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Resumo: Este artigo apresenta os resultados parciais de um trabalho desenvolvido numa escola da rede
municipal de Feira de Santana que teve como eixo a construção do currículo na perspectiva interdisciplinar
através de uma proposta de formação docente. Objetiva fazer uma análise teórica sobre as concepções de
currículo que implicam na prática do professor, apontando a interdisciplinaridade como possibilidade para
organizar uma matriz curricular e discutir sobre a formação continuada em serviço. Para tanto, relata
etapas que mobilizaram os professores a refletir e construir novas propostas curriculares. Conclui,
destacando que, se por um lado um currículo interdisciplinar ainda representa um grande desafio, por
outro, tem-se conquistas como a articulação do conhecimento nas diferentes áreas através de atividades
sequenciadas que implicaram em mudanças significativas na prática educativa da escola.
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Abstract: This article presents the partial results of a work in a school from Feira de Santana had as its
axis the construction of the curriculum in an interdisciplinary perspective through a proposed teacher
education. Aims to make a theoretical analysis of the conceptions of curriculum involving practical teacher,
pointing interdisciplinarity as a possibility to organize a curriculum, and discuss ongoing education.
Therefore, reports steps that mobilized teachers to reflect and build new curricular proposals. Concludes,
noting that, on the one hand an interdisciplinary curriculum is still a big challenge, on the other, has
achievements as the articulation of knowledge in different areas through sequenced activities that resulted
in significant changes in the educational practices of the school.
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Introdução

Este trabalho intenciona apresentar uma discussão teórica sobre o currículo dando ênfase à perspectiva
interdisciplinar a partir dos resultados parciais do desenvolvimento de uma proposta de formação docente
em serviço, durante o ano de 2012, que teve como eixo metodológico ações de reflexão sobre a prática
para a construção da matriz curricular da Escola Municipal Aprender[2], que atende ao Ensino
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Fundamental I na rede municipal de ensino de Feira de Santana, cidade localizada no semi-árido baiano. É
fruto também das inquietações surgidas na ação da coordenação pedagógica ao assumir o
acompanhamento da prática educativa em parceria com os professores no cotidiano da escola.

A coordenação pedagógica, ao analisar elementos da prática como planejamentos de aula e atividades dos
alunos, diagnosticou um problema: os docentes de cada ano/série organizavam a ação educativa a partir
de uma listagem de determinados conteúdos em cada disciplina, o que gerava um trabalho fragmentado
sem possibilitar que a aprendizagem das crianças ocorresse de modo sistemático e relacional, além de
criar diferentes práticas de ensino na mesma instituição. A ausência de uma proposta curricular na rede
municipal também contribuía para esse problema. Assim, com tantas pesquisas educacionais publicadas
em torno de currículo (MACEDO, 2009), trazendo novas abordagens, não podíamos mais continuar com
essa situação, o que, ainda era comum também em outras escolas da rede.

O desafio estava posto nesse contexto. Uma grande questão inquietava a coordenação: como promover
uma prática educativa mais articulada e sistematizada Para isso, foi preciso pensar numa proposta de
intervenção e formação docente tendo em vista alguns objetivos como: construir um currículo numa nova
perspectiva - a interdisciplinar; mobilizar os professores da instituição nesse processo de construção e
reorganizar/ressignificar as práticas de ensino e aprendizagem. Para isso, buscou-se na literatura teóricos
que abordassem sobre as concepções de currículo como Macedo (2009), Sacristán (2000), Hernández
(1998), a Resolução Nº 7 de 12/2010, que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 anos, os PCNs (2008) e discussões sobre novas perspectivas curriculares e
metodológicas nas áreas de conhecimento como Lerner (2002), Kimura (2010), Naspolini (2009), Bizzo
(2009) e Hipólide (2009). Além disso, investigações no campo da formação docente que ajudassem a
compreender os professores como sujeitos, seus saberes e dificuldades. Assim, foram referenciais os
estudos de Tardif (2002), Ramalho (2004), Geglio (2009), Alarcão (2004) e Zabala (2008).

