elaborações 

curriculares concretizadas, no contexto da escola pesquisada, as concepções construídas 

pelas professoras sobre o currículo e educação, nesse contexto específico, e os 

pressupostos teóricos do campo dos estudos curriculares críticos, além disso, como os 

sujeitos lidam com estas percepções, no cotidiano da escola, ao elaborarem seus 

planejamentos e direcionamentos curriculares. Os professores não serão vistos como 

passivos receptores de normas e diretrizes curriculares, mas como sujeitos ativos que não 

só reproduzem conhecimentos e práticas, mas (re) constroem esses conhecimentos e 

práticas ao transformarem o currículo em aula. Partindo disso, torna-se importante ampliar 

a compreensão sobre a complexa relação entre professores e currículos e entre professores 

e os conhecimentos e práticas de ensino. 

 

 

DISCURSOS E PRÁTICAS CURRICULARES NA ESCOLA 
 

Os questionários e as entrevistas às professoras e aos pais dos alunos foram os 
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instrumentos que viabilizaram o levantamento de dados sobre o tipo de concepção que 

esses sujeitos pesquisados têm com relação à Educação, ao Currículo e à 

Interdisciplinaridade.  A necessidade de um estudo nesse sentido se deu com o intuito de 

perceber se as suas práticas de ensino são pertinentes à maneira como foram formados e 

como pensam a esse respeito. Nesse sentido, seus depoimentos serão aqui analisados, 

muito embora seja necessário fazê-lo de uma maneira sintetizada, mas que se possa 

perceber os aspectos essenciais que nortearam suas respostas: 

 

 

 

 

 

QUADRO 2 - Concepções docentes 

Concepções/ professoras Educação Currículo Interdisciplinaridade 

Prof. 1 

Processo pelo qual o 
aluno transforma um 

conhecimento em 
conceito. 

Conjunto de 
conhecimentos de forma 
sintetizada e integrada, 

acompanhado de 
propostas de atividades 

diversificadas e criativas. 
Deve ser flexível. 

Perspectiva de formação 
para além da 

informação, dando 
significado aos 

conteúdos disciplinares. 

 
 

Prof. 2 

Dar condições à criança 
de aprender a fazer 

Conteúdos trabalhados 
dentro de um determinado 

curso, com objetivos 
específicos e claros. 

Favorece conhecimento 
mais amplo da realidade 

social e cultural. 

Prof. 3 

Facilitar, provocar, 
proporcionar, estimular, 

encaminhar o 
desenvolvimento e 

aprimoramento da pessoa 
como ser humano. 

Rígido, inflexível, que 
determina por fins 

práticos as disciplinas, 
programas, temas e 

projetos específicos com 
carga horária definida; 

aliena a escola, 
agarrando-se aos 

fragmentos da realidade.. 

Expressar habilidades, 
anseios, interesses, 
através da qual a 
aprendizagem é 

significativa. Caminho 
para mudar os rumos da 

educação, precisa de 
muito estudo e ousadia 
para se pôr em prática. 

Prof. 4 

Possibilita condições ao 
ser humano para o 

desenvolvimento de suas 
capacidades 

Conjunto de matérias ou 
disciplinas a serem 

desenvolvidas e 
trabalhadas em um tempo 
determinado. Serve para 
nortear nosso trabalho 

Envolvimento de várias 
disciplinas num só 
projeto. Não é uma coisa 
fácil de pôr em prática. 
O aluno aprende 
participando, 
vivenciando sentimentos, 
tomando atitudes diante 
de fatos, escolhendo 
procedimentos para 
atingir determinados 
objetivos. 

FONTE: Questionários e entrevistas realizados com as professoras (1ª a 4ª séries). 
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Iniciar a discussão com as respostas das professoras selecionadas para essa pesquisa 

mostrou-se para mim, um caminho mais viável no confronto com o discurso que está 

presente na instituição pesquisada, sobre conhecimento e currículo e com a prática 

pedagógica e curricular realizada concretamente, no cotidiano, pelos sujeitos da educação. 

As professoras das classes observadas acreditam que o fator tempo e a escassez das 

reuniões pedagógicas para trocas de experiências, são entraves para a elaboração de um 

planejamento mais interdisciplinar entre as turmas e entre as séries. Algumas professoras, 

mesmo as especialistas, demonstram seus esforços no sentido de quererem trabalhar um 

currículo com atividades interdisciplinares, mas percebe-se que de fato isso não acontece 

em suas práticas em sala de aula; quando muito citam alguns projetos gerais da escola onde 

são sugeridos temas pela direção da escola, que sendo uma escola de filosofia cristã 

prioriza temas como os da Campanha da Fraternidade, por exemplo, o tema: “Água, fonte 

de vida”, desenvolvido nas quatro séries em estudo em todas as disciplinas. 

Uma crítica que parece freqüente entre essas professoras e que, por vezes é omitido 

pelas professoras regentes, é a falta de uma coordenação que valorize os projetos e idéias 

propostas por elas.  Não acreditam em mudanças em curto prazo nessa escola por causa da 

visão da direção pedagógica que não “ousa projetos inovadores”. 

As professoras entrevistadas reafirmam a necessidade de contextualizar os 

conhecimentos aprendidos na escola com a vida cotidiana das crianças, embora não se 

sintam muito a vontade ou preparadas para fazê-lo, alegando que exista cobrança por parte 

dos pais no uso freqüente do material didático (livros-texto) ou às vezes falta uma 

coordenação sistemática para ajudá-las na execução e na avaliação de projetos de trabalho. 

Percebe-se com isso que os pais não têm um conceito muito bem formado a 

respeito do que possa vir a ser um currículo interdisciplinar, embora cobrem de certa forma 

que as professoras trabalhem dessa maneira sem, entretanto deixar de lado a seqüência do 

livro-texto (material “tão caro ao bolso dos pais” como relatou um dos pais entrevistados). 

Sobre a concepção de educação todas as opiniões se convergem na preocupação 

com a formação humana dos alunos, função que atribuem também à escola além dos 

conhecimentos científicos por ela trabalhados. Como formação humana, os entrevistados, 

tanto os pais como as professoras, entendem que é necessário uma formação que capacite o 

jovem a viver em sociedade, qualificando-os para uma futura inserção no mercado de 

trabalho, facilitando o exercício da cidadania (cidadãos mais críticos e conscientes). 

Com relação ao currículo trabalhado na escola, a diretora pedagógica dessa escola 
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entende currículo como um processo que se refaz constantemente, que envolve uma ação 

articulada, coordenada pelos diferentes agentes dentro da escola (dirigentes, professores, 

pessoal de apoio técnico, pessoal operacional e alunos). Ela acredita que currículo não se 

estrutura previamente, que constrói e reconstrói no processo de trabalho, muito embora não 

tenha sido o que de fato observei na prática pedagógica dessa escola. Na opinião da 

maioria das professoras entrevistadas, o currículo é compreendido apenas como sendo um 

conjunto de disciplinas a serem trabalhadas, o que me levou a compreender a deficiência 

de estudos e informações que esse grupo de professoras tinha acerca de currículo.  

Os discursos selecionados são representativos de duas visões que se interpenetram 

no contexto relacional dos sujeitos-professores na instituição escolar: de um lado, uma 

visão conteudista (quando se trabalha de forma a priorizar o excesso de informações em 

detrimento da qualidade e da seleção das mesmas) e técnica da organização de um 

currículo e, de outro, uma visão, também conteudista, porém mais flexível que parece ter a 

intenção de ampliar a noção do que seja um currículo, mesmo que de forma um tanto vaga 

ou imprecisa. 

Para compreender como essas visões se interpenetram e se estabelecem na 

superfície da realidade escolar, sem, contudo atingir sua complexidade, prática torna-se 

importante um retorno a alguns pontos teóricos sobre o campo curricular. 

O campo de estudos sobre o currículo evoluiu a partir das décadas de 60 e 70, 

ultrapassando conceitos estritamente técnicos e funcionalistas e alcançando vieses mais 

críticos, sociais e culturais.  

No entanto, têm os avanços teóricos chegado até à realidade escolar, ou seja, até a 

prática pedagógica dos professores e a organização de seus currículos? Essa é uma 

pergunta para a qual tento não buscar respostas generalizadas, visto a especificidade da 

escola pesquisada, mas compreender melhor sua abrangência. 

De uma perspectiva funcionalista e/ou tecnicista do currículo, em que o foco estava 

na eficiência de técnicas e métodos e na prescrição rígida de objetivos e resultados de 

aprendizagem esperados, o campo evoluiu para concepções mais amplas, em que o foco 

dos estudos é bem mais abrangente e engloba tanto o “texto” quanto o contexto de uma 

determinada forma de organização curricular, situada histórica e culturalmente. 

Mas o currículo não pode, segundo afirma Apple (1982, 1999), ser tomado como 

um corpo neutro de conhecimentos ou um racional conjunto de normas e técnicas, mas ao 

contrário, ele se constitui mediante complexas relações de poder – o conteúdo de um 
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currículo é estabelecido num processo constante de legitimação e convencimento de 

determinados tipos de conhecimento, no qual são realizadas seleções e omissões. Sendo 

assim, uma determinada forma de organização curricular, seja ela prescrita, ou não, 

oficialmente, de forma externa à escola, como no caso das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, está sempre permeada por relações de poder. Os currículos oficiais prescritos 

pelos governos possuem um caráter de homogeneização para o ensino e as escolas, o que 

não pode ser visto de forma linear, pois nem tudo o que é prescrito é ensinado e, da mesma 

forma, nem tudo o que é ensinado é aprendido. 

É sob essa perspectiva que uma análise da visão que o professor constrói sobre 

essas prescrições e sobre a sua possível concretude pode contribuir para a compreensão da 

realidade educacional. 

Meu objetivo nesta seção é, portanto, apontar pistas para a compreensão das formas 

de apropriação que os professores constroem sobre o currículo no qual atuam no âmbito do 

oficial e do “real”. Essa escola, instituição na qual a pesquisa se realizou, pertence, como 

foi assinalado no capítulo anterior, à rede particular de ensino e, consequentemente, recebe 

orientações curriculares oficiais corporificadas, não somente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, mas também acompanha os Programas Curriculares apresentados às escolas 

mineiras pela Secretaria Estadual de Educação (SEE-MG). 

No conjunto das orientações curriculares da SEE-MG, se inclui um conjunto de 

Programas Curriculares, distribuídos nos anos de 1994, 1995 e 1996, denominados como 

aula, como também as explícitas ou implícitas nas relações pedagógicas. Essas formas não 

se restringem à escrita, mas se estendem para imagens, sons ou movimentos, ou seja, todas 

as formas de expressão presentes na comunicação pedagógica.  

Ao contrário da homogeneização proposta pelas diretrizes oficiais, havia no interior 

dessa escola uma complexidade de relações em torno do currículo prescrito envolvendo, 

particularmente, as formas curriculares oficiais, as formas curriculares realizadas pela 

instituição e a concretude das atividades do currículo “real”, desenvolvido nas salas de 

aula, pelos sujeitos educacionais. 

As professoras pesquisadas transitavam nestes três âmbitos e elaboravam, em 

última instância, o “texto” com o qual tornavam a transmissão pedagógica concreta. 

Conforme afirma Apple (1999, p. 92), “os professores têm uma longa história de mediar e 

transformar o material dos textos quando os empregam na sala de aula”. Concordando com 

o autor e buscando acrescentar a perspectiva de Yves Chevallard (2000) e Basil Bernstein 



122 

(1998) sobre os processos de (re) construção do conhecimento escolar, para melhor 

compreender os aspectos da atuação do sujeito educacional no texto curricular, afirmo que 

os professores estabelecem um complexo “jogo” pedagógico, no qual os principais 

materiais são os conteúdos explicitados no currículo. 

As professoras trabalham com o texto curricular de uma forma particular e 

introduzem, no processo de transformação desses conteúdos em algo a ser ensinado aos 

alunos, nuanças e processos inerentes à sua história como professora e às suas concepções 

sobre a educação. Essas concepções incluem as visões de aluno, de conhecimento e de 

currículo que o sujeito constrói ao longo da sua trajetória profissional. 

Os depoimentos abaixo, extraídos das entrevistas com as professoras, cujas aulas 

foram observadas, contribuem para fazer compreender as complexas relações que as 

professoras estabelecem com os conhecimentos escolares, traduzidos pelo currículo, 

configurando uma forma particular do contexto da transmissão pedagógica: 

 
P1 - Eu particularmente não gosto dos textos dos livros que a gente usa... Então 
eu acho que nós podemos fazer uma coletânea de textos didáticos, sabe. A gente 
vai montando os textos... fazendo as leituras, nós mesmos podemos elaborar os 
textos para trabalhar com os alunos ou então fazer uma seleção de textos 
relacionados a temas que estão em estudo em outros conteúdos como ciências, 
geo-história etc... Acho que é o que dá certo... 
 
P2 - Eu não me sinto na obrigação de seguir aquela seqüência do livro não, 
sabe... nem do programa. Muitos textos são descontextualizados. Eu vou olhando 
a turma, as dificuldades, porque a turma é muito heterogênea e vou organizando 
os textos para trabalhar com eles. Depois posso montar projetos que trabalhamos 
interdisciplinarmente. Isso para mim é o que dá bons resultados. Só não é muito 
fácil de fazer... 
 
P3 - Se eu não sigo a seqüência do livro acabo achando que não fica 
compreensível para os alunos. Então procuro seguir o livro, mas vou permeando 
essas leituras com alguns outros textos para enriquecer mais o estudo. Se não dá 
tempo de fazer isso em aula, marco como pesquisa para casa ou como leitura na 
tarefa. 
 
P4 - Acho que os textos dos livros, embora delimite um pouco o nosso trabalho, 
também dão um apoio para não nos perdermos em meio a tanto conteúdo a ser 
desenvolvido. O que acho difícil é o tempo para ir além do livro e organizar 
projetos com esses assuntos. 

 

Percebo através desses depoimentos, que são as formas particulares construídas 

pelas professoras na “recontextualização” dos conteúdos presentes no currículo que vão 

constituir os processos e as formas da transmissão pedagógica. No entanto, antes de uma 

discussão sobre este processo de mediação realizado pelos sujeitos, que será explicitada 

mais adiante, outros aspectos engendram-se no contexto/texto do currículo e nas formas 
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curriculares assumidas pelos sujeitos, no cotidiano dessa escola. A exemplo disso, foi 

interessante, antes de outra coisa, observar o que documenta a proposta pedagógica da 

escola pesquisada e sob qual filosofia estão fundamentados os moldes dessa educação. 

 

 

A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA 
 

Os documentos curriculares apresentados pela escola são constituídos pela Proposta 

Pedagógica, fundamentada na educação salesiana, consolidada através de uma caminhada 

centenária, onde essa forma de educar vê na maturação e promoção dos valores humanos e, em 

especial no desenvolvimento da dimensão religiosa e cristã do educando. Seu educando, visto 

na totalidade de suas dimensões e na unidade do seu dinamismo existencial, centra toda a 

preocupação do sistema educativo salesiano. Norteada pelas crenças, a Educação Salesiana 

estabelece, pois, como fundamentos ético-político, garantidores do processo de maturação e 

promoção dos valores humanos, que essa escola: 

 

1. Oferecerá oportunidades de discussão, para que se firmem valores 
transcendentais e essenciais do educando, livres do sectarismo e 
preconceitos; 

2. Oferecerá oportunidades e condições para que seu educando participe na 
vida em sociedade, com ações que o levem à compreensão, á crítica, á 
responsabilidade, à solidariedade, ao respeito ao bem comum; 

3. Garantirá em quantidade e qualidade o seu processo educativo de ensino-
aprendizagem; 

4. Colaborará para que o educando possa desenvolver a convivência 
pacífica em sociedade; 

5. Empenhará esforços para que possa tornar-se um laboratório de 
experiências pedagógicas, com a finalidade de um dinâmico 
aperfeiçoamento qualitativo; 

6. Desenvolverá mecanismos e instrumentais para que seu processo 
educativo seja um instrumento essencial na defesa da dignidade humana 
e da cidadania; 

7. Valorizará seus profissionais de educação, com ofertas de possibilidades 
de crescimento profissional e realização pessoal, para que possam ser 
cada vez mais agentes de promoção e de garantia de educação. (Proposta 
Pedagógica – Inspetoria São João Bosco – SALESIANOS, 2004). 

 

Com relação aos fundamentos epistemológicos, diz este documento: 
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Na base de todo o processo está o educando se aproximando do objeto. É nesse 
movimento que se estabelece a relação sujeito e objeto. Uma relação que 
acontece em mão dupla e sem prerrogativas. [...] Assim se estabelecendo a 
relação sujeito objeto, o conhecimento vai surgindo como expressão interativa, 
tendo no sujeito o papel de agente construtor e operante e não apenas registrador 
dos dados impostos, vindo do exterior. Com isto, o conhecimento vai 
interferindo na educação, não só do saber, mas no agir e no próprio existir do 
educando.  (Proposta Pedagógica – Inspetoria São João Bosco – SALESIANOS, 
2004). 

 

De acordo com esse documento em seus fundamentos epistemológicos, “o 

educando vai integrando a dimensão cognoscitiva de suas atividades, expressa na 

racionalidade lógica, com a racionalidade emocional”. 

Quanto aos seus fundamentos metodológicos, a Proposta Pedagógica dessa escola 

elege: 

1. Uma Ação Educativa apoiada no ‘Critério Preventivo’ (garante as 
propostas que encaminham o educando para experiências positivas, a fim 
de que possam ser prevenidas as experiências deformantes. Ajuda a 
desenvolver as atitudes que permitem ao educando superar positivamente 
os riscos, a viver a plenitude de suas aspirações, dinamismos e 
impulsos.); 

2. Ação Educativa garantida pelo ‘Ambiente Educativo’ (é marcado pelo 
espírito de família, pelo clima de alegria, pelo convite á criatividade e 
expressão espontânea, pela racionalidade e flexibilidade, pelas exigências 
disciplinares vividas com amabilidade); 

3. Ação Educativa preocupada com a ‘Relação Educativa Pessoal’ (se 
baseia na familiaridade e confiança, com a capacidade de acolhida e 
diálogo sendo explorados); 

4. Ação Educativa desenvolvida a partir da ‘Razão, Religião e 
Amorevolezza’. Razão: O educando deve sempre perceber os motivos da 
ação educativa. Todos nós educamos, cada um segundo suas 
possibilidades, por meio de participação, responsabilidade, espírito 
crítico e diálogo. ‘Ninguém educa ninguém’. Religião: A educação 
salesiana não pode prescindir do Evangelho. Amorevolezza : A presença 
salesiana se identifica pela atitude de acolhida, bondade, alegria e 
fraternidade, que cria um clima de família.A afeição demonstrada é o 
‘tempero’ de tudo. 

5. Ação Educativa Salesiana desenvolvida pela ‘Presença Animadora entre 
os educandos’ (pela presença, os educadores participam da vida dos 
educandos, animam suas iniciativas, oferecem elementos de maturação e 
previnem experiências negativas). (Proposta Pedagógica – Inspetoria São 
João Bosco – SALESIANOS, 2004). 

 

Assim como deixa claro esse documento, a grande preocupação que essa escola 

deixa transparecer através de seu Projeto Educativo é a de proporcionar um ensino-

aprendizagem, onde antes de tudo, esteja presente o vínculo afetivo com seus alunos; o que 
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a princípio parece descartar qualquer possibilidade de ser uma escola preocupada apenas 

com a mera transmissão de conhecimentos e sim com uma educação voltada para um 

trabalho com os valores humanos. 

Percebi durante o processo de observação e análise para essa pesquisa que na 

prática as coisas não acontecem exatamente assim. Há espaço sim para o afeto com as 

crianças, porém, mostra-se relevante o fato de que a escola preocupa demasiadamente com 

a questão instrucional (em contraposição com a formativa) o que se evidencia na grande 

quantidade de conteúdos que parece fazer dela uma escola “séria, mais apertada” 

(comentário de uma mãe entrevistada), nos moldes de uma escola tradicional. 

Conforme o expresso na LDB (Leis de Diretrizes e Bases da Educação), o Ensino 

Fundamental tem como objetivos a formação básica do cidadão mediante o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista, a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e formação de atitudes e valores e ainda o fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. 

Mediante esses objetivos, propostos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o que deseja essa escola pesquisada para o seguimento das quatro primeiras 

séries do Ensino Fundamental é: 

 
Uma educação que fomente e desperte o espírito crítico do educando, a sua 
capacidade de argumentar, o seu espírito científico na busca de respostas para 
seus questionamentos; 
Jovens integralmente educados no nível do seu amadurecimento, respeitado o 
ritmo próprio de cada um e os distintos graus de desenvolvimento do educando; 
jovens adequadamente preparados para participarem da transformação cristã da 
vida social, comprometidos com a preservação e desenvolvimento da cultura e 
com a preservação do ambiente, capazes de utilizar a tecnologia para a melhoria 
de vida do homem, participantes do projeto político e preocupados com o 
desenvolvimento social. (PROPOSTA PEDAGÓGICA – Inspetoria São João 
Bosco – SALESIANOS, 2002).  

 

 

O CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

O Plano Curricular nessa referida escola, organizado em séries anuais, obedecida a 
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legislação vigente, está constituído de uma base comum e de uma diversificada. A Base 

Comum abrange o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o Conhecimento do 

Mundo Físico e Natural e da Realidade Social e Política, especialmente no Brasil, 

observadas as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, 

aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e a ordem democrática; 

consideração das condições de escolaridade dos alunos; orientação para o trabalho; 

promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

São selecionadas para a Base Diversificada as áreas de Artes, Ensino Religioso, 

Educação Física, Informática e Inglês. De acordo com o Plano Curricular dessa escola todo 

o conteúdo é desenvolvido de forma a proporcionar ao educando: 

 

1. Domínio da leitura e escrita; 

2. Capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas; 

3. Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações; 

4. Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social; 

5. Capacidade de receber criticamente os meios de comunicação; 

6. Capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada; 

7. Capacidade de planejar trabalhar e decidir em grupo. (PROPOSTA 
PEDAGÓGICA – Inspetoria São João Bosco – SALESIANOS, 2004). 

 

Essa Proposta Pedagógica da Escola, da qual se extraiu o plano curricular para os 

quatro primeiros anos do ensino fundamental, foi elaborado pela equipe administrativo-

pedagógica da Rede Salesiana. É uma proposta comum para todas as escolas que 

pertencem a essa rede educacional, sendo que não houve nesse processo, uma participação 

efetiva dos docentes, no que se refere a uma discussão dos tempos, dos conteúdos e dos 

objetivos escolhidos para compor o plano curricular da escola. 

O documento define as matérias escolares que fazem parte do núcleo comum 

(obrigatórias) assim como as matérias que compõem a parte diversificada. Para cada uma 

dessas matérias, o plano apresenta a carga horária mínima, semanal e anual que deve ser 

desenvolvida, com cada série. A tênue participação das professoras na discussão e 

elaboração tanto da proposta pedagógica, quanto do plano curricular, pode ser discutida a 

partir dos pressupostos teóricos de Apple (1999) sobre o processo de “desqualificação” do 

trabalho docente. 

Na perspectiva desse autor, os professores ficam impedidos de exercer, em 

amplitude, suas competências profissionais, num processo complexo de “desqualificação” 
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do trabalho docente. Esta “desqualificação” é provocada principalmente pela divisão entre 

a concepção e a execução do trabalho escolar. Em outras palavras, entre trabalho 

intelectual e manual. As propostas elaboradas de forma fragmentada e, muitas vezes, em 

espaços externos à escola ou à ação docente, distanciam o “objeto” do sujeito, fazendo com 

que o professor perca, de certa forma, o controle sobre seu próprio trabalho. 

Sob esse ângulo, a concepção das propostas curriculares fica, muitas vezes, a cargo 

de agentes externos ao processo de transmissão pedagógica (aqui neste caso da escola 

pesquisada me refiro à Inspetoria dos Salesianos), cabendo ao professor a execução das 

propostas prescritas. Concordando com as idéias do autor, argumento que o distanciamento 

entre a concepção e a execução das propostas pedagógicas e curriculares produz 

ambigüidades e deturpações na sua concretização no espaço escolar. A dificuldade das 

professoras pesquisadas em lidar com a questão da organização dos tempos escolares, pode 

ter suas raízes nessas questões. 

A falta de participação ativa na elaboração das propostas, com as quais as 

professoras pesquisadas tornarão efetiva a sua prática pedagógica, pode, como afirma 

Apple (1999), tornar o trabalho pedagógico um ato acrítico o que, consequentemente 

transforma o processo ensino-aprendizagem num processo linear, descontextualizado da 

realidade dos alunos e com pouca aplicabilidade na vida cotidiana dos mesmos. 

As respostas de quatro professoras da escola às interrogações do questionário, sobre 

a forma de participação dos docentes, nas elaborações curriculares, podem exemplificar a 

fragmentação do processo de elaboração das propostas da escola e a frágil participação dos 

sujeitos-professores: 

 
P1 - Nós participamos indiretamente, através de algumas reuniões para fazer os 
planejamentos para cada série. 
 
P2 - Não participei diretamente, não. Do currículo como um todo, não participei 
não. Aliás, nem há uma reunião específica para se discutir isso. Acho que seria 
imprescindível. 
 
P3 - Nós participamos. Ou melhor, participamos sim, da elaboração dos 
planejamentos pedagógicos para cada conteúdo. Mas do currículo mesmo, não. 
 
P4 - Não participamos da elaboração do plano curricular. Apenas pudemos fazer 
algumas interferências no planejamento semanal, já que a própria Inspetoria é 
que seleciona os conteúdos a serem trabalhados. Mas na sala de aula, sigo as 
necessidades e o interesse da turma. 

 

Vários outros entraves puderam ser identificados no cotidiano da escola, no que se 
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refere à concretização das propostas curriculares: a carência de funcionários no setor 

pedagógico, ou melhor, a sobrecarga de trabalho para uma direção que acumula os cargos 

de Direção Pedagógica e Pastoral além de supervisora de ensino Infantil, Fundamental e 

Médio provocando o “desvio” de uma supervisora para atender à demanda dos serviços 

burocráticos de manutenção da instituição e a inadequação da utilização do tempo 

disponível para reuniões de planejamento. A Diretora Pedagógica se posiciona quanto a 

essa questão dizendo: 

 
A gente não tem tempo para sentar e discutir as questões da escola 

mesmo, sabe... Além disso, esse ano foram cortadas algumas reuniões 
pedagógicas por motivo de contenção de gastos. Só serão realizadas na medida 
em que houver grande necessidade de se programar festividades ou grandes 
projetos. Caso contrário faremos uma coordenação num momento de aula 
específica em que a professora regente da turma fica com um módulo disponível. 

Essas reuniões que tínhamos antes com todas as professoras nas quartas-
feiras não adiantavam nada... a gente falava... falava... e não discutia o que 
precisava mesmo. Acho que a gente perde tempo assim. Acho que a gente 
deveria ter tempo pra discutir os problemas da escola, de verdade... tem muita 
coisa para modificar. 

 

A contradição autonomia/controle expressa nas complexas relações que os sujeitos 

professores mantêm com a direção/supervisão da escola e com as possibilidades de 

autonomia que essas medidas possam proporcionar para uma elaboração pedagógica e 

curricular mais autônoma e particular, fica ainda mais contundente quando se pode olhar a 

escola “por dentro”. 

As professoras, em muitos momentos da pesquisa, expressaram em suas práticas 

cotidianas uma concepção de currículo ainda centrada na prescrição, como se o currículo 

fosse “naturalmente” algo externo à escola, em contradição com as suas realizações na sala 

de aula. Por muitas vezes, elas reconhecem o espaço interno da sala de aula como um 

espaço “exclusivo” da sua ação pedagógica, mediante a construção pessoal e coletiva dessa 

prática. No entanto, essa ação fica atrelada à prescrição curricular, em movimentos 

circulantes de controle e autonomia. 

O depoimento da professora 4 indica esse movimento entre as concepções 

construídas sobre o currículo como prescrição e a autonomia relativa da ação pedagógica: 

 
Espero que no ano que vem nós possamos modificar nosso currículo. Nós 

queremos fazer nossos planejamentos de acordo com a realidade da escola, dos 
nossos alunos e também com a realidade de cada sala de aula, porque cada uma é 
diferente da outra... e cada escola é diferente da outra. Então eu sugeri fazer um 
planejamento bimestral, onde poderemos desenvolver projetos interdisciplinares 
porque como está sendo feito, não tem jeito de trabalhar assim com projetos. 
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Pode até ter uma proposta de trabalho sugerida pela supervisão, mas o plano 
curricular tem que ser assim mais flexível. Acho que dessa forma vamos ter as 
crianças mais interessadas, menos problemas de aprendizagem e menos 
problemas com os pais que sempre solicitam atividades diferenciadas no dia a 
dia. Sem querer fugir, é claro, das matérias tradicionais que tem de ser dadas. 

 

Para a compreensão da trajetória histórica, pessoal e coletiva de construção e 

reconstrução do conceito de currículo para os professores, é importante recordar que o 

caráter tecnocrático do currículo somente começou a ser modificado, no Brasil, há muito 

pouco tempo. As idéias sobre um currículo prescritivo, centrado nos objetivos e técnicas, 

sem uma discussão das reais necessidades educacionais de uma escola, de uma 

comunidade e, num nível mais amplo, da sociedade brasileira, estão ainda presentes no 

espaço da escola pública e, no caso da pesquisa, ainda estão, de certo modo, cristalizadas 

nas concepções e nas relações pedagógicas que circulam nessa escola pesquisada. 

O processo de seleção cultural que uma determinada organização curricular opera, 

ao estabelecer quais disciplinas deverá compor o currículo e quais conteúdos destes 

campos disciplinares deverão fazer parte deste conjunto, estão diretamente ligadas às 

questões de poder que, de forma implícita ou explícita, compõem as relações pedagógicas 

e curriculares de uma escola. 

Conforme afirma Apple (1982), os conhecimentos que são legitimados a fazer parte 

de um currículo são resultados de um longo trabalho de seleção efetivada por um grupo 

específico de pessoas e que ocorre em espaços externos à escola, chegando até ela, através 

das prescrições curriculares e das políticas educacionais. No nível da “recontextualização 

externa”, segundo Bernstein (1998), os agentes externos definem e determinam o que deve 

ser ensinado na escola, ou seja, o tipo de conhecimento que deve ser socializado pela 

instituição educacional de uma determinada sociedade. Esse processo, também estudado 

por Chevallard (2000), mesmo que partindo de um olhar diferenciado e de um campo 

epistemológico distinto do foco teórico de Bernstein, traz conceitos que podem contribuir 

para a compreensão dos processos de “recontextualização” dos conteúdos escolares. 

Segundo Chevallard (2000), o processo de seleção dos conhecimentos e a transformação 

desses em conteúdos escolares, através de reconstruções e modificações, iniciam-se fora da 

escola, em espaços que ele chama de “noosfera”. 

Os referenciais curriculares que as professoras, sujeitos dessa pesquisa, utilizaram 

para compor e construir a proposta curricular da escola, mesmo que de forma fragmentada 

e confusa, como vimos, são referenciais construídos politicamente e, portanto, estão 
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imersos em relações múltiplas de poder e controle. Sem perder de vista as questões 

políticas implícitas na (re) construção curricular de uma determinada escola, busquei 

compreender como os sujeitos-professores dessa escola, elaboraram seus planejamentos 

pedagógicos a partir de suas concepções sobre o currículo e da visão que construíram sobre 

as diretrizes oficiais e sobre os movimentos de organização curricular particulares da 

escola. 

Em qualquer tipo de organização curricular há, implícita ou explicitamente, uma 

visão de conhecimento, ou seja, uma previsão do tipo de conhecimento que deve ser 

ensinado às crianças e aos jovens, através de um determinado currículo. As idéias que as 

professoras apresentam sobre o conhecimento escolar estão entrelaçadas com a concepção 

que constroem sobre o que seja um currículo e sobre as condições de sua 

operacionalização. 

Meu propósito foi identificar e analisar, nas formas curriculares elaboradas pela 

escola, a visão de conhecimento veiculada em suas diretrizes e formulações, assim como a 

visão presente, tanto nos planejamentos pedagógicos das professoras pesquisadas, como no 

discurso das próprias professoras, fazendo um confrontamento entre as mesmas e 

desvelando ao mesmo tempo, se apesar de um currículo fechado, engessado, existiam 

trabalhos desenvolvidos numa pedagogia de projetos que pudessem superar as falhas de 

um currículo escolar descontextualizado dos conhecimentos que as crianças desejam 

aprender na sua vida. 

Para tanto, gostaria de sublinhar as idéias de Apple (1999) sobre alguns tipos de 

conhecimento que a escola transmite, através da elaboração de uma divisão simples destes 

conhecimentos. Para o autor, o conhecimento que os professores desejam que seus alunos 

aprendam na escola pode ser dividido em conhecimento “que”, conhecimento “como” e 

conhecimento “para que”. 

O conhecimento “que” corresponde às informações factuais, como, por exemplo, 

saber os nomes dos maiores municípios de nosso Estado ou saber nomear as partes do 

sistema digestivo; o conhecimento “como” se refere às habilidades e/ou competências para 

a investigação e, conseqüentemente, para a aprendizagem dos diversos temas escolares; e, 

finalmente, o conhecimento “para que” se constitui como um conhecimento 

“disposicional” e inclui valores sociais, morais e culturais com os quais os sujeitos 

orientam as suas condutas educacionais e pessoais, atuais e futuras. 

A divisão elaborada pelo autor não está colocada, aqui, com a intenção de regular 
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os tipos de conhecimentos possíveis, mas com a finalidade de tentar compreender que 

visão de conhecimento perpassa a organização curricular da escola/campo da pesquisa. 

Trata-se de uma visão de conhecimento estática e supostamente neutra, baseada em 

conteúdos fixos e prescritos, definida segundo objetivos e habilidades a serem adquiridas 

pelos alunos ou, ao contrário, o conhecimento é visto como algo dinâmico, cuja 

constituição se dá por fluxos diversos (científicos, cotidianos, educacionais)? No segundo 

caso, o conhecimento não se constitui como “verdade”, mas como “processo social”, e por 

isto mesmo, passível de permanências e mudanças. 

Os depoimentos que se seguem representam uma síntese do que foi colhido através 

de entrevistas feitas a alguns pais e a algumas professoras que atuavam nos primeiros 

quatro anos do ensino fundamental da escola, no turno pesquisado e sinalizam para a 

concepção de conhecimento subjacente ao discurso das professoras e ao currículo 

desenvolvido na Escola. 
1 - O conteúdo que está no programa deve ser dado dentro de cada série, 
seguindo os objetivos que estão escritos. As crianças devem aprender todos os 
conteúdos para que possam prosseguir nos estudos, na série seguinte. 
 
2 - O currículo é composto pelos conteúdos do núcleo comum como Matemática, 
Português, Geo-História, e Ciências. Para cada conteúdo, há objetivos que 
devem ser alcançados pelas crianças, dentro da série. 
 
3 - Devem fazer parte do currículo, conteúdos e atividades que favoreçam o 
desenvolvimento integral do aluno. Eu acho que não precisava ter Educação 
Física, porque os meninos não aprendem conhecimento nenhum. 
 
4 - Eu acho que o que deve fazer parte de um currículo são os conhecimentos 
mais importantes de cada disciplina, principalmente os conteúdos do núcleo 
comum, Matemática, Português, Geografia, História e Ciências. Todo aluno tem 
que ter estes conhecimentos e aprender as habilidades para usá-los corretamente. 
Eles são muito importantes na escola e na vida também. 

 

Os resultados das respostas das professoras sobre “o que deve fazer parte de um 

Currículo” possibilita uma análise da concepção que os sujeitos constroem, no cotidiano de 

suas práticas, sobre o conhecimento e o currículo. Pode-se observar, nos fragmentos em 

destaque, uma tendência a perceber o currículo, como “algo” externo à própria dinâmica 

escolar – um conjunto de conhecimentos que se agrupam em conteúdos a serem 

transmitidos para os alunos, indiferentemente das particularidades de cada escola e de cada 

comunidade. 

De forma contrária, a Proposta Político-Pedagógica dessa escola veicula uma visão 

de conhecimento e de currículo, supostamente mais ampla, expressa na justificativa do 

projeto, que traz a formação integral do aluno como meta principal da ação pedagógica da 
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escola. A visão do conhecimento, na perspectiva da integral formação do aluno expressa 

no documento, não adquire concretude no discurso dos professores e na elaboração dos 

planejamentos pedagógicos. Os trechos extraídos da Proposta Pedagógica indicam a 

“intenção” da escola em elaborar um currículo mais abrangente que atenda a criança de 

forma integral: 

 
O Colégio [...], inspirado nos princípios da Educação Nacional e da Filosofia 
Salesiana, procura proporcionar ao educando oportunidade de formação integral, 
humana e cristã, com base no Sistema Preventivo de Dom Bosco, visando a sua 
participação crítica e transformadora na sociedade e na sua comunidade. 
(PROPOSTA PEDAGÓGICA - SALESIANOS, 2002). 

 

O exame dos planejamentos pedagógicos, elaborados pelas professoras para as 

séries, possibilitou a análise das características indicativas de uma visão de conhecimento, 

diferenciada das supostas concepções, veiculadas pela Proposta Pedagógica. Os 

planejamentos citados apresentam a descrição dos temas e conteúdos, a listagem dos 

objetivos a serem alcançados e das habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, para a 

aquisição dos conhecimentos escolares previstos em cada disciplina escolar. 

Para as professoras, esses planejamentos se constituíam em “o currículo” a ser 

percorrido pelos sujeitos educacionais, dentro de cada série e de cada ano escolar, seguindo 

uma progressão expressa na graduação da complexidade do ensino dos temas especificados 

no documento. 

Como vimos anteriormente, segundo Bernstein (1998), a força das fronteiras entre 

os conteúdos escolares se torna um elemento estruturante para a configuração de um 

determinado tipo de currículo. Concordando com o autor sobre a questão dos códigos 

educacionais e da configuração dos currículos, mediante os mesmos, acrescento que, no 

currículo “de coleção”, conforme sua denominação, as disciplinas escolares são 

trabalhadas isoladamente, sem nenhuma interpenetração vertical ou horizontal: vertical, no 

sentido da integração dos elementos progressivos de um conteúdo e horizontal, no sentido 

que o autor coloca para as fronteiras de isolamento entre as disciplinas, que são, como 

vimos, denominadas como força de classificação 

Desta forma, os planejamentos pedagógicos elaborados no contexto dessa escola 

apresentam características fortemente classificadas na organização, tanto vertical, quanto 

horizontal dos conteúdos e dos temas de estudo. Trata-se agora de confrontar a forma de 

apresentação dos planejamentos pedagógicos das professoras com a proposta pedagógica 
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da escola. A análise dos documentos curriculares indica a presença de aspectos 

contraditórios que envolvem a questão da visão de conhecimento e a forma da elaboração 

curricular. Seria possível um desenvolvimento integral do aluno, através de um trabalho 

fragmentado e isolado dos conteúdos escolares? 