Dessa forma, esse trabalho se estrutura inicialmente com uma reflexão teórica sobre as concepções de
currículo que implicam na prática docente, dando ênfase para as possibilidades de um trabalho
interdisciplinar; discute sobre a proposta de intervenção metodológica de formação contínua em serviço na
qual as ações tiveram a tematização e reflexão sobre a prática tomando o estudo sobre currículo e a
construção da matriz curricular como eixo dessa proposta; relata também as ações em torno da
elaboração de modalidades organizativas do currículo propostas por Hernández (1998): projetos didáticos,
atividades sequenciadas e atividades permanentes; por fim, apresenta na conclusão algumas conquistas e
desafios para a continuidade da formação e organização curricular da escola.

O currículo – concepções e implicações na prática docente

A concepção de educação e currículo traz implicações na formação e prática docente. Por isso, é
fundamental que o professor, nos espaços de formação, em especial, na própria escola, possa refletir
sobre as concepções que referendam sua ação educativa. Nesse sentido, para Sacristán (2000), o
professor exerce um papel fundamental ao mediar em sua prática os complexos elementos que envolvem
o currículo:

Antes de mais nada, se o currículo é uma prática desenvolvida através de
múltiplos processos e na qual se entrecruzam diversos subsistemas ou práticas
diferentes, é óbvio que, na atividade pedagógica relacionada com o currículo, o
professor é um elemento de primeira ordem na concretização desse processo.
(SACRISTÁN, 2000, p.165)

Nessa perspectiva, é relevante conhecer qual a concepção de currículo os professores tomam como
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referência e são manifestadas na prática pedagógica. Por isso, intenciona-se analisar essas concepções e
também outros referenciais para refletir sobre a escolha política e pedagógica que a escola pode fazer em
torno da concepção de currículo para desenvolver seu trabalho educativo, a qual deve estar clara em seu
Projeto Político Pedagógico.

Ao analisar os planejamentos de aula de cada ano e atividades desenvolvidas na prática, através da ação
de acompanhamento pedagógico da coordenação, observou-se que muitos professores elegiam os
conteúdos de trabalho de cada disciplina, sem haver uma articulação entre eles, nem com o contexto dos
alunos e nem com as unidades didáticas do ano letivo. Isso representa uma concepção de currículo
disciplinar, tendo a listagem de conteúdos específicos considerados necessários para ensinar num
determinado período. Para Macedo (2009), ela reflete o pensamento cartesiano da modernidade que
fragmenta os conteúdos, não atribuindo sentido com o que se ensina. Segundo esse autor:

Já está claro o quanto a perspectiva disciplinar fragmentou o currículo, bem como
organizou nossa maneira de perspectivar o mundo, de forma predominantemente
antinômica, bipolar, portanto. Aprendemos a olhar a realidade em muito por essa
lógica, separamos muitas vezes o inseparável, porque a disciplina nos ensinou
assim. (MACEDO, 2009, p.48).

Dessa forma, observamos também que o pensar do professor é disciplinar, fruto do seu processo histórico
de formação escolar e até acadêmica, reproduzindo em sua prática essa concepção. Ainda para Macedo
(2009), é preciso romper com a lógica positivista de que a disciplina representa uma fronteira para
conhecer a realidade. Para ele, “É preciso destituir esse poder veiculador da disciplina para que possamos
multirreferencializar o currículo” (MACEDO, 2009, p.50). Dessa maneira, é preciso trazer a diversidade e a
complexidade que marca a contemporaneidade para o currículo. Assim, é fundamental que o professor
possa conhecer novas perspectivas de estudos sobre o currículo para refletir sobre seus conceitos e
repensar a prática educativa. Nesse sentido, Sacristán (2000) considera que a concepção de currículo é
complexa e envolve muitos elementos de análise, destacando:

Que o currículo é a expressão da função socializadora da escola; No currículo se
entrecruzam componentes e determinações muito diversas: pedagógicas,
políticas, práticas administrativas, produtivas de diversos materiais, de controle
sobre o sistema escolar, de inovação pedagógica. (SACRISTÁN, 2000, p.32)

Além de reconhecer essa dimensão complexa, Hernández (1998), também considera que o currículo como
organização de cada disciplina sozinha, com os seus métodos e procedimentos, já não dá conta de
possibilitar a compreensão do mundo contemporâneo que é plural, marcado por avanços tecnológicos onde
há uma produção do conhecimento e problemas com os quais os sujeitos se deparam no cotidiano e
precisam solucionar. Nesse sentido, encontramos na literatura as pesquisas e estudos sobre a
possibilidade de romper a lógica disciplinar através da perspectiva interdisciplinar. Dessa forma, Macedo
(2009) destaca que as disciplinas são chamadas a dialogar para melhor compreender a realidade de hoje,
que é complexa, necessitando de explicações mais amplas. Para esse autor é relevante compreender que
“a noção-chave da interdisciplinaridade é a interação entre as disciplinas, que pode ir da simples
comunicação de ideias até a integração mútua de conceitos, da terminologia, dos procedimentos”
(MACEDO, 2009, p.51).

Portanto, foi partindo dessa compreensão de interdisciplinaridade no currículo escolar que a elegemos
como eixo para a formação proposta na escola, tendo a construção da matriz curricular como um grande
desafio.
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A formação contínua em serviço: um caminho para mobilizar os professores a refletir e
organizar a ação educativa

A formação docente tem sido objeto de estudo para alguns autores como Tardif (2002) Ramalho, (2004),
Alarcão (2001) e vem sendo considerada como uma possibilidade do professor refletir, problematizar e
ressignificar seus saberes para mediar e transformar a prática educativa. Dessa forma, a perspectiva
metodológica da proposta de formação na escola tinha como propósito tematizar a prática docente a partir
da reflexão sobre os diferentes aspectos que envolvem o currículo. Para Sacristán, o professor é um
relevante mediador na efetivação do currículo. E,

Reconhecer esse papel mediador tem consequências no momento de se pensar
em modelos apropriados de formação de professores, na seleção de conteúdos
para essa formação, na configuração da profissionalização e competência técnica
dos docentes. (SACRISTÁN, 2000, p.166)

Nesse sentido, a formação contínua em serviço pode promover mudanças nas práticas. De acordo com os
estudos de Geglio (2009), essa perspectiva de formação possibilita ao professor interagir com os
parceiros, discutir ideias comuns e estabelecer trocas. Esse autor compreende ainda que:

A formação em serviço é formação continuada, e que ocorre no ambiente de
trabalho do professor. Porém, trata-se de um tipo de formação que tem a
singularidade de ser efetivamente contínua e contextual, além de ser conduzida
pelos próprios professores. (GEGLIO 2009, p. 114).

Era preciso envolver a equipe e mobilizar os professores. E a formação em serviço dá esta condição, já
que parte da vivência cotidiana. Alarcão (2001), em sua obra sobre a formação na escola reflexiva,
acrescenta que o conhecimento é complexo e interrelacional. Nessa perspectiva, a formação precisa
reconhecer ainda que os docentes possuem, de acordo com pesquisas de Tardif (2002) “saberes plurais”,
“formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de
saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2002, p. 36), os quais se articulam e
estabelecem relações em sua prática cotidiana e devem ser objeto de reflexão.

Ao fazer estudos sobre o conceito de saberes docentes discutidos por Tardif (2002), e a profissionalização
no exercício da docência, Ramalho (2004), conclui que é preciso repensar a formação do modelo
disciplinar que ainda vigora na academia ou em outros espaços, destacando que, ao pensar de modo
relacional, os professores desenvolverão sua ação pedagógica lidando melhor com a diversidade e
complexidade de contextos que se deparam no cotidiano.