Não pretendo com esse questionamento rebater de maneira destrutiva as formas 

curriculares da escola e, sim, fazer uma possível apresentação das questões complexas que 

se interpenetram na efetivação do currículo na escola pesquisada e nessas salas de aula. 

Importa, então, focalizar o olhar sobre a rede de inter-relações que engendram a 

configuração pedagógica da escola, partindo das formas de planejamento pedagógico que 

as professoras realizavam na prática cotidiana. E, mesmo que seja possível observar, em 

alguns dos documentos pesquisados e no discurso das professoras, algumas tendências à 

mudança e a um novo olhar sobre o conhecimento, no sentido de percebê-lo como 

processo e como construção, predominam, em todo o material analisado, os aspectos 

técnico, estático e funcional do currículo e uma visão de conhecimento focada no conteúdo 

formal de cada disciplina escolar a ser trabalhada no contexto da transmissão pedagógica. 

A visão de conhecimento, implícita nos planejamentos, se encontra fortemente 

vinculada às idéias de conteúdo escolar (conhecimento do “que”), e de objetivos e 

competências (conhecimento do “como”), sem uma discussão sobre o conhecimento social, 

ou seja, sobre o conhecimento do “para que”. A ênfase da construção dos planejamentos 

está colocada nos conhecimentos factuais e isolados de cada disciplina, sendo que não há 

nenhuma referência a temas ou projetos que promovam algum tipo de articulação. O que se 

pode também observar na fala da professora 3 sobre a forma de planejamento pedagógico 

adotada na escola: 

 
P3 - Veja bem, o planejamento já estava praticamente pronto. A Escola já tinha o 
currículo pronto, o planejamento para cada série também já estava pronto. Foi 
entregue quase tudo prontinho pra mim.Agora, à medida que o tempo foi 
passando, nós fomos adaptando alguma coisa, mas a idéia já estava pronta. E 
isso é bom e ruim. È bom porque a gente tem um roteiro, sabe o que as crianças 
devem aprender, as habilidades, sabe, em cada matéria. E é ruim, porque fica 
muito preso. Tem que ser tudo certinho, terminar o programa até o fim do ano. 

 

Essa visão como verdade a ser ensinada pela escola e do currículo como o conjunto 

legítimo dessas verdades, está indicada não somente na fala da professora, mas na forma de 

realização dos planejamentos. Os planejamentos utilizados pelas quatro professoras das 

turmas observadas foram elaborados em anos anteriores e com exceção da professora 4, 
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não sofreram nenhuma modificação formal para o trabalho pedagógico com as citadas 

turmas. A falta de discussão sobre a viabilidade desses planejamentos para o trabalho 

educativo a que a professora ou a escola se propõe indica uma aceitação ou acomodação 

diante da naturalidade ou do tradicionalismo das disciplinas escolares e seus conjuntos de 

conteúdos formais. 

Busquei, então, identificar as formas de elaboração desses planejamentos 

pedagógicos e as fontes utilizadas. Segundo informações da diretora e de duas professoras, 

responsáveis pela elaboração no ano de 2002, os planejamentos foram elaborados por um 

grupo de professoras junto à coordenação pedagógica. As fontes principais, utilizadas para 

a organização dos conteúdos, foram os programas da SEE-MG, denominados como 

“Conteúdos Básicos”. De acordo com informações dadas pelas professoras, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais não foram consultados de forma sistemática. 

Não se trata aqui de realizar uma análise mais profunda sobre a utilização dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, porém se tornou importante, para fins da pesquisa, a 

identificação e análise das fontes utilizadas para a elaboração dos planejamentos 

curriculares utilizados, pelos sujeitos na escola, assim como a forma de utilização dos 

PCN. Estes documentos eram conhecidos pelas professoras pesquisadas, mas não eram 

utilizados na sua prática, de forma concreta e/ou sistemática, o que ficou claro nos 

depoimentos das professoras 1 e 2: 

 
P1 - Aqui na escola tem todos os volumes dos PCN. A diretora deu para cada 
uma de nós lermos, mas não houve um grupo de estudos sobre isso ou uma 
reunião para aprofundarmos mais sobre o assunto. No planejamento acho que 
não entra o PCN. Eu não participei, mas pelo que eu vejo, eu acho que não. 
Agora, nos meus planejamentos... em Português e Matemática eu procuro 
embasar mais dentro do PCN, olhando as habilidades que precisa desenvolver 
nas crianças, os objetivos mesmo. Agora dentro de Geografia, História e 
Ciências, eu não olho não. Procuro trabalhar mais com textos e interpretação, 
então, eu não me ligo muito no PCN, não. Mas trabalhar assim, na prática com o 
PCN mesmo, não. 
 
P2 - Eu conheço o PCN sim, conheço bem. Na Escola Municipal onde trabalho 
em outro turno tudo foi muito discutido. A gente tinha reunião para discutir 
sobre eles. Agora, esta ligação com o planejamento que nós fazemos, eu acho 
que não tem não. A gente segue um programa de conteúdos e objetivos. Agora 
pra falar a verdade, eu acho que o que o está no PCN, não é novidade não. A 
gente já fazia tudo, antes dele chegar. Eu acho que o PCN só organizou o que a 
gente fazia na escola, o que a gente já estava discutindo dentro da escola. Eu 
acho que é o caminho que os professores já estavam começando... assim... a 
descobrir, entende? 

 

Os depoimentos das duas professoras indicam alguns pontos passíveis de reflexão 
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sobre o contexto da recepção de normas oficiais, um contexto marcado por resistências e 

limites para a sua implantação. A pesquisa não se direciona no sentido de uma análise 

desses processos, como foi dito, mas argumento que os sujeitos, alunos e professores, não 

recebem de forma unívoca as diretrizes e programas curriculares oficiais, desenvolvendo 

resistências que caminham em dois sentidos: um apego ao conhecido e tradicional, ou a 

busca de alternativas pessoais que contornem, até mesmo, burlem, as prescrições oficiais. 

Os PCN apresentam, conforme argumenta Elizabeth Fernandes Macedo (1999), 

uma abordagem disciplinar do conhecimento escolar sem apresentar uma discussão sobre a 

natureza ou a pertinência dessas disciplinas no contexto da educação brasileira. Esses 

aspectos indicam que as disciplinas são também vistas no documento como “naturalmente” 

apropriadas para o ensino. Em contraponto, o documento traz os temas transversais como 

possíveis elos articuladores que poderiam ser vistos como certa inovação nos currículos 

escolares. 

No entanto, a sua concretização nem sempre acontece. Essa autora contribui para a 

compreensão dos processos de resistência em relação às diretrizes curriculares nacionais 

defendendo que a articulação dos conteúdos proposta pelos PCN, que se dá através dos 

temas transversais, não fica clara no documento, tornando difícil a sua aplicação na 

maioria das escolas. Essa falta de “clareza”, segundo ela, torna pouco provável o uso 

sistemático desses temas como articuladores dos conteúdos. 

A partir do que pude observar através das falas e das atitudes das professoras dessa 

escola, com relação aos conhecimentos que têm sobre os PCN e sua aplicação prática em 

sala de aula, que os parâmetros passam a ser vistos, muitas vezes, como um conjunto de 

conteúdos ou objetivos a serem trabalhados de forma estanque e fragmentada no contexto 

da escola, sem apresentar nenhuma “novidade” para os professores. Na escola pesquisada, 

as professoras não utilizaram, em nenhum momento, os temas transversais, propostos pelo 

documento, e a resistência ficou bastante nítida nas falas das professoras que não tinham o 

documento como fonte principal ou como um documento norteador de seus planejamentos. 

Antônio Nóvoa (1991, 1997) e Apple (1999) afirmam que o professor deve ser o 

construtor do seu próprio trabalho, o que inclui a elaboração das propostas curriculares 

com participação dos professores, sujeitos da educação, e não por elementos externos, ou 

seja, sujeitos com uma visão apenas administrativa e burocrática do processo educacional. 

Partindo do argumento dos autores, é possível afirmar que, sem essa participação efetiva 

dos professores na concepção do currículo e na reflexão sobre as práticas curriculares 
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anteriores, vivenciadas o cotidiano da sala de aula e na discussão com os parceiros de 

trabalho, não é possível concretizar nenhum tipo de inovação. 

Concordo com Apple (1999, p. 187), quando ele destaca a possibilidade de 

autonomia dos professores no interior da prática pedagógica e curricular, quando eles 

definem, de forma particular, o “texto” da aula, objeto de seu trabalho e atividade 

pedagógica, envolvendo complexos processos de seleção e organização dos conteúdos. Por 

outro lado, considero que é necessário ampliar a análise para as implicações e mediações 

que o contexto da escola e das orientações pedagógicas e curriculares, que nele transitam, 

pode provocar no processo de construção dessa autonomia. 

Essa análise pode ser ampliada com o exame das formas de apropriação que as 

professoras da escola pesquisada realizavam sobre uma proposta de inovação curricular, 

elaborada pela própria instituição, com o objetivo de implementação do currículo, 

focalizando o estudo da Língua Portuguesa. O exame proposto e a análise das relações que 

as professoras construíam, no seu cotidiano, com as propostas do Projeto Água Fonte de 

Vida serão realizados na seção seguinte. 

 

 
UMA PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR E SUAS 

CONTRADIÇÕES 
 

 

A proposta “Água, fonte de vida”, projeto sugerido a partir do tema da Campanha 

da Fraternidade 2004, tem sua história que está inserida em outras histórias da instituição 

escolar pesquisada. Essas histórias se articulam no contexto da escola e na prática 

educacional que ali se desenrola cotidianamente. 

Dentre os objetivos principais do projeto estava o entrosamento dos conteúdos 

através de um eixo articulador: o estudo da linguagem nas suas diversas formas. A 

proposta propiciava uma formação para os professores nos campos da linguagem e da 

expressão, visando criar núcleos de desenvolvimento das áreas da linguagem, como grupos 

de teatro, música, dança, mostra de ciências, artes plásticas e redações (prosa e verso). As 

atividades propostas no projeto se desenvolveram nos meses de Fevereiro e Março e Abril 

de 2004. 

Meu intuito foi o de identificar os pontos de entrave para a concretização do projeto 

no cotidiano da Escola e sua relação com a concepção de currículo, construída pelas 
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professoras envolvidas circulante no contexto da instituição pesquisada. 

Como vimos as professoras apresentavam, no momento em que a pesquisa foi 

realizada, discursos e textos centrados num conhecimento compartimentado, sendo visto 

como naturalmente agrupado nas disciplinas escolares. Além disso, os textos relativos aos 

planejamentos pedagógicos não demonstravam nenhuma conotação de qualquer grau de 

integração curricular, não havendo nenhuma referência a qualquer tema articulador ou a 

um trabalho com a linguagem perpassando os conteúdos disciplinares. 

Por outro lado, o Plano Curricular da Escola apresentava o estudo da Educação 

Artística (artes plásticas) e da Redação e Expressão como disciplinas a contemplarem os 

objetivos específicos do projeto, cujo foco era o desenvolvimento das diversas linguagens 

como formas legítimas de expressão. Sendo assim, no nível documental, essas disciplinas 

estariam encarregadas de suprir as necessidades disciplinares dos conteúdos propostos no 

projeto. Porém, na realização cotidiana das atividades educacionais da Escola, o papel 

desempenhado por essas disciplinas ficava restrito às atividades de sala de aula, não se 

ampliando para as atividades propostas, para o desenvolvimento das linguagens, 

explicitadas no documento. 

O projeto era visto pelas professoras como algo “externo” ao cotidiano das 

atividades educacionais, ou seja, algo externo ao currículo. A proposta de articulação dos 

conteúdos, através do trabalho com as “linguagens”, se desmanchava no ar, não se 

tornando, na verdade, um continuum da aula, ou parte integrante do currículo da escola. 

Nas passagens que se seguem, extraídas das entrevistas, pode-se observar a visão 

que as professoras tinham do projeto e da sua implementação no cotidiano das aulas. 

 
P4 - É muito bom desenvolver projetos, mas nós precisamos de um tempo maior. 
Na semana passada entregamos uma atividade, já estamos fazendo uma nesta 
semana, e já tem outra para a semana que vem. Mas eu acho que é muito bom... 
porque senão a gente fica só dando mesmo o conteúdo, sabe... e quando chega 
uma atividade diferenciada para trabalhar, muda a rotina da sala de aula. Mas o 
tempo é que atrapalha... tem o programa da 4ª série, é puxado... É muita coisa pra 
dar!  
 
P3 - Ontem nós fizemos a atividade do jornal da escola, os meninos adoraram. 
Nós montamos uma reportagem sobre a água e seus benefícios no jornal e ficou 
ótimo. Fizemos com as curiosidades pesquisadas pelos alunos nos livros ou pela 
internet... Mas é difícil conciliar o programa com essas atividades. Essas 
atividades são boas, mas tomam muito tempo da aula, e o programa fica 
atrasado. Fica muito apertado.  

 

Nas observações que fiz dos documentos curriculares e nas observações diárias do 
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cotidiano dessa Escola, ficou fortemente marcada a intenção positiva da direção da 

instituição e dos diversos sujeitos educacionais em modificar a prática pedagógica, no 

sentido de melhorar a qualidade do ensino naquela escola. Uma intenção, que não estava 

somente no nível dos sentidos, mas tornava real e concreta, através dos esforços 

continuados da diretora e de todas as professoras que, muitas vezes, extrapolavam seus 

horários de trabalho, organizando e construindo instrumentos para a concretização das 

atividades propostas. 

Embora não seja possível, devido ao recorte da pesquisa, ampliar as análises sobre 

as apropriações que as professoras realizam das propostas de inovação educacional, ou de 

tentativa de inovação, alguns elementos podem ser levantados para a análise dos 

obstáculos ou imperativos que se colocaram na efetivação da proposta educacional do 

Projeto “Água, fonte de vida”. As professoras viam o projeto como um elemento “a mais”, 

ao contrário de percebê-lo como um elemento a ser integrado ao currículo geral da escola.  

Outro fator que se destaca está ligado à elaboração das atividades que estavam 

sendo desenvolvidas nas salas de aula e fora delas, pelas professoras e suas crianças – 

atividades que eram planejadas pela supervisora (ou diretora pedagógica), sem haver uma 

discussão e/ou uma construção coletiva. A fala das professoras pode demonstrar as 

incongruências que esse fator provocava na sua relação com o projeto e com a própria 

prática educacional: 

 
P1 - Quando ela era somente coordenadora, era melhor. Ela trazia muitas 
sugestões de atividades e nós podíamos escolher a que estivesse melhor pra 
nossa turma, que fosse mais interessante para os meninos. Mas agora, depois que 
ela se tornou também diretora pedagógica e da parte pastoral ficou muito difícil. 
Ela já traz pra gente um roteiro com a atividade pronta, e a data em que tem que 
ser feita... é um cronograma mesmo...que a gente tem que seguir.  
 
P2 - Quando a supervisora não acumulava tantas funções era melhor, porque ela 
dava assistência pra gente, ajudava mesmo a fazer as atividades, dava uma 
orientação específica mesmo. Agora, a diretora não tem tempo... é muito 
complicado para ela fazer isso já que tem que se desdobrar do infantil ao ensino 
médio. 

 

Percebe-se, novamente, a questão da divisão do trabalho docente, que provoca a 

separação entre o professor e o seu objeto de trabalho. A esse fator soma-se a questão da 

“intensificação” do trabalho, discutida por Apple (1999), na mesma obra. Concordando 

com o autor, afirmo que um processo cíclico de “desqualificação” se instala quando o 

sujeito professor sofre uma sobrecarga de trabalho, quando tem que executar atividades 
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desvinculadas e desintegradas do contexto pedagógico da aula. Esses fatores, somados a 

outros tantos (questão salarial que obriga os professores a assumir mais funções de 

trabalho; burocratização dos processos de avaliação do ensino) intensificam o trabalho dos 

professores, privando-os de tempo disponível para um trabalho coletivo e uma discussão 

reflexiva da sua prática junto aos seus parceiros. 

Nessa perspectiva, pode-se compreender a questão da aceitação (embora com uma 

certa dose de pesar ou de insatisfação), pelas professoras pesquisadas, de roteiros e 

propostas de atividades, construídos de maneira externa pela diretora e/ou pela supervisora, 

destinados a serem trabalhados na sala de aula com seus alunos. Segundo as professoras, 

todas as atividades trabalhadas no projeto deveriam ser catalogadas e registradas para uma 

posterior avaliação. Desta forma, as professoras se preocupavam mais com a avaliação que 

com a propriedade e adequação da atividade ao contexto das aulas. A necessidade de tornar 

viável a concretização das propostas, sem um maior sacrifício do sujeito, tornava mais 

marcada a divisão do trabalho docente e a conseqüente “desqualificação”, como Apple 

(1999) deixa claro quando afirma que: 

 
A intensificação leva as pessoas a ‘tomar atalhos’ de modo que apenas é feito o 
que é ‘essencial’ em relação à tarefa a ser imediatamente executada. Isso força 
as pessoas a confiarem de forma crescente em ‘especialistas’ para dizer-lhes o 
que fazer e elas começam a perder a confiança nas próprias habilidades que 
desenvolveram ao longo dos anos. Nesse processo a qualidade é sacrificada pela 
quantidade. (APPLE, 1999, p. 184). 

 

No que diz respeito às implicações das frágeis relações mantidas pelas professoras 

com a proposta pelo Projeto e com as formas de sua concretização, quero ressaltar a 

natureza fragmentada do trabalho prático proposto. As atividades eram realizadas de forma 

compartimentada, como blocos de elementos distintos uns dos outros, sem a construção de 

vínculos que contribuíssem para um trabalho contínuo com o desenvolvimento das 

diversas linguagens propostas. Não se trata de afirmar ou de examinar se a proposta tinha 

realmente um forte potencial integrador, mas de realçar o fato de que os objetivos da 

instituição, ao construir o projeto, estavam centrados na possibilidade de que, a 

concretização da proposta trouxesse para a escola um trabalho mais coeso e contínuo com 

todas as disciplinas. 

O significado que Bernstein (1996, 1998) dá para a “integração curricular” pode 

ajudar a compreender essas questões. A integração, para o autor, não significa abolir ou 

desprezar as disciplinas escolares, mas, ao contrário, subordiná-las a um tema fortemente 
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integrador, ou seja, um tema que tenha o potencial de aproximar e interpenetrar as diversas 

disciplinas escolares. O tema integrador deve se constituir, segundo o autor, de um 

princípio relacional muito forte e denso, capaz de aproximar as disciplinas e seus 

conceitos. 

No caso dessa Escola, as professoras, por estarem situadas no contexto do ensino 

básico, poderiam ter maior possibilidade para construir um trabalho pedagógico focado e 

direcionado para uma maior integração das disciplinas, visto que uma mesma professora 

trabalha com quase todas as áreas de ensino (exceto Ensino Religioso, Inglês, Educação 

Física e Artes). 

No entanto, no âmbito das elaborações e construções curriculares cotidianas dessa 

Escola, a organização dos conteúdos e dos projetos de trabalho era efetivada de forma 

fragmentada e, em muitos momentos, isolada do contexto geral do currículo. Ao verem o 

currículo como um componente educacional externo, algo que deve ser elaborado fora da 

escola, por “especialistas” e não, pelos sujeitos que com ele traçarão tanto sua história 

pessoal e pedagógica, quanto a história da instituição, as professoras podem comprometer, 

de certa forma, a possibilidade de “criar” e (re) inventar a amplitude da própria prática e a 

de seus alunos. 

Por outro lado, a complexidade dos processos pedagógicos impõe um outro olhar, 

através do qual as apropriações realizadas pelos professores sobre o currículo são vistas 

como relacionais e dinâmicas, sendo analisadas, sempre, em relação com a especificidade 

dos processos desenvolvidos no interior da sala de aula; e de forma alguma são tomadas 

como concepções deterministas e radicalizadas da ação pedagógica. 

Frente a essa complexidade, outras dimensões dos processos de apropriação 

realizados pelas professoras, nessa Escola, extravasam os limites da pesquisa, pois nelas se 

articulam aspectos históricos, culturais, sociais e políticos da formação docente e das 

instituições, que aqui não serão discutidos, devido ao recorte teórico e metodológico já 

explicitado. 

No entanto, o que até aqui foi discutido sobre as formas de percepção do currículo, 

sinalizam para a busca de uma maior compreensão daquilo que ocorre no interior da sala 

de aula, mediante um movimento pedagógico dinâmico que oscila entre a busca de 

autonomia pedagógica realizada pelas professoras e o controle operado pela prescrição 

curricular. Esse movimento complexo que envolve, não somente o professor e, sim, todos 

os elementos do sistema didático, no qual também se inserem o conhecimento escolar e os 
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sujeitos-aprendentes (alunos e alunas), será discutido a seguir. 

 

 

A SALA DE AULA E O CONHECIMENTO 
 

A partir da análise das formas curriculares da escola e das formas como as 

professoras incorporaram aos seus discursos e práticas, procurei desvendar as concepções 

que os sujeitos constroem sobre o currículo, no seu cotidiano de trabalho. As concepções e 

práticas curriculares das escolas refletem construções conceituais que os professores vão 

construindo sobre o currículo, ao longo de sua trajetória profissional e pessoal, 

entrecortada pelos elementos pedagógicos e relacionais do próprio contexto escolar. 

Todavia, para uma compreensão professor, ou seja, relações nos processos de 

transmissão do conhecimento concretizados nos momentos da aula, tornou-se necessária 

uma imersão no território, ao mesmo tempo tão conhecido e tão obscuro das salas de aula, 

espaços da atuação curricular e pedagógica efetiva das professoras pesquisadas. 

O espaço da sala de aula é apreendido, nesta pesquisa, a partir do entrecruzamento 

de dois enfoques teóricos: o da “transmissão pedagógica” de Bernstein e o da 

“transposição didática interna” de Chevallard. A partir do primeiro enfoque, busco 

perceber a sala de aula como um espaço entrecortado por relações de controle e poder, no 

qual se articulam as formas como o professor constrói a relação pedagógica e os processos 

de recontextualização dos conteúdos escolares. O segundo, enfatiza mais profundamente os 

processos da transformação do conhecimento escolar, no âmbito interno do processo 

pedagógico, proporcionando um reconhecimento das formas didáticas derivadas da prática 

pedagógica particular de cada professora. 

O diálogo dos enfoques teóricos descritos, com os elementos empíricos que 

emergiram no interior das salas de aula, através da observação nas quatro turmas 

pesquisadas, possibilita a busca do ponto de articulação entre as concepções curriculares e 

o desenvolvimento do currículo “real”. Para uma melhor visualização dos dados que 

emergirão ao longo do capítulo, as turmas serão tratadas da seguinte forma: turma 1, turma 

2, turma 3 e turma 4 . 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS E A TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO 
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Ao adentrar nas salas de aula pesquisadas, o primeiro aspecto que me chamou a 

atenção foi a forma de ocupação efetiva do espaço e a localização das professoras e das 

crianças nesse espaço. As professoras organizavam suas salas, logo no início da aula, 

geralmente através de filas individualizadas de alunos em que a posição das crianças nos 

lugares se dava mediante critérios mais orientados para os diferentes ritmos de 

aprendizagem ou, em outras vezes, por questões relativas à disciplina. 

Essa forma de organização foi predominante na maioria das aulas observadas, 

apesar de que, em alguns momentos, essa configuração foi alterada em função de 

atividades denominadas como “especiais” principalmente as que estavam relacionadas às 

tarefas propostas pela diretora para compor o projeto explicitado anteriormente. 

No entanto, ao término dessas atividades, vistas como “especiais”, a sala era 

novamente organizada com as carteiras enfileiradas individualmente. De forma contrária, a 

rigidez espacial predominante se desfazia, nos momentos em que as crianças se 

aproximavam umas das outras para uma ajuda mútua na realização das atividades, 

arrastando carteiras e modificando, assim, a configuração formal do espaço. Nas turmas 3 e 

4, esse movimento era constante em todas as aulas e não era visto pelas professoras como 

“indisciplina” ou desajuste. 

No entanto, não havia um trabalho cooperativo instituído como proposta de 

trabalho das professoras, no qual as mesmas pretendessem e/ou pudessem intervir, 

possibilitando uma mediação pedagógica que proporcionasse uma ampliação da 

aprendizagem, através da interação entre os sujeitos-alunos e entre estes e as professoras. 

Este aspecto pode ser associado à situação de conflito que as professoras demonstram em 

seus depoimentos, em relação a uma pedagogia tradicional, centrada nos conteúdos e nos 

estados do conhecimento (pedagogia visível, na perspectiva de Bernstein) e a uma 

pedagogia diferenciada que coloca o sujeito-aluno como centro do trabalho pedagógico, 

destacando as diversas formas de conhecer (pedagogia invisível, na visão do mesmo autor).  

As professoras mantinham uma relação aberta com os aspectos da disciplina em 

sala de aula, permitindo que as crianças se manifestassem com liberdade. Entretanto, elas 

não elaboravam, sistematicamente, um trabalho pedagógico orientado no sentido de uma 

pedagogia mais construtiva, no qual as crianças tivessem oportunidade de desenvolver-se 

em ritmos diferenciados de aprendizagem, construindo diferenciados modos de conhecer. 

Sendo assim, nesse modelo de organização espacial, as professoras se 

posicionavam, predominantemente, à frente da turma, ora, explicando fragmentos dos 



143 

temas/assuntos de cada conteúdo, ora escrevendo no quadro-negro, ou, em outros 

momentos, assentadas em seus lugares, corrigindo as atividades realizadas pelas crianças. 

Esse posicionamento era diferenciado apenas nos momentos em que as professoras 

acompanhavam os alunos, individualmente, em suas carteiras, quando eram por eles 

solicitadas, a fim de lhes proporcionar apoio nas tarefas a serem executadas. 

A organização dos espaços das salas de aula apresentava, então, aparentemente, um 

grau de classificação interna forte, com uma estruturação rígida do espaço físico, que era, 

em alguns momentos da aula, rompida. Todavia, o fato dos alunos terem possibilidades e 

oportunidades para uma aproximação e interação mais livres com seus colegas e com as 

professoras provocava um frágil, mas importante, enfraquecimento da fronteira entre os 

espaços a serem ocupados pela professora e os espaços a serem ocupados pelos alunos, na 

relação pedagógica, o que não quer dizer o anulamento dessa. 

Os espaços nas salas de aula não podem ser reduzidos, então, a uma análise linear, 

que os coloca simplesmente como espaços muito especializados, apesar do predominante 

posicionamento central do professor; pois a dinâmica da aula de cada uma das professoras 

provocava uma ruptura parcial da rigidez da especialização, permitindo aos alunos uma 

movimentação mais livre no espaço, através da interação com colegas e com a própria 

professora. Esse movimento da aula não se constituía como um processo constante e 

contínuo, mas apresentava-se em fragmentos que rompiam com a lógica da rigidez espacial 

da organização da sala. 

Antes de prosseguir nas análises das relações entre os sujeitos e a espacialidade da 

aula, torna-se importante uma explicação do uso do conceito de “espaço” na investigação. 

O “espaço” se refere não somente à localização física dos objetos e à sua forma de 

distribuição, mas também aos significados que esta especialização pode trazer. Espaços 

altamente especializados indicam que cada “objeto” deve ter seu “lugar” específico e 

determinado, ou, como postula Bernstein (1996, 1998), os espaços especializados 

estruturam a forma de socialização do sujeito, pois determinam que as “coisas devem ser 

mantidas separadas” e que professores, alunos e conhecimento também devem ser 

mantidos em locais fixos e determinados, com fronteiras rígidas e bem demarcadas. Ao 

contrário, uma disposição ou localização mais aberta e flexível dos objetos, no espaço, 

indica um enfraquecimento do princípio de classificação, no qual fica implícita a idéia de 

que “as coisas” podem se misturar, se integrando num todo mais complexo, sem a rigidez 

das localizações. 
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Apesar da contradição entre, de um lado, a aparente rigidez da disposição dos 

objetos no espaço das duas salas de aula, assim como do posicionamento especializado das 

professoras como transmissoras do conhecimento e, de outro, a flexibilidade do ambiente 

de interação entre os sujeitos, não se trata, entretanto, de identificar as relações espaciais 

das turmas observadas como relações sem fronteiras, fracamente classificadas, ou de forma 

dicotômica, como relações altamente classificadas. 

É claro que, num ambiente como o das salas descritas, predomina o controle 

explícito da professora sobre os espaços físicos e conceituais da aula. E, além disso, é 

evidente que a classificação entre professor e aluno é sempre forte. O estatuto do professor, 

segundo Morais (2001), é muito superior ao do aluno, estatuto que lhe é conferido 

institucionalmente, mas que também advém do conhecimento que ele possui e que, 

supostamente, os alunos ainda não dominam. E, na visão de Bernstein (1996, 1998), 

conhecimento é poder e é a detenção desse poder que permite ao sujeito-professor 

determinar as relações de controle dos espaços e tempos da aula. 

Os depoimentos das professoras dão indícios de um tênue, mas presente 

enfraquecimento da fronteira entre a posição dos sujeitos na relação pedagógica das 

professoras com suas turmas, aspecto que compõe um processo inacabado de reconstrução 

da prática docente, demonstrado pela tentativa das professoras de modificar suas práticas 

em função de uma nova visão de aluno, como sujeito participativo no processo de 

aprendizagem. 

 
P3 - Em termos de conhecimentos e atualidade, os meninos dão um banho na 
gente... eles sabem coisas que a gente ainda nem teve tempo pra ver... então tem 
que deixar eles participarem mais, dar opiniões... falar mesmo... eu acho que é 
importante dar essa liberdade pra criança. Mas não é fácil... eles fazem muito 
barulho. 
 

P4 - Eu até gosto deste movimento na sala... a criança não aprende sozinha., ela 
precisa de contato, de conversar, falar. Essa turma é danada, eles querem saber 
tudo e, na verdade têm coisas que eles me ensinam. Que eu não sei. Eu falo que 
não sei... vamos pesquisar juntos? Pronto, todos querem participar, procurar a 
resposta; então eles sentam juntos, um ajuda o outro. A sala fica uma loucura, a 
gente cansa, mas é muito bom. Agora, trabalho assim, de grupo mesmo, eu uso 
pouco. Eu uso mais é aula expositiva mesmo. 

 

A relação espacial dos objetos, nas salas pesquisadas, não se diferenciava da forma 

apresentada nas outras salas de aula da escola. Todas elas estavam organizadas com a 

mesma configuração. Apesar da predominância posicional, através da qual as professoras 
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mantinham o seu “lugar” de destaque, à frente da turma, sendo detentoras do conhecimento 

a ser transmitido, ao mesmo tempo em que os alunos permaneciam assentados, enfileirados 

de forma a se tornarem possíveis receptores destes conhecimentos, as interações entre as 

crianças nas duas turmas possibilitavam, em muitos momentos, um rompimento com a 

especialização dos espaços reservados aos sujeitos educacionais.  

Nas paredes de todas as salas, sempre podia se ver imagens e textos construídos 

pelas crianças sobre assuntos e temas diversos, às vezes, diferenciados dos temas e 

assuntos trabalhados, formalmente, na sala de aula. As professoras permitiam que as 

crianças falassem sobre os trabalhos que faziam nas suas casas para o coletivo da turma, o 

que também era mais freqüente na turma 1 e 2 . 

As crianças construíam, cotidianamente, instrumentos que visavam romper com a 

lógica formal da aula, na qual o professor, supostamente, detinha o controle e o 

conhecimento, mesmo que essa construção fosse fragmentada e inconsistente. Regine 

Sirota (1994, p. 65) contribui para a compreensão da atuação e participação dos sujeitos-

alunos na relação pedagógica:  

 
O professor não é absolutamente o único ativo na comunicação. Poder-se-

ia-evidentemente reinterpretar nossos próprios dados em termos de adesão e 
docilidade a uma norma implícita, mas isso seria negligenciar e ignorar 
gravemente o peso que o aluno, com todas as suas características sociais, pode 
ter na comunicação escolar. Essa cegueira, freqüentemente devida a uma 
concepção maniqueísta do poder do adulto sobre a criança, ignora o peso do 
grupo constituí do pela turma escolar, e, ao mesmo tempo, a sutileza das 
negociações que cada um faz para aí estabelecer seu espaço. (SIROTA, op. cit., 
p. 65). 

 

Os postulados da autora sobre a participação efetiva dos alunos reafirmam a minha 

posição na pesquisa de levar em conta que os sujeitos, professores e alunos não são apenas 

receptores, mas, ao contrário, constroem, mesmo que de forma frágil ou descontínua, 

instrumentos e mecanismos para articular e negociar os diversos elementos da atividade 

pedagógica. Esses aspectos ficaram visíveis nas duas turmas, e, novamente, de forma mais 

nítida na turma 3. 

Nessa turma, os alunos provocavam um intercâmbio entre as atividades propostas 

pela professora e os seus interesses imediatos. As crianças atenuavam o ritmo da aula, 

introduzindo assuntos variados, enquanto realizavam as atividades propostas pela 

professora. Nesses momentos, eles continuavam realizando a tarefa, da forma solicitada 

pela professora e, ao mesmo tempo, interagiam com a mesma e com os colegas através da 
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abordagem de outros temas, muitas vezes, bastante diferenciados do proposto pela 

atividade realizada. 

Essa parecia ser a lógica da dinâmica da aula, na turma 3 – uma dinâmica imposta 

pelas próprias crianças. A professora, em seus depoimentos, diz considerar a “agitação” da 

turma como uma característica natural das turmas “inteligentes”. Os fragmentos de uma 

aula, na qual o tema versa sobre o plural dos substantivos (tópico de uma unidade de 

estudo da disciplina Língua Portuguesa), descritos a seguir, poderão demonstrar esse 

movimento regido pelas próprias crianças. 

 
Turma 3 
 
P - Façam o exercício com atenção... vocês deverão escrever o plural das 
palavras... Eu coloquei um modelo de cada terminação do plural... vamos lá... (as 
crianças começam a resolver os exercícios propostos). 

A 1 - Professora, eu já vi um esquilo, só que foi em filme... (a palavra estava 
registrada no exercício). 

A2 - É um tipo de coelho? 

A3 - Não.... eu vou ler aqui... (pega o dicionário e lê) É um espécie de roedor... 

A4 - A cobra mais venenosa é a coral? (várias crianças começam a conversar 
sobre cobras e outros animais). 

P - Não sei... para mim são todas perigosas... eu morro de medo. (risos). 

A2 - Existe cobra falsa e cobra verdadeira? 

A5 - Existe sim... a cobra de verdade e a cobra de plástico. (risos). 

A6 - As cobras são do grupo dos répteis. 

A7 - Eu sei... mas não são todas que são venenosas, não... meu pai falou. Eu já vi 
uma cobra de verdade na fazenda. 

P - Vamos lá... continuem fazendo o plural...  

A6 - Nós estamos fazendo... o meu já está quase pronto. (Enquanto esses diálogos 
aconteciam, as crianças não paravam em nenhum momento de realizar a atividade 
proposta). 

 

A turma 2 apresentava um movimento similar ao analisado na turma 3, porém com 

alguns aspectos diferenciais. Nessa turma, as crianças mostravam-se mais inseguras para 

intervir diretamente no ritmo da aula, sendo menos freqüente, essa forma de participação, o 

que talvez possa ser explicado por dois fatores interligados: a questão da idade, pois nessa 

turma, as crianças eram mais novas, tendo 7 e 8 anos, e o menor tempo de vivência escolar.  

Os alunos da turma utilizavam outros mecanismos para burlar ou romper com a 

lógica transmissiva da aula, ou com o ritmo mecanizado dos exercícios. Em alguns 

momentos, eles brincavam entre si, liam revistas ou brincavam com o material escolar, 
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fazendo do lápis um avião, ou da borracha, um carrinho. Esses eram instantes efêmeros de 

descontração que eram rapidamente desfeitos pela intervenção da professora; assim, a 

turma retornava à atividade, sem transtornos aparentes. As aulas eram, na sua maioria, 

expositivas, sendo que a lógica da transmissão se modificava, nos momentos em que as 

crianças interagiam com a professora e com os colegas, através de perguntas ou 

brincadeiras. 

Na turma 3, as aulas apresentavam um forte ritmo de perguntas e respostas, não 

somente através das perguntas da professora, mas também pelos questionamentos 

elaborados pelas crianças. A professora distribuía, geralmente, as atividades e exercícios 

mimeografados ou os transcrevia no quadro, dando explicações sobre as formas de 

realização e execução da tarefa proposta, o que ocorria de forma similar na turma 4. 

As atividades eram dadas, nessas duas turmas, de forma isolada, sem uma 

integração entre elas, ou uma articulação entre os conteúdos, o que era visto pela 

professora e pelas crianças como algo “natural” e apropriado para a aprendizagem dos 

conhecimentos que a escola deveria transmitir. Desta forma, as professoras não 

apresentavam para as crianças os objetivos das atividades propostas, ou de cada conteúdo a 

ser aprendido, e não havia nenhum tipo de discussão ou reflexão sobre outras estratégias e 

instrumentos possíveis para a sua realização. 

De acordo com a teoria de Bernstein (1996, 1998), a forma como as atividades são 

propostas, tornando os conteúdos compartimentos isolados de conhecimentos 

especializados, distantes e naturalmente legitimados, denotam um forte grau de 

“classificação externa”, ou seja, um espaço nítido entre as fronteiras de cada conteúdo 

trabalhado, o que era reproduzido na forma da elaboração e execução dos exercícios. As 

atividades de matemática somente eram trabalhadas em função do conteúdo formal da 

disciplina Matemática, assim como o eram as demais atividades e conteúdos disciplinares. 

Apesar do fato das professoras trabalharem com os diversos conteúdos das disciplinas 

escolares, elas não apresentavam nenhum tipo de atividade que denotasse uma possível 

articulação entre os temas, não havendo indícios de algum movimento, no sentido de 

buscar algum modo de integração dos conteúdos. 

Em todas as turmas, as crianças possuíam cadernos também especializados para 

cada uma das disciplinas escolares, sendo que, nas turmas 1 e 2, a materialização dessas 

fronteiras ficava ainda mais nítida, ao se observar o horário de aulas, que era seguido 

rigorosamente pela professora e pelas crianças. De forma diferenciada, as turmas 3 e 4não 
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seguiam horários prefixados, dizendo que o trabalho se direcionava mais pelas 

necessidades apresentadas pelas crianças. No entendimento das professoras, essas 

necessidades ficavam expressas nas dificuldades apresentadas durante o desenvolvimento 

dos conteúdos. Apesar disso, as disciplinas também, nessa turma, eram trabalhadas de 

forma estanque e compartimentada, sem haver nenhum tipo de integração. 

Os depoimentos das professoras sobre a seleção das disciplinas e sua carga horária 

diária indicam outros aspectos dos processos de seleção e organização do conhecimento 

escolar, transmitido na sala de aula, para os alunos do ensino fundamental. Foi observado 

em alguns desses depoimentos, o preterimento de alguns conteúdos, em favor do 

ensinamento prioritário de outros. Isso ficou visível, tanto no discurso das professoras 

quanto na prática observada nas aulas, durante a pesquisa.  