A construção da matriz curricular: um percurso na formação

A proposta de formação continuada em serviço baseou-se na perspectiva metodológica de reflexão sobre a
prática docente tomando estudos em torno de currículo e a construção da matriz curricular como eixo das
ações de formação, sendo desenvolvida nos momentos de Atividade Complementar (AC), horário da rotina
de trabalho do professor reservado para estudos e reuniões pedagógicas.

A matriz curricular (MACEDO, 2009) referenda o currículo de uma instituição, definindo os objetivos,
metodologias, conteúdos e formas de avaliação. A sua construção seria um passo para, gradativamente,
elaborar a proposta curricular da escola. Precisávamos evitar uma prática sem articulação, o que gerava,
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às vezes, a improvisação de planejamentos em sala de aula. Os professores necessitavam de uma
referência de trabalho. Desse modo, a partir de referenciais teóricos de cada área de conhecimento como
Lerner (2002), Kimura (2010), Naspolini (2009), Bizzo (2009), Hipólide (2009), dos PCNs (1998) e da
Resolução Nº 7 de 12/2010, que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
anos, pensamos em eixos temáticos que pudessem promover a relação entre áreas, articulando-os com os
objetivos didáticos e a realidade dos alunos de cada ano/série. Três grandes questões também nortearam
esse processo: O que ensinar Para quê E como ensinar Para Zabala (1998), elas direcionam o trabalho
educativo.

Elegemos as modalidades organizativas do currículo propostas por Hernández (1998), as quais consideram
o tipo de conteúdo a ser ensinado, o contexto de vida dos alunos e necessidades de aprendizagem,
contemplando também a perspectiva interdisciplinar. São as chamadas atividades permanentes, que
objetivam trabalhar com aprendizagens que são conquistadas com desafios diários; já as atividades
sequenciadas partem de uma temática e podem envolver duas ou mais áreas do saber, sendo
desenvolvida uma sequência de situações que se relacionam e graduam os desafios; e os projetos
didáticos que também partem de uma temática, com uma sequência de atividades, mas podem ir além e
favorecer que os alunos estabeleçam muitas relações, transitando por diferentes áreas.

Inicialmente, os professores foram ouvidos pela coordenação sobre como organizavam o currículo do ano
letivo. Eles listavam os conteúdos ou seguiam o livro didático para cada unidade. Coletivamente,
discutimos sobre a relação entre os conteúdos que os alunos estudavam de modo que perceberam que
eram independentes. Além disso, destacaram que, em cada unidade eles até esqueciam sobre o que
tinham estudado no período anterior.

No encontro seguinte, leram textos e discutiram sobre a concepção de ensino e aprendizagem da escola, o
papel do professor e outras variáveis que envolvem a prática pedagógica e se relacionam com o currículo
como o planejamento, avaliação etc. Depois, analisaram as modalidades organizativas propostas por
Hernández (1998) para dar subsídio a construção que aconteceria em duplas (professores do mesmo
ano/série), em momentos coletivos e extra escola. A partir das discussões, concluíram que o trabalho com
projetos didáticos ainda representava um grande desafio transdisciplinar para a escola, isto considerando a
concepção defendida por Macedo (2009) que,

“Um currículo transdisciplinar trabalha com as sínteses possíveis, com as relações
possíveis, porque contextuais, históricas e políticas, sínteses estas requeridas
pelas problemáticas humanas e seus desafio” (MACEDO, 2009, p. 55).

Assim, era preciso estudar mais sobre projetos a fim de que os professores tivessem um conhecimento
mais aprofundado e sistematizado sobre essa proposta para promover a construção contextual do
conhecimento transitando por diferentes áreas. Por isso, iniciamos com a construção de atividades
sequenciadas, essas se constituíam num desafio menor.