O ensino dos conteúdos da Língua Portuguesa e da Matemática obtêm, na 

concepção e na prática pedagógica das professoras um lugar de destaque – porém um lugar 

isolado e distante dos outros tipos de conhecimento. A prioridade que a professora das 

turmas 1 e 2 dava ao ensino da Língua Portuguesa e da Matemática pode ser explicada pelo 

fato de que, essas duas primeiras séries do Ensino Fundamental, tem, educacionalmente, e 

mais ainda, socialmente, a obrigação formal da alfabetização. A alfabetização, na visão das 

professoras, está ligada ao ensino prioritário das disciplinas citadas, com uma ênfase maior 

no ensino do Português.  

O estudo das outras disciplinas era, conforme os depoimentos da professora, 

relegados a um plano secundário, e o seu ensino ficava restrito, quase que exclusivamente, 

às datas comemorativas. O ensino privilegiado dos conteúdos da Língua Portuguesa e da 

Matemática também era visível na turma 3, porém alguns aspectos podem ser 

diferenciados: a professora se preocupava com a distribuição das disciplinas no horário 

semanal, e, apesar da ênfase recair no ensino da língua e dos conteúdos matemáticos, a 

programação das aulas semanais das outras disciplinas, prevista no Plano Curricular, 

também era cumprida. 

O que se pode afirmar é que as professoras não indicam, em suas práticas e 

discursos, um entendimento do ensino da Língua Portuguesa ou da Matemática como algo 

facilmente articulável com as demais disciplinas, ou mesmo como conhecimentos que 

possam ser trabalhados, de forma efetiva, no interior de outros tipos de conhecimentos, 

vindos de campos diferenciados, como das ciências naturais, dos estudos sobre a sociedade 

(História e Geografia), ou do campo da arte. 
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A disciplina relacionada ao campo da arte, classificada no plano curricular dessa 

Escola, como Educação Artística, inclusive com carga horária anual predeterminada, não 

era vista, pelas professoras, como “conhecimento” mas como “atividade”, tendo como 

objetivo o entretenimento e o “descanso” dos alunos. Essa disciplina era trabalhada uma 

vez por semana, com professora, especializada. 

Pelo que já foi discutido sobre os pressupostos de Bernstein (1996, 1998), acerca da 

comunicação pedagógica, o princípio de classificação presente na forma de organização 

curricular e nas formas da transmissão desse currículo no espaço da aula, regula “o que” é 

importante e “o que” deve ser transmitido aos alunos, assim como, também, as relações 

possíveis entre os discursos selecionados (disciplinas e seus conteúdos). Desta forma, tanto 

a disciplina Língua Portuguesa, quanto a Matemática, se estabelecem enquanto disciplinas 

prioritárias no ensino dos primeiros anos, através da manutenção e do alargamento do 

espaço de fronteira com as outras disciplinas: quanto maior e mais rígido esse espaço, mais 

identidade particular adquirem, tornando-se disciplinas “naturalmente” mais importantes e 

indispensáveis para a socialização das crianças, pelo conhecimento. 

Um currículo baseado na estruturação rígida dos conteúdos, em contraste com o 

fato de ser destinado a crianças, no período inicial de escolarização, pode gerar 

modalidades de prática pedagógica, possivelmente, também rigidamente classificadas, 

rompendo com um possível ensino mais integrado nesses anos de escolarização. Isto 

porque, nesse tipo de ensino, os professores atuam e transitam nos diversos campos 

disciplinares, assim como também, no caso dessa Escola, nos diversos níveis de ensino. 

As professoras desenvolviam suas práticas no interior de um contexto e de textos 

curriculares fortemente classificados, e, apesar de manterem uma interação social e afetiva 

aberta com as crianças, durante as aulas, possibilitando um enfraquecimento da 

classificação dos espaços internos ocupados pelos sujeitos educacionais, não ultrapassavam 

as fronteiras e os limites impostos pelo forte princípio classificatório que estruturava a 

organização curricular. 

Um outro aspecto observado nas aulas refere-se às formas de intervenção, 

utilizadas, pelas professoras para transmitir os conteúdos de cada matéria escolar. Nas duas 

turmas predominava um intenso e constante ritmo de perguntas e respostas, no qual as 

crianças, geralmente, atendiam de pronto, aos questionamentos das professoras. Esse 

aspecto tornou-se recorrente nas duas turmas, praticamente em todas as aulas observadas. 

A exposição, que as professoras realizavam para introduzir ou explanar os conteúdos 
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escolares, baseava-se na lógica da “pergunta-resposta”. As professoras argumentavam que 

a utilização desse procedimento permitia uma sondagem dos conhecimentos que as 

crianças pudessem possuir, previamente, sobre cada assunto. E ainda, que, em outros 

momentos, as perguntas servissem como um procedimento para relembrar e fixar os 

conteúdos trabalhados, esse movimento de perguntas e respostas marcava o ritmo da aula, 

sua seqüência e sua lógica. À medida que as professoras perguntavam e as crianças 

respondiam, a aula ia se desenvolvendo segundo uma progressão orientada, justamente 

pelo ritmo das perguntas e das respostas das crianças. As professoras introduziam os temas 

através de perguntas, que eram, na sua maioria, relacionadas ao tema formal. As respostas 

das crianças eram comparadas, posteriormente, com textos (re) produzidos pelas 

professoras, e transcritos no quadro ou, outras vezes, as professoras entregavam cópias dos 

textos para os alunos. Além disso, após a leitura desses textos, novamente se instalava o 

mecanismo das perguntas com o objetivo de implementar a compreensão de cada texto 

lido. 

Pode-se considerar, então, que o ritmo marcado pelas perguntas das professoras, 

representava além de um procedimento pedagógico, um mecanismo de controle. Um 

controle não somente das relações sociais da aula, mas do próprio ritmo da relação ensino 

aprendizagem, ou seja, do processo de transmissão pedagógica e da aquisição permitida 

dos conhecimentos escolares pelos sujeitos-alunos. 

Nessa dinâmica, devem ser introduzidos alguns aspectos que indicam a 

complexidade desse processo e a necessidade de se ampliar o olhar sobre os mesmos. Nas 

quatro turmas, o ritmo da aula era explicitamente marcado pela argüição oral realizada 

pelas professoras, todavia esse movimento não pode ser visto de forma reducionista, como 

se a aula transcorresse somente em função dessas perguntas. Não há como negar a força 

que esse mecanismo impunha ao ritmo da aula – o que importa é analisar como esse ritmo 

era, em alguns momentos, rompido. Os sujeitos-alunos, principalmente nas turmas 3 e 4, 

em algumas situações, buscavam romper com a lógica da aula, provocando um corte na 

forma de transmissão utilizada pela professora. Nesses momentos, as crianças introduziam 

novos temas e elaboravam, elas mesmas, outros questionamentos, modificando a lógica 

prevista. No entanto, as intervenções da professora se davam no sentido de retomar o ritmo 

(controle) e voltar ao tema formal da aula. A dinâmica recorrente das perguntas e o 

movimento de tentativa de ruptura provocado pela atuação das crianças podem ser 

observados nos fragmentos de aula das turmas: 
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Turma 3 
 

P - Nós vamos estudar hoje, dentro de ciências um assunto interessante... é o 
efeito estufa que tem acontecido com o nosso planeta. Quem já ouviu falar em 
efeito estufa? 

A1 - Eu já ouvi falar de estufa de guardar salgadinho. E estufa de pôr bebê 
quando nasce. 

A2 - Tem também estufa para planta...para ela não morrer. 

A3 - Isso eu sei... é pra adaptar o clima dela, ou de calor ou de frio. 

P - Mas o que seria então uma estufa? 

A4 - Ah... eu só sei de plantas... deixa eu contar do meu pai... Onde meu pai 
trabalha tem uma estufa de plantas... orquídeas... elas ficam lá dentro na 
temperatura certa... 

P - Vamos ler no texto... Leiam o que é o efeito estufa... 

A5 - Efeito estufa... (lê a definição escrita no texto). 

P - Então, por que a terra está esquentando? 

A6 - É por causa da camada de ozônio. 

P - Mas o que é camada de ozônio? 

A7 - Eu sei falar da estufa... tem estufa para bicho também? 

P - Não sei, acho que não. 

A8 - Tem sim... tem estufa para abelha... eu já vi no lugar que o meu pai 
trabalha... 

A9 - Eu acho que aquela caixa para as abelhas não é estufa não... é diferente. (A 
professora interrompe a discussão e retoma a aula). 

P - Então, leiam aí ... o que é camada de ozônio... (as crianças retomam a leitura 
do texto e respondem à s perguntas da professora). 

 
Turma 1 
 

P - O que mais podemos fazer para preservar o meio ambiente? 

A1 - Não jogar lixo nas florestas, nem nas cidades... 

P - E, em casa, o que nós podemos fazer? 

A2 - Não demorar muito no banho. 

P - O que tem a ver o banho com o meio ambiente? 

A2 - Se a gente desperdiçar a água... acaba a água do planeta. 

P - A água é um recurso natural. Mas ela tem ou não fim? 

A3 - Tem fim sim, pode acabar. 

A4 - Ah não... e a água do mar... é água demais... 

P - E então, e a água do mar... o que vocês acham? 

A5 - A água do mar é salgada... 

A4 - Uai... é só filtrar a água... 

P - Então, vamos ver o que mais podemos fazer para preservar o ambiente.. 
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A5 - Ah... mas eu queria saber porque não pode filtrar a água do mar... 

A6 - Bobo... ia ficar caro demais filtrar aquela água toda... 

A5 - Mas filtra só um pouco dela... 

P - Bom, crianças, vamos ver aqui... leiam aí... vamos ler juntos... O que 
podemos fazer para preservar o meio ambiente... 

 

Percebe-se, nas passagens, que as professoras mantinham o total controle do ritmo 

da aula, apesar da tentativa dos alunos de introduzir seus conhecimentos cotidianos, ou 

suas curiosidades, sobre o tema trabalhado. Fica visível a preocupação das professoras em 

transmitir os conteúdos formais do programa e do seu planejamento pedagógico, sem levar 

em conta o interesse imediato e os conhecimentos das crianças. Como explicar essa postura 

conteudista das professoras, em contraste com a facilidade de interação cognitiva, social e 

afetiva que as mesmas mantinham com seus alunos, em outros momentos? Trata-se de 

observar que as concepções das professoras sobre o conhecimento e sobre o currículo 

ainda estão vinculadas à transmissão rígida dos conteúdos escolares, tão necessários, na 

visão das mesmas, à aprendizagem mais efetiva das crianças, como foi discutido 

anteriormente em outra seção. Com efeito, essas concepções forjam o modelo de currículo, 

construído pelas professoras, no cotidiano de suas práticas. As professoras atuam no 

“modelo” curricular, por elas construí do, dia-a-dia, fundado num conjunto de fragmentos, 

de conteúdos, temas, objetivos e atividades, sob a interlocução entre as propostas da escola 

e a particularidade da sua prática, na sala de aula. 

Algumas professoras indicam, em seus depoimentos, os conflitos que vivenciam em 

relação à mudança de sua prática pedagógica e à percepção do aluno como um sujeito ativo 

no processo educacional; sendo que, no entanto, limitam-se a uma atuação mecânica, no 

âmbito da transmissão curricular “real”, sem uma reflexão mais profunda da prática 

pedagógica, ou da validação das formas de transmissão utilizadas. 

Pensando sobre a prática pedagógica e suas formas de comunicação, a análise das 

aulas observadas indica que as professoras detêm um rígido controle sobre a seleção da 

comunicação - o que pode ser falado ou discutido em sala de aula - e sobre o seu ritmo e 

seqüenciação. Os assuntos discutidos em aula estão cerceados pela lógica da transmissão, 

mesmo que, em alguns momentos, esse processo sofra rupturas e alterações, por parte das 

crianças. Esses aspectos relacionados com a forma de controle adotada pelo sujeito-

professor sobre a seleção, o ritmo, a seqüência e os critérios dos conteúdos a serem 

transmitidos vão configurar, na perspectiva do autor, a lógica da prática pedagógica – uma 
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lógica que vai demonstrar o tipo de pedagogia que compõe o desenho educacional da 

prática de um professor, ou de uma escola. 

A análise da forma, como as professoras construíam sua atividade pedagógica, 

indica também um outro aspecto que poderá contribuir para a compreensão da 

complexidade da relação entre o currículo e a prática docente. A atividade pedagógica, na 

visão de Bernstein (1996, 1998), é constituída mediante a ação das regras que regem o 

princípio de enquadramento presente na relação pedagógica.  

Essas regras se referem ao “discurso de instrução” e o “discurso de regulação” – o 

primeiro se refere aos conteúdos formais da comunicação e, o segundo, às normas e 

valores imbricados na relação. Segundo o autor, o princípio de enquadramento presente 

numa relação pedagógica advém da interseção desses dois discursos, sendo que o discurso 

de instrução está sempre imerso no discurso regulador, mesmo que os dois variem 

diferentemente. 

O modo como as professoras interagiam e se relacionavam com os alunos dependia, 

em parte, dos resultados obtidos com os mecanismos de controle utilizados, na transmissão 

pedagógica. As professoras se preocupavam, constantemente, em oportunizar a fala das 

crianças, permitindo que elas participassem ativamente da aula, sem, todavia, perder o 

controle disciplinar da turma, sendo que o mesmo era, por elas retomado, nos momentos 

em que era ameaçado.  

Não havia, nas aulas, indícios de um domínio rígido do “discurso regulador”, as 

professoras não usavam denominações típicas como bom aluno, mau aluno, desatento ou 

atencioso e nem tampouco demonstravam possuir um controle fortemente demarcado da 

liberdade das crianças no espaço da aula. Isso não quer dizer que o discurso regulador era 

frágil, mas que havia um leve movimento de esbatimento da sua força. 

Partindo dessa análise, pode-se, então, afirmar, que, na relação professsora-alunos, 

quanto às relações hierárquicas que regulam as normas de conduta social, o enquadramento 

tendia a ser enfraquecido. De fato, as professoras não utilizavam formas de controle 

imperativas, autoritárias e recorriam, raramente, a um tipo de controle posicional. Essas 

relações geravam uma forma de comunicação, na qual o controle era mais pessoal. Em 

certas situações, as professoras conversavam com as crianças sobre suas atitudes, 

permitindo que elas emitissem suas opiniões, fizessem críticas ou comentários e 

apreciações sobre as situações vividas na sala de aula. 

De forma diferenciada, o “discurso de instrução” era rigidamente marcado pelo 
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controle da professora que determinava todo o ritmo da transmissão dos conteúdos e da 

suposta aprendizagem das crianças. Este ritmo era demarcado pela progressão do conteúdo 

transmitido, aspecto que será discutido ainda neste capítulo. As professoras detinham o 

total controle sobre a seleção de conhecimentos e competências a serem adquiridas, as 

seqüências em que os temas deveriam ser ensinados, o ritmo da aprendizagem, o tempo 

destinado à aquisição e, ainda, os critérios gerais e específicos para a sua avaliação.  

O controle do tempo era um aspecto marcadamente forte nos contextos interativos 

da sala de aula. As professoras marcavam o tempo em que as crianças deveriam realizar as 

atividades, de forma linear e homogênea, controlando as possibilidades de flexibilidade 

dessa marcação. Essa flexibilidade somente acontecia quando algum fator imprevisível era 

introduzido na rotina diária ou quando a maioria dos alunos apresentasse algum tipo de 

dificuldade na realização das tarefas.  

Quanto ao enquadramento externo que regula as relações entre o conhecimento 

formal da escola e os conhecimentos informais e cotidianos dos sujeitos, tanto alunos como 

professoras, a integração raramente pôde ser observada. Em alguns momentos informais, 

como em conversas ao início da aula ou ao término de alguma atividade, esses 

conhecimentos eram integrados à cotidianidade da sala de aula, e da vivência escolar dos 

sujeitos.  

Nas aulas formais, nas quais os conteúdos escolares eram transmitidos, o 

enquadramento mostrava-se forte e as professoras não demonstravam movimentos no 

sentido da busca de uma integração dos conhecimentos sociais e cotidianos das crianças 

aos conhecimentos trabalhados. Isso não quer dizer que as professoras desprezassem esses 

conhecimentos, pois conversavam muito com seus alunos sobre suas vivências e de suas 

famílias, mas que as professoras não demonstraram, nas aulas, um movimento mais 

direcionado a articular as informações e conhecimentos trazidos pelas crianças aos temas 

trabalhados. 

Sendo assim, segundo Bernstein (1996, 1998), o “discurso de instrução” não pode 

se dissociar do discurso regulador circulante na escola e, portanto, quando o conhecimento 

é visto como algo externo ao sujeito, como aquilo que se deve alcançar no final da vida 

escolar, a impregnação de um “discurso regulador”, no qual o sujeito é receptor e não 

construtor, é passivo e não ativo, não deixa de estar presente. 

Desta forma, mesmo que fique visível a tentativa das professoras de trazer os 

alunos para o centro do processo, incentivando-lhes a participação e a atividade, um 
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currículo oculto provoca o embate das forças entre a intenção das professoras e a 

concepção de que elas próprias constroem sobre o conhecimento e as formas de conhecer, 

a partir do contexto cotidiano da escola. O conteúdo desse currículo oculto socializa as 

crianças num determinado tipo de conhecimento e de visão educacional. 

 

 

PROCESSOS DE SELEÇÃO, RECONTEXTUALIZAÇÃO E 
FRAGMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Os planejamentos diários das aulas, nas quatro turmas pesquisadas, eram feitos 

segundo a lógica dos planejamentos anuais, recebidos pelas professoras e cujo processo de 

elaboração já foi discutido anteriormente. Verificou-se que os conteúdos desenvolvidos nas 

aulas observadas tinham seus referenciais nesses planejamentos. 

No entanto, a concretização dos referenciais de conteúdos e objetivos a serem 

desenvolvidos em sala de aula, implicava uma busca intensa e constante, por parte das 

professoras, de textos diversos que pudessem contribuir para a elaboração do “texto” de 

cada aula. Não se percebeu, nas aulas observadas o uso de livros didáticos pelas crianças, a 

não ser em uma única aula de Ciências, na turma 2. 

Conforme esclarecimento das professoras, a estratégia de não utilização de livros 

didáticos era fundamentada em dois fatores: primeiro, porque, segundo as professoras, os 

livros didáticos que a escola disponibilizava não eram considerados, por elas, como livros 

de qualidade; e, segundo, porque elas consideravam que o uso do livro didático, na sala de 

aula, reduzia a criatividade do professor. 

Na visão de professoras pesquisadas, a elaboração do texto representativo do 

conhecimento a ser transmitido, deveria ser realizada pelo professor, de acordo com a 

observação de critérios relacionados ao tipo de turma e de alunos com os quais trabalha. 

Esses critérios, segundo as professoras, se referiam ao nível de aprendizagem geral da 

turma, à progressão da complexidade dos textos e aos valores implícitos nas mensagens 

textuais, como indicam os fragmentos das entrevistas: 
P3 - Eu acho que nós mesmas podemos fazer o nosso livro didático... construir 
os textos que a gente quer trabalhar com os alunos. Eu pesquiso em livros 
didáticos, em enciclopédias, em revistas... Os livros que nós adotamos aqui na 
escola não são bons não. Eu acho que as crianças têm que ir além disso, conhecer 
outros tipos de textos...outros tipos de livros. Às vezes eu sei que usar o livro 
didático é melhor, mais fácil para o professor, porque não tem que pesquisar 
tanto... Agora, quando você não adota um livro como referência, você tem que 
pesquisar... tem que ir atrás... Se vier um livro bom mesmo no ano que vem... aí 
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sim, vale a pena usar o livro como referência. Mas é difícil ter um livro que seja 
adequado à realidade de cada escola, dos alunos... 
 
P2 - Olha, eu trabalho com o livro didático para mim... lá em casa em tenho 
vários livros, sabe...então eu pesquiso e monto a minha aula. Eu acho importante 
ter o livro didático na sala, eu acho que faz falta, mas não para usar somente ele. 
Tem coisas no livro didático que não vale a pena seguir não. Eles passam umas 
idéias meio absurdas, fora da realidade das crianças, sabe... não ensinam nada. 
Às vezes os textos estão fáceis demais, outras vezes, muito difíceis para as 
crianças. Então eu pego outros livros e faço o meu. 
 
P1 - Tenho o livro como um roteiro. Não o sigo fielmente como deveria ser, mas 
uso como um suporte para minhas aulas. Se não usamos também vem a cobrança 
dos pais que acham que as crianças não estão fazendo nada em aula. É preciso ter 
livro completado no final do ano. Mas se eu pudesse, usaria outros textos mais 
interessantes. 

 

Sendo assim, as fontes utilizadas pelas professoras, para a elaboração dos textos das 

aulas, não se restringiam ao uso do livro didático e se estendiam a outros materiais. As 

professoras realizavam um complexo “jogo” no qual selecionavam e recontextualizavam 

os diferentes textos a serem utilizados na atividade pedagógica. Esse movimento complexo 

envolvia a busca de fontes diferenciadas cuja seleção compreendia aspectos relativos, não 

somente à representatividade do conteúdo a ser desenvolvido, mas aspectos axiológicos, 

referentes aos valores implícitos em cada texto. 

Ao selecionar as fontes e os textos para suas aulas, as professoras realizavam 

processos de recontextualização que estavam imbricados em outros processos 

transformadores mais amplos, realizados em espaços externos à escola. A forma como as 

professoras selecionavam os temas a serem trabalhados não era descolada do fio condutor 

principal, representado pelo planejamento anual, apresentado pela escola, e, ao contrário 

não se desvinculava deste, apesar dos aspectos particulares dos processos de seleção 

efetivados na elaboração de cada aula. 

As professoras não alteraram, no período observado, de forma consistente, a 

seleção, previamente estabelecida nos planejamentos anuais, dos conteúdos especificados 

para cada disciplina. No entanto, a elaboração dos textos representativos desses conteúdos 

e de sua progressão se configuravam como realizações recontextualizadoras particulares de 

cada professora. 

Bernstein (1996, 1998) e Chevallard (2000, 2001) consideram que os 

conhecimentos escolares sofrem transformações realizadas em espaços externos à escola 

para serem novamente transformados pela ação pedagógica dos professores. Esses espaços 

externos são considerados por Bernstein (1998) como “agências recontextualizadoras” 
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oficiais e/ou pedagógicas, e por Chevallard (2000, 2001) como locais de “transposição 

didática externa”, que ele denomina como “noosfera”. Nesses espaços, o conhecimento é 

transformado em algo a ser transmitido na escola, ou seja, em conhecimentos tipicamente 

escolares, sofrendo processos intensos de seleção, transformação e organização didáticas. 

Os textos que as professoras utilizavam para a elaboração de suas aulas sofreram, 

então, antes de serem por elas trabalhados, processos de transformação que representavam 

não somente “didatizações”, mas escolhas axiológicas e políticas. Os conhecimentos 

corporificados nos livros didáticos, utilizados pelas professoras, nos programas 

curriculares, nos PCN, e nos livros paradidáticos, são materiais que foram submetidos a 

intensos processos de seleção e recontextualização, mediante ações, não somente didáticas, 

mas, antes disso, políticas, baseadas no pressuposto da seleção dos conhecimentos que 

“podem” e/ou devem ser socializados pela escola, em consonância com um projeto social e 

político. 

A utilização desses textos, pelas professoras, não se dava mediante processos de 

reflexão ou análise quanto aos aspectos implícitos dos processos de sua seleção. O esforço 

das professoras na construção didática dos textos das aulas se fundamentava em questões 

de progressão e seqüenciação dos conteúdos, não havendo questionamentos quanto à 

pertinência ou a propriedade dos conteúdos do programa curricular. A forma de 

catalogação e organização do conhecimento escolar, explicitada no planejamento anual, 

recebido pelas professoras, não era, então, fonte de preocupação, sendo que as questões 

sobre os procedimentos e os recursos para elaboração dos textos a serem utilizados na aula 

tornavam-se a grande preocupação para elas – como transmitir os conhecimentos listados 

no programa e como torná-los acessíveis aos alunos? 

Ao elaborarem seus textos de aula, os sujeitos-professores trabalhavam com e na 

fragmentação do conhecimento. Os livros didáticos e paradidáticos utilizados como fonte 

de pesquisa pelas professoras representavam uma intensa fragmentação do conhecimento. 

Uma fragmentação que Chevallard (2000) chama de processo de “dessincretização”. Para 

que o conhecimento possa se tornar ensinável, deve ser dividido em partes inteligíveis que 

tenham, em certa medida, um começo e um fim imaginários. 

Essas partes, além disso, devem ser programadas, ou seja, devem ser organizadas 

segundo uma progressão predeterminada – é o que o autor chama de “programabilidade” 

do saber. Os livros didáticos trazem os diversos conhecimentos escolares fragmentados em 

seus menores elementos constitutivos, seguindo uma progressão hierárquica que, ao final, 
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produz o seu suposto entendimento. 

Da mesma forma, as professoras elaboravam seus textos, segundo uma 

“dessincretização” do conhecimento e uma progressão da complexidade do entendimento 

do conteúdo, trabalhando, portanto, na fragmentação do conhecimento. As partes do 

conhecimento a ser transmitido eram catalogadas, segundo a progressão determinada pela 

lógica da transmissão – a fundamentação pedagógica da transmissão, nas duas turmas, era 

a “memorização”. Como já vimos, a progressão da complexidade não se baseava nas 

diferenciadas formas de conhecer que os alunos pudessem desenvolver, mas na lógica do 

próprio texto que deveria ser memorizado, como indicam as passagens de aulas nas duas 

turmas: 
 

 

Turma 3 
 

A professora inicia a aula, escrevendo duas frases no quadro: O livro de receitas 
é da mamãe e A menina colheu as flores, grifando as palavras livro, menina e 
flores. 

A - É para copiar, professora? 

P - Não, é só para ler... O que é esta palavra ‘livro’? 

A - É substantivo... 

P - O que mais? 

A2 - Comum... simples... 

P - O que mais? 

A3 - É primitivo também... 

P - Está certo, mas vejam bem... Esse substantivo livro está no singular ou no 
plural? 

AS - [em coro] No singular. 

P - E as outras palavras grifadas... flores e menina? 

AS - [em coro] Flores no plural e menina no singular. 

P - Antes desses substantivos têm alguma palavra? 

AS - [em coro] Tem sim. 

P - Quais? 

AS - [em coro] O, a, as... 

P - Estas palavras que acompanham os substantivos são chamadas de artigos. 
Esses artigos podem ser definidos ou indefinidos... O que é indefinido? [as 
crianças ficam em silêncio, parecendo não compreender a pergunta] 

P - Indefinido é aquilo que eu não defini... eu não especifiquei qual é... por 
exemplo, se eu pedir ao M. para buscar um livro na biblioteca, ele pode pegar 
qualquer um, porque eu não expliquei qual eu quero. Agora, se eu disser, ‘M. 
pegue o livro de matemática na biblioteca.’, ele já vai saber qual é que eu quero. 
Entenderam? [as crianças não respondem]. 
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P - Então os artigos vêm acompanhando o quê mesmo? 

AS - [em coro] Um substantivo... 

P - Então vamos fazer o registro disso... 

A - Mas, eu não sei fazer isso não... não entendi nada... 

P - Calma, vamos fazer as atividades que você vai entender... 
 
Turma 2 
 

P - O que nós estudamos na última aula de Geometria? 

AS - [em coro] Os polígonos... 

P - O que nós estudamos sobre os polígonos? [as crianças não respondem e 
começam a folhear os cadernos]. 

P - Nós falamos que para uma figura ser um polígono tem que ter linhas... 

AS - [em coro] Linhas fechadas... 

P - Nós falamos também que os polígonos tem também que ter o que mais? 

AS- [em coro] Uma região interna... [lendo no caderno]. 

P - O que é a região interna de uma figura? 

A1 - Dentro dele... é o espaço dentro dele... 

P - E os vértices? Nós já estudamos isso... 

A1 - Ih... esqueci... 

A2 - São os pontos de encontro das linhas... [lendo no caderno]. 

A3 - Como assim? 

P - Vamos ver hoje sobre os polígonos de quatro lados... como eles se chamam? 

AS - [em coro] Quadrados... 

P - Não, prestem atenção... nem todos as figuras de quatro lados são quadradas... 

A3 - Por quê? 

P - Vamos seguir a matéria que você vai entender... [a professora desenha no 
quadro, várias figuras de quatro lados]. 

P - Vejam aqui... todas estas figuras têm quatro lados? 

AS - [em coro] Têm... 

P - Elas são iguais? 

AS - [em coro] Não, elas são diferentes... 

P - Por quê? 

A4 - Cada uma é de um jeito... Mas elas são quadradas também? 

P - Vejam bem, elas têm quatro lados e não são iguais, cada uma vai ter uma 
forma diferente. Vamos ver o nome delas... E depois vamos passar para estudar 
os ângulos... 

 

As passagens nos dão pistas de como o processo de “dessincretização” do 

conhecimento pode provocar uma fragmentação e catalogação dos conteúdos a serem 

trabalhados em sala de aula, sem uma articulação entre os mesmos. Sendo assim, cada 
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porção do conhecimento era trabalhada, pelas professoras, em função da lógica do texto, 

sem uma conexão com a lógica da aprendizagem. As professoras não direcionavam as 

atividades, no sentido de atender aos processos cognitivos, afetivos e sociais diferenciados 

que as crianças utilizam para conhecer e aprender, mas, ao contrário, transmitiam os 

conteúdos segundo a progressão predeterminada no texto.  

Neste caso, o estudo da Geometria se dava dissociado dos sentidos e significados 

que o espaço e a relação dos objetos no seu interior poderia proporcionar ao “aprender”, ou 

o estudo da gramática, dissociado dos textos relacionais, pessoais ou coletivos que 

poderiam ser produzidos e criados pelas próprias crianças. O entendimento das normas e 

regras dos conteúdos transmitidos estava ligado ao ensino das mesmas, através do ritual do 

texto – um ritual que se apresentava, mediante uma lógica de progressão e seqüência, 

catalogadas e predeterminadas nos planejamentos e programas. 

Segundo Thomas S. Popkewitz (2001), a teoria de aprendizagem que surge 

implícita nesse tipo de trabalho pedagógico é baseada na noção de que a soma das partes 

formam, indiscutivelmente, o “todo” do conhecimento. Primeiro se aprende o que são 

substantivos, depois como eles são classificados, de que palavras podem ser 

acompanhados, para somente no final, aprender a utilizá-los de modo criativo e coerente, 

na construção textual (o que pode ou não acontecer). O mesmo acontece com a Geometria, 

com a Aritmética, com a Geografia, e com os demais conteúdos escolares. 

Voltando a Bernstein (1998), argumento, concordando com o autor, que o 

conhecimento é construído, muitas vezes, na desordem, no caos, e não na lógica 

progressiva e linear da “ordem” – uma desordem que, tantas vezes, a escola busca evitar ou 

neutralizar, em função da preservação e da garantia de reprodução de um conhecimento 

estático e externo ao sujeito. Não quero dizer com esse argumento, que a 

“dessincretização” ou a “programabilidade” do conhecimento seja sempre perniciosa. Ao 

contrário, evidentemente, os processos de divisão do conhecimento são necessários e 

essenciais, para que se torne viável e possível, o seu ensinamento no espaço da escola.  

O que quero chamar a atenção está na rigidez com que, muitas vezes, alguns tipos 

de pedagogia tratam esse processo. O que Bernstein (1998) chama de desordem, podemos 

chamar de “criatividade” – ver a construção do conhecimento como desordem implica 

“brincar com o conhecimento”, trazê-lo para a ordem dos sentidos, transpor os limites do 

discurso escrito ou falado, buscando ativar os sentidos e os sentimentos do sujeito que quer 

conhecer. Neste caso, a desordem significa integração ou, pelo menos, a sua busca e 
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implica deixar que os conhecimentos que já possuímos se entrecruzem com o “novo” e o 

desconhecido. 

Ainda que, muitas vezes, o currículo compartimentado e programado domine o 

espaço de atividade dos sujeitos, alunos e professores, na escola, é importante ampliar 

nosso olhar para a diversidade das práticas vivenciadas pelos sujeitos, no âmbito da prática 

pedagógica, para não cair no reducionismo de tratá-las, de forma determinista, como, 

simplesmente, práticas “fragmentadas” e provocadoras de um conhecimento também 

fragmentado. Na observação das aulas das professoras, vários aspectos se tornaram 

visíveis. 

Embora as professoras utilizassem livros didáticos e paradidáticos, assim como 

outros materiais, para elaborar suas aulas, trabalhando com fragmentos do conhecimento 

que tentavam juntar, formando um mosaico de conteúdos, elas, freqüentemente, “criavam 

suas aulas”, incluindo aspectos que consideravam importantes para seus alunos.  

Nesse processo de “criação” das aulas, havia também uma dinâmica baseada, não 

somente na busca de fontes para elaboração dos textos, mas em uma seleção – derivada da 

sua própria concepção de educação e dos seus saberes docentes – dos tipos de textos a 

serem trabalhados e transmitidos às crianças, dentro de cada unidade de estudo, ou de cada 

tema proposto. 

As considerações feitas pelas professoras pesquisadas, colocam em evidência a 

força dos contextos sobre a ação pedagógica dos sujeitos-professores – seja no âmbito do 

contexto pessoal da formação dos saberes docentes ou no contexto do cotidiano da escola e 

das particularidades que esse cotidiano apresenta em relação a uma determinada visão de 

conhecimento e de currículo. No caso das professoras pesquisadas, esses contextos 

provocavam um jogo de forças, no qual elas construíam dia a dia, as práticas pedagógicas 

que desenvolviam em suas salas de aula – práticas que eram entrecortadas pelas 

concepções derivadas da formação educacional de que dispunham, dos saberes que 

construíam ao longo do exercício da profissão e das forças implícitas e explícitas da 

organização curricular e pedagógica da escola. 

As aulas, nessa visão, são elementos de indeterminância, o que não significa falta 

de planejamento, mas, sim, que os mesmos devem ser elaborados, de maneira a dar 

condições para que os alunos desenvolvam suas possibilidades e proporcionem espaço e 

tempo para uma construção curricular coletiva. As professoras dessa escola pesquisada, 

assim como também, seus alunos e alunas, não dispunham desse “tempo e lugar” para uma 
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construção curricular coletiva, estando mergulhados em formas e conteúdos que 

carregavam outros significados, derivados da rigidez e da linearidade com que o currículo 

era percebido e vivido. 

Relançando o olhar sobre as formas curriculares dessa escola, confirma-se a 

posição do conhecimento veiculado pelo currículo e pelos planejamentos, como um 

conhecimento externo aos sujeitos, ordenado e organizado, também de forma alheia aos 

sujeitos, alunos e professores. Por um lado, pode-se identificar, no currículo elaborado pela 

escola, aspectos rigidamente prescritivos, fundamentados numa visão de conhecimento 

como fato estável e imutável.  

Todavia, olhando de dentro, a partir das análises das aulas e das relações 

pedagógicas dos sujeitos, evidencia-se a complexidade da “rede”, formada por essas 

relações. As relações que emergiram da atividade curricular, concretizada nas aulas, 

reforçam a idéia de que não se pode, de forma reducionista, entendê-las como 

simplesmente práticas equivocadas, ou tradicionais. Os sujeitos envolvidos, alunos e 

professores, davam às práticas pedagógicas um colorido particular e uma vida própria. 

Torna-se importante dar ênfase ao esforço das professoras, no sentido de transmitir os 

conhecimentos escolares e de proporcionar aos seus alunos a “boa” educação, que se torna 

possível, neste momento particular e no contexto, também específico, dessa escola. 

As crianças desempenham um importante e ativo papel nesse complexo de relações. 

Crianças que atendem às solicitações das professoras, realizando mecanicamente as 

atividades propostas, são as mesmas crianças que fazem duas tarefas diferentes ao mesmo 

tempo, que questionam colegas e professoras, que investigam, que contrapõem idéias, que 

riem e que brincam com o conhecimento. Essas crianças não podem ser vistas, de maneira 

alguma, como passivas ou, simplesmente, receptivas de normas e conteúdos escolares, 

meros receptáculos de conteúdos reproduzidos. 

Os movimentos frágeis e fragmentados de ruptura, evidenciados nesta pesquisa, 

através das intenções e das práticas das professoras, de suas ansiedades e incoerências e 

das ricas interações que estabelecem com seus alunos, assim como as ações, curiosas e 

dinâmicas das crianças que buscam aprender, com seus modos e sentidos variados, produz 

uma rede confusa e densa, na qual se desenvolvem as relações pedagógicas e a transmissão 

dos conhecimentos escolares. 

A “rede”, à qual me refiro, não está tecida totalmente, muitos olhares ainda deverão 

ser direcionados para as escolas, no sentido de tentar compreender as incongruências 
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derivadas das formas variadas (e/ou estáveis) de organização curricular, assim como da sua 

concretização pedagógica e das relações que ali se desenvolvem, na busca da (re) 

construção ou (re) produção dos conhecimentos. 

 

 

A PRÁTICA EDUCACIONAL POR PROJETOS: 
Das possibilidades às contradições 

 

Na introdução deste trabalho, apontei como objetivo geral de minha pesquisa 

descobrir formas de minimizar a linearidade dos conteúdos das diferentes áreas do 

conhecimento. Um dos objetivos específicos que enfatizei nesse trabalho de pesquisa se 

referiu justamente em estar avaliando a metodologia de projetos como uma alternativa à 

estrutura “engessada” do currículo. Com esses objetivos também deixei claro que não 

intencionava apenas conceituar a interdisciplinaridade e suas modalidades, mas também 

ressituá-la, através da proposta de projetos interdisciplinares em sala de aula e como isso 

acontece (e se de fato acontece). 

Percebo que, ainda longe de conseguir responder a todas as questões a que me 

propus buscar respostas neste estudo de caso, o que se precisa mesmo é repensar a escola e 

reestruturar o currículo no sentido de apresentá-lo menos compartimentalizado como se 

tem ocorrido até agora. Para alguns um desafio, para muitos uma utopia. Principalmente 

porque isso demanda como também já me referi anteriormente nesse trabalho, mudanças 

radicais na estrutura do atual sistema educacional. Esse é talvez, o maior desafio. 

Apesar de todos os desafios que possam surgir para a efetivação dessa prática de 

ensino-aprendizagem, considero imprescindível ter em mente que, o conhecimento não 

pode estar desvinculado da prática/ação e que o saber não pode ser algo desconexo da 

realidade, mas que parta dela e volte a ela para resolver questões do cotidiano. Acrescento 

ainda, que a prática educativa por projetos não se reduz a um conjunto de receitas e de 

procedimentos, nem tampouco pode se limitar à execução de conhecimentos pré-

fabricados. 

Sendo assim, os projetos de trabalho numa perspectiva interdisciplinar não 

deveriam ser concebidos como um meio, uma proposta pedagógica ou um “método” para 

fazer acontecer apenas uma integração entre as disciplinas, ou simplesmente para uma 

inovação pedagógica na escola, voltada para os modismos pelos quais não escapa também 

a educação. Deveriam ser pensados e praticados com o propósito de superação da 
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fragmentação do currículo e para a contextualização do ensino com a vida dos alunos de 

modo a dar sentido ao que se ensina e ao que se aprende na escola e, assim poder vivenciar 

esse aprendizado na vida cotidiana. Neste aspecto adquirem grande importância essas 

propostas de projeto de trabalho interdisciplinares, porque buscam situar o objeto do 

ensino num campo em que as disciplinas não são tudo. Essa alternativa de trabalho 

pedagógico não é uma negação das disciplinas, mas uma posição diferente de seu papel. 

No entanto, os projetos de trabalho devem deixar de ser considerados apenas como 

“método”. Assim como afirma Hernández (1998): 

 

Entre os docentes quando se fala de “método” em relação à prática escolar, ao 
que se costuma fazer referência é à aplicação de uma fórmula, de uma série de 
regras. No entanto em sua concepção filosófica, método se entende como uma 
maneira concreta de proceder, de aplicar o pensamento, de levar a termo uma 
pesquisa, etc., com a finalidade o sentido ou o valor de determinados fatos, de 
interpretar corretamente os dados da experiência, de resolver um problema, uma 
questão... Dito em outros termos, quando utilizamos a noção de método estamos 
falando (ou silenciando) de uma problemática sobre o conhecer de tal 
complexidade que, a não ser que com clareza se opte por um reducionismo 
simplificador, termine-se desfigurando e fechando o problema e as realidades às 
quais nos aproximamos. (HERNÁNDEZ, 1998, p. 75). 

 

Utilizar a palavra método para se referir aos projetos de trabalho cria-se a ilusão de 

que, com isso, se evita a insegurança. Ilusão que se vê reforçada pelas influências das 

perspectivas educacionais anteriores e a idéia de que um bom ensino é aquele que não 

deixa ficar nada “fora” do controle do professor e do planejamento educativo e que garante 

que cada aluno aprenda o que as normas oficiais e o plano curricular assinalem como 

necessários.Significa transitar por um caminho muito aberto e repleto de incerteza sem 

avaliá-lo, nem entendê-lo como um caminho que nos ajuda a avançar no conhecimento e 

que é tão real como a incerteza e a imprevisibilidade da própria vida.Outro grande desafio 

para o professor que não aprendeu a lidar com a incertezas, com o imprevisível. 

Essa ilusão pela segurança leva muitos professores a renunciar a sua própria busca, 

a silenciar as vozes dos alunos ou não querer ouvi-las, a não enxergar as necessidades 

prementes das crianças em significarem o aprendido, “a depender do especialista 

curricular, que é quem estabelece os conteúdos que serão ensinados, da referência de 

aprendizagem a que se vai seguir e, sobretudo, da interpretação dos saberes culturalmente 

estabelecidos que se levam à escola”. (HERNÁNDEZ, op. cit., p.77). 

Fala-se de projetos apenas como uma alternativa de ação pedagógica voltada para 

os interesses dos alunos, como forma de compreensão da realidade e aplicação dos saberes 
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na vida. Não se pode conceber essa forma reducionista de pensar os projetos 

interdisciplinares. 

Quando aqui mencionei a organização do currículo por projetos de trabalho, não foi 

somente para tentar encontrar uma alternativa didática de ensino que “milagrosamente” 

pudesse romper com a linearidade do currículo nas escolas. Nem mesmo acreditava ser 

uma maneira fácil de ser conduzida pelos professores ou um método de controle para suas 

ações educativas, mas que fosse possível de se pensar um novo paradigma para a educação 

e a partir daí começar a favorecer aos alunos a compreensão do mundo e das coisas que 

nele acontecem e os tornassem cidadãos críticos e atuantes no seu meio sócio-cultural. 

Uma questão para que o indivíduo possa “compreender” o mundo em que vive é 

que saiba como ter acesso, analisar e interpretar as informações que recebe. O que nos leva 

à formas mais elaboradas e relacionais de conhecimento da realidade e de nós mesmos. 

Para chegar a essa tomada de consciência individual, são extremamente importantes os 

processos facilitadores que a escola pode e deve trabalhar com seus alunos como aqueles 

em que o aluno interage com seus pares, onde há troca de conhecimentos e significações 

para o que se aprende. 

Esse processo, onde o professor tem papel mediador e facilitador na aprendizagem 

do aluno e onde cada aluno é singular na sua forma de aprender e o professor é plural na 

maneira de agir com seus alunos e parceiros na diversidade cultural, é o que entendo como 

uma metodologia de projetos interdisciplinar. É o processo baseado no intercâmbio e na 

interpretação da atitude de aprendizagem de cada aluno e que não pode ser reduzido, como 

bem se percebe acontecer nas salas de aula, a uma fórmula, a um método, ou uma didática 

específica.  

Não se trata, portanto de uma metodologia didática no sentido do dogmatismo, da 

imposição, mas de uma maneira de entender o sentido da escolaridade baseado no ensino 

para a compreensão, como já pontuei anteriormente. Só pode ser abordado a partir de um 

olhar diferente sobre a realidade escolar e de outra maneira de aproximar-se do 

conhecimento que se constrói na escola. Ensinar mediante projetos não é apenas “fazer 

projetos”, mas trabalhar um processo de ensino-aprendizagem que nunca é fixo, imutável, 

e sim, que serve de fio condutor para a atuação docente em relação aos alunos. 

Os projetos bem trabalhados e bem estabelecidos mediante negociações, diálogo e 

atitude de cooperação podem representar um espaço de aprendizagem onde o professor é 

também um aprendiz. 
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Essa atitude diante do conhecimento, de mudar a maneira de conceber o ensino-

aprendizagem, de mediar a informação, favorece a interpretação da realidade e do 

“antidogmatismo”. (HERNÁNDEZ, op. cit., p. 87). É provavelmente, a conclusão de todo 

esse percurso e uma das finalidades do trabalho com projetos que, nem sempre foi possível 

constatar nesse estudo de caso, mas que se constitui sob o meu ponto de vista, em um dos 

desafios que a educação escolar tem que enfrentar na atualidade, que não são poucos, nem 

pouco contraditórios nesses tempos de mudança de paradigmas. 

 
 
 
  
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Não considero ser uma tarefa fácil terminar um trabalho como esse de pesquisa no 

âmbito escolar. Primeiramente, porque me encontro envolvida inteiramente na sua 

construção, no embate e na interlocução possível entre a subjetividade e a objetividade, tão 

almejada. E, também, por me empenhar numa tarefa que é, por ser científica, inconclusa. 

Os traços que compõem a tessitura final do desenho que tentei construir ao longo desta 

pesquisa, indicando o seu desfecho, são os mesmos que deixam uma sensação estranha de 

continuidade e de algo inacabado, incompleta, com algo ainda por fazer. 

Gostaria de iniciar estas considerações, dizendo sobre as contribuições oferecidas 

pelos referenciais teóricos utilizados. Durante todo o caminho intelectual, procurei, através 

de um diálogo constante entre as teorias e os dados empíricos, construir uma 

fundamentação teórica que me permitisse tecer análises – mesmo que parciais e inacabadas 

– que buscassem evitar o reducionismo e a generalização. Em primeiro lugar, porque se 

ambos se excluem, ambos são temerários na pesquisa e, também, por desejar manter o 

respeito, intelectual e afetivo para com os sujeitos/objetos da pesquisa, assim como, com 

suas práticas e subjetividades. 

O quadro teórico utilizado contou inicialmente com as contribuições teóricas de 

Bernstein e de Chevallard, com o objetivo de clarificar o campo da pesquisa, 

intensificando os olhares sobre os processos pedagógicos e curriculares da escola, assim 
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como, possibilitou uma imersão objetiva no interior da relação pedagógica e curricular 

vivida pelas professoras e seus alunos. A realização da análise das relações pedagógicas, a 

partir desses autores, permitiu dar uma certa visibilidade aos movimentos intensos e, 

muitas vezes, implícitos e confusos da relação estabelecida no processo didático, composto 

pelos alunos, professores e o conhecimento escolar. 

A fundamentação teórica, que o campo das teorias curriculares críticas 

proporcionou à pesquisa – principalmente com as contribuições teóricas de Apple – foi 

importante para a tessitura do pano de fundo, no qual as análises posteriores aconteceram, 

ou seja, possibilitou uma compreensão das questões sociais e políticas do currículo e da 

sua relação com a realidade escolar. 

Trata-se, agora, de retomar as questões iniciais que motivaram a investigação, 

assim como as que surgiram no transcurso do trabalho de campo e das análises, na busca 

de possíveis arremates. Algumas dessas questões puderam ser desenhadas com traços mais 

fortes e nítidos, sendo que outras permanecem, ainda, simplesmente traçadas, em 

pontilhados, à espera de novos estudos e novos traços. 

É possível trabalhar nas escolas um currículo menos compartimentado, menos 

fragmentado? Como contextualizar o conhecimento escolar para a vida cotidiana dos 

alunos, tendo em vista as escolhas curriculares e pedagógicas que são feitas pelos seus 

professores? Foram essas as grandes questões norteadoras e fios condutores da pesquisa. 

Uma questão abrangente, eu sei, e difícil de ser respondida. Sem que signifique buscar uma 

única resposta, ou uma conclusão definitiva, pelo contrário, minha intenção foi 

compreender as interfaces por ela produzidas e tratar de entender as realidades e 

complexidades das relações curriculares. As considerações a seguir são o resultado desta 

busca constante de diálogo e interpretação entre o quadro teórico construído e o campo de 

investigação. 

Qual a concepção de educação tem os professores? Os professores possuem um 

“modelo” de currículo? Foram as duas primeiras questões levantadas, e que se 

interpenetraram logo nas primeiras análises. Através de uma extensa análise dos dados 

encontrados procurei identificar e compreender o modelo de currículo construído e/ou 

assumido pelas professoras e, quais concepções e percepções acerca do currículo e da sua 

forma de organização preponderavam, no contexto da escola. 

As análises, realizadas apontam para algumas considerações referentes a essas 

percepções e concepções construídas pelas professoras, cotidianamente, sobre o currículo e 
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sua forma de organização. Os documentos oficiais eram utilizados, pela instituição e, 

pessoalmente, pelas professoras, de forma mecânica, sem uma reflexão crítica sobre a 

propriedade do conteúdo, que veiculavam, para a realidade educacional e social da escola. 

Sendo assim, as professoras tomavam os planejamentos pedagógicos recebidos ou, 

por elas re-elaborados, como fins em si mesmos, como “corpos” representativos do 

currículo escolar. Esses planejamentos representavam o currículo documentado, algo a ser 

seguido e perseguido, apesar das possíveis adversidades e incongruências que pudessem 

apresentar diante das especificidades da escola ou de cada turma e de cada tempo escolar. 

Os resultados obtidos, ao longo da pesquisa, reforçam a idéia de que os professores 

permanecem, de certa forma, alheios ao processo construtor do seu próprio trabalho, 

mantendo-se à distância e ausentes de vínculos entre os processos de concepção e 

execução. Sendo assim, não bastam os espaços de discussão concedidos oficialmente, pelas 

leis e resoluções. Há, então, algo mais a ser conquistado pelas escolas, ou condições a 

serem possibilitadas para se aumentar os espaços de discussão concedidos. Oficialmente, 

eles se constituem como espaços “vazios”, por não estarem conectados aos processos 

coletivos de construção e reconstrução educacional, a serem vivenciados pelos sujeitos nas 

escolas. 

Segundo Moreira (2003), os processos de construção e organização curricular 

devem ser geridos no contexto da própria escola, através de um intenso trabalho coletivo, 

realizado pela comunidade escolar. No entanto, os processos de construção pedagógica e 

curricular das escolas precisam estar conectados e apoiados pelos órgãos oficiais que, sem 

o autoritarismo da imposição de normas, idéias pedagógicas e diretrizes curriculares 

rígidas, ofereceriam uma parceria, um “trabalhar junto”, constante e dialógico, com cada 

unidade escolar. 

Os processos de implementação curricular, geridos dessa forma, exigiriam também 

uma parceria não dupla, mas tríplice: escola, órgãos estaduais (secretarias e 

superintendências regionais) e universidades. Essa parceria abriria possibilidades de uma 

interlocução mais produtiva entre as teorias educacionais e as práticas escolares, sendo 

necessário, para isso, um deslocamento da perspectiva da racionalização do ensino e de 

produção e gestão do “como fazer”, para a construção de espaços de criação de novos 

significados educacionais e sociais, por meio da discussão do “para que” nas invenções 

educacionais e, principalmente, curriculares. 

No entanto, a pesquisa mostrou também que os professores estabelecem relações 
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complexas com o currículo e com o conhecimento, num movimento que denota o embate 

entre suas concepções e suas práticas. A dicotomia novo/antigo perpassa a prática das 

professoras, contribuindo para a cristalização das dificuldades e das ambigüidades nas 

relações entre o ensino e a aprendizagem. As professoras, sem espaço efetivo para uma 

formação profissional “no” trabalho, e “para” um trabalho docente reflexivo e recursivo, 

no qual pudessem efetivar trocas com seus parceiros, permanecem imersas na dicotomia 

entreconcepções tradicionais do ensino, que, de certo modo, estão sedimentadas em suas 

práticas, e novas idéias e/ou propostas educacionais. Esse embate dificulta e, algumas 

vezes, paralisa as ações dos professores, impedindo-os de se apropriarem de espaços de 

discussão e de construção, a partir das realidades e das potencialidades que essas realidades 

possam abarcar. 

A construção curricular deveria se constituir como um processo coletivo de 

concepção e execução cujo ponto de partida deveria ser a própria realidade, social e 

histórica da escola, num processo que criasse condições e desse vez e voz às 

especificidades e potencialidades de que cada escola dispõe no momento. 

Argumento, então, que não bastam vontade e intencionalidade de um professor, 

isoladamente, no sentido de inovar e modificar sua prática. As visões sobre o 

conhecimento e sobre o currículo, que perpassam o cotidiano da escola, interagem com as 

visões educacionais, construí das ao longo da trajetória profissional e pessoal de cada 

sujeito, promovendo um conjunto de idéias e concepções complexas que fundamentam a 

prática pedagógica e o contexto, no qual elas se realizam. A cultura da escola constitui o 

cotidiano das práticas pedagógicas e curriculares ali desenvolvidas e não está deslocada da 

prática pessoal de cada professor e da sua formação profissional.  

A análise dos dados empíricos apontou para o fato de que as professoras pautavam 

suas práticas, fundamentadas numa visão de currículo como algo externo ao seu trabalho, 

em algo que, “naturalmente”, deveria ser elaborado por especialistas, em espaços externos 

à escola. Foi possível perceber também que, implícita nessa concepção de currículo, está 

uma determinada visão de conhecimento, fundada nas idéias seculares de conhecimento 

como razão e proposição verdadeiras. Essas idéias estão, de certo modo, presentes nas 

formas como as professoras lidavam com os conteúdos e com o currículo, assim como nas 

formas com que atuavam nos espaços de mediação didática e de recontextualização dos 

textos com os quais concretizavam as suas aulas. 

No entanto, outras pistas surgiram ao longo do trabalho, provocando um 
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redimensionamento desses resultados: o trabalho pedagógico das professoras com seus 

alunos não pode ser reduzido ao olhar “de fora”, devendo ser levado em conta, o seu 

interior. A análise das relações pedagógicas e curriculares apontou para movimentos de 

ruptura com a lógica formal da organização do currículo, baseada na transmissão linear dos 

conteúdos, que, apesar de se mostrarem como rupturas tênues, se configuram como 

indícios importantes da necessidade de um novo olhar sobre as escolas: um olhar que as 

veja como instituições dinâmicas, capazes de criar e (re) criar significados particulares 

sobre a educação e o currículo. 

Essas rupturas foram analisadas elucidando a participação efetiva das crianças que, 

em muitos momentos, realizavam movimentos em direção a uma possível mudança na 

lógica da transmissão dos conteúdos trabalhados nas aulas. Esses movimentos 

possivelmente obtiveram espaço, dentro da lógica rígida da transmissão dos conteúdos, 

devido ao enfraquecimento do discurso de regulação, tornando as relações pessoais e 

educacionais, entre os sujeitos, alunos e professoras, mais abertas e flexíveis. 

As concepções e práticas curriculares das professoras configuravam, sim, a 

construção de um modelo de currículo pautado pela segmentação e fragmentação dos 

conteúdos e procedimentos.Trata-se, então, de tentar compreender os “mecanismos de 

aprender”, que o modelo de currículo adotado, assim como as concepções e idéias nele 

investidas, produziam e reforçavam, no âmbito da relação pedagógica.  

Além disso, outra questão surgiu no decorrer das análises do trabalho 

pedagógico/curricular das professoras e, aqui, será considerada: Os conteúdos escolares, 

trabalhados de forma mecânica e linear, baseados na memorização factual, poderiam se 

constituir como conhecimentos apreendidos e/ou construídos pelas crianças? Frente a essas 

indagações, importa sublinhar que, ao analisar as relações que as crianças estabeleciam 

com os conteúdos escolares, assim como as formas didáticas privilegiadas pelas 

professoras, algumas considerações se fizeram possíveis. 

O trabalho pedagógico, para a transmissão dos conteúdos escolares, pautado pela 

utilização didática de modelos procedimentais/instrumentais, desenvolvia nas crianças 

“mecanismos de aprender” fundados no uso prioritário da memorização e na reprodução 

mecanizada desses modelos. O pensamento, desenvolvido nesse tipo de trabalho, baseava-

se na localização e no posicionamento dos conteúdos e dos procedimentos, fazendo com 

que os mesmos permanecessem na superfície da cognição e dos sentidos, sendo 

rapidamente esquecidos, não se constituindo como conhecimentos apreendidos ou 
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construídos. 

Procurei mostrar também que a dinâmica memorização/esquecimento instituída e 

reafirmada pela operacionalização de um currículo sólido e prescritivo, pautado numa 

visão de conhecimento como fato e verdade, apesar de ser recorrente, não se configura 

como o único mecanismo construí do pelas crianças para assimilar o ensino realizado pelas 

professoras e, num outro plano, pela escola. Pelo que foi exposto, é possível considerar que 

as crianças, como sujeitos ativos e sensitivos, produzem rupturas importantes no processo 

linear do trabalho curricular. Nesse sentido, trata-se de valorizar esses movimentos, como 

caminhos que apontam nas direções possíveis para um novo currículo.  

Argumento, então, que as escolas deveriam abrir e/ou construir canais sensíveis 

para perceber os apontamentos que as crianças fazem, ao se instituírem como sujeitos 

ativos no processo de aprendizagem por elas vivido e sentido. Por outro lado, um processo 

pedagógico forjado na memorização mecânica dos conhecimentos do “que” e do “como” 

dificulta para as crianças a aquisição e a construção de conhecimentos que se tornem 

significativos e que penetrem em seus sentidos, tornando-se parte de suas idéias e 

pensamentos. 

Os conhecimentos escolares tornam-se, quando desprovidos de significação, apenas 

“conteúdos” inertes e fragmentados, incapazes de promover a aprendizagem pela 

transformação. Esses conteúdos adquirem, para as crianças, um sentido utilitário, como 

algo que elas possam utilizar, ou utilizam, para atender aos imperativos escolares, como 

por exemplo, aos exercícios, provas, dentre outros. Sendo assim, os conteúdos não se 

concretizavam como conceitos construídos, ou seja, não se constituíam como processos de 

aquisição/construção de conhecimentos. A pesquisa mostrou, então, que, apesar das 

crianças se utilizarem, de forma satisfatória, dos conteúdos memorizados nas atividades 

escolares, esses conteúdos não eram por elas incorporados como uma aprendizagem 

duradoura. 

Uma outra questão, mais teórica do que empírica, foi colocada, no decorrer da 

pesquisa, estando explicitada no final do primeiro capítulo. No espaço em que estão 

imersos o currículo, a criança e o professor, situam-se os processos recontextualizadores da 

mediação didática, ou, segundo a teoria de Chevallard, a “transposição didática interna dos 

saberes”, que se constitui como o processo pedagógico responsável pela re-invenção dos 

conteúdos escolares. Existiria, então, uma “boa transposição didática interna” capaz de 

promover um trabalho pedagógico baseado na idéia de processo e de construção? Para 



172 

tentar responder a essa questão, mesmo com traços pontilhados e inacabados, retomo as 

idéias de Doll Jr. (2000) sobre o vínculo currículo e processo. Um currículo que se 

constitua com base na indeterminância e no trabalho com as diversas percepções pode dar 

espaço para que se realize, não somente uma transposição de conhecimentos, mas uma 

mediação e uma (re) construção desses, através de um trabalho reflexivo e coletivo dos 

sujeitos, professores e alunos. 

Um último apontamento será aqui colocado, como um movimento, no sentido de 

avançar para além das realidades aqui representadas. O material de trabalho das escolas é o 

“conhecimento” e este deveria ser o motivo das reflexões curriculares (e não o método de 

ensino ou as formas de avaliação, que dele decorre). Deslocar o conhecimento para o 

centro da discussão educacional pode possibilitar a (re) construção dos conteúdos escolares 

como conhecimentos significativos para os alunos e seus professores. 

Os currículos, nessa perspectiva, deveriam ser construídos de forma a possibilitar 

espaços para que os conhecimentos cotidianos e os conhecimentos escolares formais 

pudessem ser trabalhados pelos professores e alunos, sendo colocados em novos contextos, 

diferentes dos contextos originais. Esse movimento dialógico entre os diversos tipos de 

conhecimento deveria permear os processos de construção curricular da escola, 

possibilitando, para os sujeitos, tanto professores, quanto alunos a busca do novo e do 

desconhecido, ou melhor, a busca do “impensável”. 

Desta forma, a escola não se omitiria de discutir e refletir sobre a centralidade do 

conhecimento na sociedade contemporânea, na chamada “sociedade da informação e do 

conhecimento” 33, e sobre, principalmente o papel das escolas e dos currículos como 

distribuidores desiguais dos conhecimentos e dos saberes construí dos social e 

historicamente, reconhecendo assim o seu caráter social. 

A discussão que se fez, nesta dissertação, não tem como fim a crítica ou reprovação 

do trabalho pedagógico da escola. Ao contrário, procurei desenvolver as análises, partindo 

do pressuposto que as escolas são entidades vivas, capazes de auto-organização e de 

criação. Sendo assim, as interpretações que realizei fundadas nas teorias de apoio e na 

pesquisa empírica tiveram a intenção de compreender e de manter viva a concepção de 

educação aberta, na qual os sujeitos possam se posicionar como construtores da sua prática 

                                                 
33 Sobre “sociedade da informação e do conhecimento”, sugiro a leitura: BASSO, M. V.; NEVADO, R. A. e 

FAGUNDEZ, L. Projeto ECSIC: Escola, conectividade e sociedade da informação e do conhecimento. 
Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 2, n. 1, mar. 2004. Disponível em: 
<http://www.cinted.ufrgs.br/renote/mar2004/artigos/32-projetoecsic.pdf >. Acesso em 12 jun. 2004. 
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educacional e social. 

Procurei assim, com esse trabalho, contribuir para dar visibilidade às complexas 

relações pedagógicas e curriculares, presentes na escola; complexidade esta que merece a 

investida de novas pesquisas e novas interpretações, através das quais seja possível, além 

da mudança dos olhares, a construção de propostas e idéias que contribuam para uma re 

(composição) curricular e pedagógica, capaz de dar voz e vez, tanto às crianças, quanto aos 

seus professores, num constante movimento de (re) significação da vida. 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A  

 

 

QUESTIONÁRIO 01 
 
 

DIRETOR DA ESCOLA 
 
 

1. O que trouxe o senhor a essa escola? 

2. Como surgiu essa escola? Fale-me sobre as origens dessa escola. Quais os fatos que 
desencadearam ou levaram à fundação dessa escola? 

3. Como o senhor define essa escola com relação à sua filosofia cristã?  

4. Avalia que nos dias de hoje, a escola confessional tem um lugar a defender? Por quê?  
Em que sentido? 

5. Para que tipo de clientela essa escola está voltada? 

6. Existe algo que a diferencie das demais escolas salesianas? 

7. Acha o senhor que Essa escola tem alcançado seus principais objetivos? 

8. Que outros objetivos e metas essa escola tem para os próximos anos? 

9. Quais são seus maiores desafios nos dias atuais? 

10. Acredita que exista sintonia entre a filosofia salesiana com os projetos pedagógicos 
hoje trabalhados na escola? 

11. Acha o corpo docente preocupado em desenvolver uma educação voltada para a 
formação humana e não apenas “conteudista”? 

12. Como essa escola tem feito para ajustar o perfil do profissional que aqui trabalha com 
a filosofia humana e cristã dos Salesianos? 

13. Onde a escola encontra maiores dificuldades para concretizar seus objetivos? 

14. Pensando nos ideais de uma escola salesiana, qual seria a sua definição de educação?  
 
 

_______________________________________ 
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Assinatura do Diretor 
 

_______________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora 

 

APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO 02 
 
 

PROFESSOR 
 
 
1. Qual a sua concepção de Educação? 
2. O que é currículo para você? 
3. Como são selecionados os conteúdos que serão trabalhados em uma determinada 

série na sua escola? (existe algum tipo de participação dos professores na escolha dos 
conteúdos escolares que serão trabalhados?). 

4. Em que momentos isso acontece? (existem reuniões ou momentos especiais para esse 
tipo de planejamento?). 

5. Existe alguma dificuldade que perpassa o cotidiano da sala de aula e da escola? Qual 
é você considera mais relevante? 

6. Para você, é importante a contextualização dos conhecimentos transmitidos pela 
escola com a vida cotidiana dos alunos? Por quê? Como fazer isso? 

7. A sua escola tem proporcionado momentos e que se pode trabalhar com os alunos 
algum tipo de projeto pedagógico? Você considera essa tarefa importante? (se não, 
quais as dificuldades encontradas para isso acontecer?). 

8. Você sabe o que é um projeto interdisciplinar?Trabalha algum projeto assim com 
seus alunos? (se sim, exemplifique). 

9. Sente-se preparado para trabalhar com projetos? Consegue colocar em prática o que 
planejou? 

10. Teve formação para tal (para trabalhar a interdisciplinaridade por meio de projetos, 
por exemplo)? 

11. Existe alguma situação que compromete esse trabalho interdisciplinar (em caso de 
afirmação, especifique qual quando e por que isso acontece). 

12. Ao final de um trabalho com atividades interdisciplinares ou na culminância de um 
projeto com os alunos, que resultados você tem observado (de positivo e de 
negativo)? 

13. Existe uma valorização desse tipo de atividade trabalhada com os alunos? Quem ou 
que pessoas reconhecem-no como uma atividade produtiva? 

14. Que resultados você espera na formação de seus alunos com esse trabalho voltado 
para uma pedagogia de projetos? 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Professor 
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_______________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
 

Data: _____/ _____/ _____ 

APÊNDICE C  

 
 

QUESTIONÁRIO 03 
 
 

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO 
 
 

Prezado Assistente de Coordenação: 
Este questionário faz parte da minha pesquisa realizada no curso de Mestrado em 
Educação - Formação de Professores - da Universidade de Uberaba, tendo a dissertação o 
seguinte título: “Currículo: contradições e desafios no ensino por projetos 
interdisciplinares”. Como é uma pesquisa realizada nas séries do ensino fundamental dessa 
escola, sua participação como técnico na área educacional será de grande importância para 
esse estudo. Por questões éticas, o seu nome bem como os seus dados pessoais serão 
omitidos. 
1. Como normalmente se dão as relações interpessoais na sala de aula? 
2. Como são resolvidos os conflitos de sala de aula (aluno/professor/aluno)? 
3. Em que momentos ou situações se observa as crianças mais felizes no espaço 

escolar? 
4. No seu ponto de vista, existem dificuldades no trabalho do professor? Quais as mais 

freqüentes? A que você atribui essas dificuldades? 
5. Considera os professores dessa escola envolvidos com atividades ou projetos 

interdisciplinares? Justifique sua resposta. 
6. Acredita que a coordenação pedagógica dessa escola favoreça ou incentive o 

professor a se trabalhar projetos pedagógicos (como atividades transversais aos 
conteúdos)? 

7. Acha que a metodologia das aulas está presa à transmissão de conteúdos e ao 
autoritarismo? Como isso acontece? 

8. Existem queixas por parte dos alunos ou dos pais no que diz respeito ao ensino? 
Quais as mais freqüentes? 

9. Os conteúdos escolares se aproximam à realidade dos alunos? São contextualizados? 
10. Acha que há interesse por parte dos alunos pelos conteúdos apresentados? 
11. Dentre as atividades pedagógicas quais as mais atraentes ou envolventes para os 

alunos? Justifique sua resposta. 
12. Acredita que exista de fato o protagonismo desses jovens nos projetos pedagógicos 

que a escola propõe? 
13. Em seu trabalho como educador, você considera haver alguma dicotomia entre teoria 

e prática dentro de uma escola com filosofia salesiana?Acha que poderia reverter essa 
situação?Como? 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Assistente de Coordenação 
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_______________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
 

Data: _____/ _____/ _____ 
APÊNDICE D  

 

 

ENTREVISTA 01 
 
 

DIREÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 
1. Que tipo de Educação esta escola propõe ou oferece para seus educandos? 

2. Que concepção de Educação defende? 

3. Como define o currículo? 

4. A escola propõe algum tipo de currículo diferenciado para atender a sua clientela? 
Que características ou peculiaridades tem esse currículo? 

5. Existem dificuldades em colocar em prática esse currículo? (Quais? Ou qual a mais 
relevante?). 

6. Esta escola tem alguma política para admissão de pessoal? Que critérios nela são 
adotados para a escolha do professor (perfil do professor para trabalhar nessa 
escola)? 

7. Existe algum investimento em formação continuada especialmente preparada para o 
professor nessa escola? Qual? Quando isso acontece (períodos)? 

8. Que critérios essa escola adota para escolher ou definir seu material didático (livros-
texto, material de apoio ao professor na sala de aula)? 

9. Existe a participação do professor na escolha desse material? De que maneira ele 
interfere? 

10. A escola trabalha com projetos pedagógicos? Quais? 

11. Como têm sido avaliados esses projetos em nível de aprendizagem para o aluno? 

12. Qual é a participação dos alunos nesses projetos? 

13. Você percebe existir alguma dificuldade ou desafio para professores no 
desenvolvimento desses projetos? Quais? E para a coordenação pedagógica? 

14. Os professores dessa escola têm formação para esse tipo de trabalho voltado para 
uma pedagogia de projetos? 

15. Que resultados a escola espera para esse tipo de formação com seus alunos? 
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APÊNDICE D 

 

 

ENTREVISTA 02 
 
 

PADRE SALESIANO MAIS ANTIGO DESSA ESCOLA 
 
 

Prezado Sr.: 
 
Este questionário busca coletar dados para a minha pesquisa realizada no curso de 
Mestrado em Educação - Formação de Professores - da Universidade de Uberaba, para a 
dissertação intitulada: “Currículo: contradições e desafios no ensino por projetos 
interdisciplinares”. A pesquisa tem como objeto de estudo as séries do ensino fundamental 
dessa escola e sua participação por vários anos como educador salesiano, será de grande 
importância para esse estudo. Por razões éticas, o seu nome bem como os seus dados 
pessoais serão omitidos. 
 

1. Para os salesianos, como definir educação? 

2. Quais os maiores desafios hoje na formação dos jovens? 

3. Como o Sr. vê o envolvimento dos jovens com o estudo? Acha que estão mais 
comprometidos que há alguns anos atrás? Por quê? 

4. No que a escola mudou (positivamente e negativamente)? 

5. Acha que a escola poderia melhorar alguma coisa em seu currículo no sentido de 
despertar maior interesse nos alunos? O que, por exemplo? 

6. Acredita no comprometimento do professor com a educação voltada para uma 
formação cidadã, contextualizada com a vida cotidiana dos alunos? 

7. Como formar o professor nesse sentido? 

8. Acha possível uma metodologia voltada para o trabalho com projetos 
interdisciplinares, trazer a vida para a escola e levar a escola para a vida dos alunos? 

9. Observa esses projetos acontecerem aqui no colégio? Se não, por que? 

10. Quais as maiores ou mais freqüentes queixas dos alunos em relação ao ensino-
aprendizagem?  

 
 

_______________________________________ 
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Assinatura do Padre 
 

_______________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora 

 
Data: _____/ _____/ _____ 

APÊNDICE E 

 
 

ENTREVISTA 03 
 
 

PAIS DOS ALUNOS 
 
 

Prezados Pais: 
Este questionário busca coletar dados para a minha pesquisa realizada no curso de 
Mestrado em Educação - Formação de Professores - da Universidade de Uberaba, para a 
dissertação intitulada: “Currículo: contradições e desafios no ensino por projetos 
interdisciplinares”. Como a pesquisa tem como objeto de estudo as séries do ensino 
fundamental da escola de seu filho, sua participação será de grande importância para esse 
estudo. Por razões éticas, o seu nome bem como os seus dados pessoais serão omitidos, 
visando preservar o sigilo. 
1. Para você o que é educação ou como você a avalia nos dias atuais? 
2. De acordo com essa concepção de educação, quais critérios você considerou ao fazer 

sua opção por essa escola? 
3. Do seu ponto de vista, qual seria o currículo ideal para educação escolar de seu filho? 

(que áreas disciplinares poderiam ser priorizadas, ou que outras matérias poderiam 
fazer parte dessa formação, ou ainda, o que deveria seu filho aprender? Como?). 

4. Avalia que a escola deve ser diferenciada para alcançar determinados objetivos? A 
escola de seu filho propõe algum tipo de educação diferenciada? Em que sentido? 

5. Acha que essa escola está próxima ou distante de suas expectativas? Por quê? Em 
que sentido? 

6. Já ouviu falar em educação por projetos? 
7. Conhece algum projeto pedagógico (trabalho ou atividade) que essa escola esteja 

trabalhando ou que já tenha sido desenvolvido? Poderia citá-lo? 
8. Considera importante o trabalho educacional por meios de projetos? Por quê? 
9. Conhecendo o material pedagógico (livros-texto) que a escola adota para suas 

atividades em sala de aula com os alunos, como você o conceituaria (nível: muito 
bom, bom, regular). Justifique sua resposta. 

10. Observa algum tipo de dificuldade para o professor desenvolver atividades voltadas 
para a vida cotidiana dos alunos? Em que situação isso é percebido ou caso contrário, 
em que situação isso acontece? 

11. Acha que existe uma efetiva participação dos alunos no planejamento ou no 
desenvolvimento das atividades pedagógicas? 

12. Qual deve ser o papel ou a atuação do aluno na escola?  Avalia existir o 
protagonismo defendido pelos salesianos?  

 
_______________________________________ 
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Assinatura do Pai ou Responsável 
 

_______________________________________ 
Assinatura Pesquisadora 

 
Data: _____/ _____/ _____ 

APÊNDICE F 

 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS DAS TURMAS 
OBSERVADAS: 

 
BLOCO A - RELAÇÕES COM O CURRÍCULO 

 
1. O que você está trabalhando com sua turma? 
2. Como foram planejados os conteúdos que você trabalha, hoje? 
3. Esses conteúdos são “novos” para você? 
4. Como você supera esta “novidade”? 
5. Como foi a sua participação no planejamento anual dos conteúdos a serem 

ensinados? Você identifica alguns aspectos que precisariam ser modificados? Quais? 
6. Você conhece os PCNs? Como você faz a ligação entre o planejamento e as 

propostas veiculadas pelos PCNs? 
7. Existe na sua escola um projeto de desenvolvimento curricular (PAIE) na área de 

leitura. Como você vê essa proposta? Ela ajuda no desenvolvimento dos conteúdos? 
 
 

BLOCO B- AS FONTES QUE O PROFESSOR UTILIZA 
 
1. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre os livros didáticos em geral. (Ele é um 

auxílio, ou é indispensável?). 
2. Quem escolhe os livros didáticos adotados na sua escola? 
3. Quais foram os critérios para a escolha destes livros? Eles atendem aos seus 

objetivos? 
4. Você tem acesso a outros materiais para a elaboração de suas aulas? Quais? (Cite os 

nomes de alguns.). 
5. Segundo o PCN, os conteúdos a serem trabalhados se subdividem em três categorias: 

conceituais, atitudinais e procedimentais. Qual dessas categorias é a mais importante? 
Por quê? 

6. Quais fontes ou materiais você considera importantes, mas encontra dificuldade para 
encontrar ou utilizar na sua prática? 

 
 

BLOCO C - FORMAS DE SELEÇÃO, ORGANIZAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS 
CONTEÚDOS 

 
1. Como você distribui os conteúdos na carga horária semanal? Existem alguns conteúdos 

que você sente necessidade de dar mais atenção? Por quê? 
2. Quando você vai introduzir um conteúdo novo ou que considera mais complexo, o que 

costuma fazer para torná-lo mais fácil para seus alunos? 
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3. Que procedimentos didáticos você utiliza para uma aprendizagem dos conteúdos que 
são trabalhados na sua turma? 

4. Como você avalia o aprendizado dos conteúdos que você trabalha com seus alunos? 
Que instrumentos você constrói para esta avaliação? 

5. Há necessidade de atualizar seus conhecimentos sobre os temas que vai trabalhar com 
seus alunos? 

APÊNDICE G 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS ALUNOS 
 
 
1. Que matérias você gosta mais? Por quê? 

2. Para você, há alguma matéria muito difícil? Por quê? 

3. Fale sobre algum assunto que você está estudando em cada matéria (Matemática, 
Português, História, Geografia e Ciências). 

4. Como você estuda, na sua casa, os conteúdos que a professora dá na sala? 

5. O que você pensa quando a professora marca uma prova? E na hora de fazer a prova, 
como você se sente? 

6. Você gosta das atividades que a professora dá na sala? Que tipo de atividades você 
mais gosta? 

7. Para que servem os conhecimentos que você aprende na escola? Tem alguma coisa que 
você aprende na escola e que você pode usar fora da escola? 

8. Tem alguma matéria que a professora ensina, mas que você não compreende direito? 
Por que você acha que isso acontece? 

9. Você utiliza na escola alguma coisa que você aprendeu em outro lugar? 
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APÊNDICE H 

 

 

ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO DAS AULAS 
 
 
1) IDENTIFICAÇÃO DA AULA OBSERVADA: 
 
Turma: 
Professora: 
Disciplina e conteúdo: 
Unidade de estudo do Programa ou Planejamento Pedagógico: 
Relações do conteúdo com outras disciplinas: 
 
 
2) PROCESSO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA NA AULA OBSERVADA: 
 
A) Forma de introdução do tema 
B) Procedimentos e recursos didáticos utilizados 
C) Forma de participação dos alunos (interrogações e problemas) 
D) Ritmo da aula - introdução e desenvolvimento das atividades 
E) Tipos de exercícios trabalhados 
F) A lógica do pensamento privilegiada na aula/tipo de aprendizagem desenvolvido 
G) Concepção e instrumentos de avaliação (no decorrer da aula)  
 
 