Inicialmente, os professores analisaram coletivamente a organização e função de uma sequenciada de
produção de texto produzida na escola pela coordenação em parceria com uma professora. Nesse
momento, expuseram suas dúvidas. Depois, retomaram os eixos temáticos pensados para as diferentes
áreas e começaram a construir sequenciadas envolvendo o conhecimento entre as áreas de Língua
Portuguesa, Ciências Naturais e Sociais.

À medida que os professores iam elaborando, também compartilhavam com a coordenação que ia
intervindo na escrita quando tinham dúvidas. Às vezes, embora dominassem o conteúdo e pensassem em
atividades com boas estratégias didáticas, apresentavam dificuldade nas intervenções em aula, as quais,
geralmente eram objetivas, não instigavam os alunos a pensar. Por isso, essas dificuldades eram trazidas
para a reflexão e discussões coletivas nos encontros de formação. Além disso, recorremos aos referenciais
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teóricos no campo da formação que discutiam sobre aspectos que envolvem a prática educativa (ZABALA,
1998) para refletir sobre as ações docentes na prática, vislumbrar possíveis intervenções que fariam para
promover relações entre os conteúdos e as colocações apresentadas pelos alunos. Desse modo, os alunos
foram construindo um conhecimento relacional.

Felizmente, algumas conquistas foram acontecendo. Os professores começaram a ter uma postura mais
reflexiva. Nos encontros de formação, compartilhavam que, na medida em que repensavam o trabalho
envolvendo os objetivos entre duas ou mais áreas, foram tendo maior clareza no que se refere a uma
proposta interdisciplinar e se tornando mais frequentes as intervenções em classe para que os alunos
relacionassem conhecimentos a partir das discussões em classe e as atividades realizadas. Alguns
professores relatavam que os alunos começaram a perceber que a temática de uma área, às vezes, era
igual ou semelhante à de outra, fazendo articulações entre o que estudavam.

Em Língua Portuguesa, organizaram sequenciadas com eixos a partir de gêneros textuais, os quais
envolviam as situações de leitura e escrita. Criaram também atividades permanentes na rotina semanal
em todas as áreas do conhecimento para a conquista da leitura, uma das maiores necessidades das
crianças na escola.

Em Ciências Naturais e Sociais, as temáticas de trabalho começaram a ser pensadas por semestre (o que
antes era feito apenas com a listagem de conteúdos propostos em cada unidade) envolvendo assim duas
unidades e passoaram a se articular com Língua Portuguesa ao serem contempladas suas respectivas
temáticas de estudo, nas situações de leitura, produção de texto e construção de procedimentos, como,
por exemplo, ler textos informativos, predominantes na área de Ciências.

Na área de Ciências Sociais, as propostas de Geografia e História passaram a ter objetivos que dialogavam
a todo o tempo. No grupo do 3º Ano, por exemplo, ao fazer um estudo sobre a origem e desenvolvimento
do município de Feira de Santana, também estudavam sobre as noções e transformações espaciais ao
longo do tempo, refletindo que uma está diretamente implicada na outra. Era oportuno um olhar
multirreferencial para as questões desse estudo, pois Feira de Santana contempla uma grande diversidade
de culturas. Ao estudar as tradições da cidade, os alunos perceberam que muitas delas tinham origem em
outros espaços, fruto do movimento histórico das relações de trabalho, sociais e culturais fortemente
estabelecidas por Feira ter muitas cidades circunvizinhas.

As relações entre o trabalho dessas áreas representaram um salto significativo, pois os professores
começaram a pensar e organizar seus planejamentos de aula de modo mais relacional, e principalmente,
passaram a fazer intervenções na prática que promoviam a interdisciplinaridade no processo de construção
de conhecimentos dos alunos.

Era preciso rever também o Projeto Político Pedagógico da escola para reorganizá-lo reescrevendo sobre a
concepção de currículo na perspectiva interdisciplinar, deixando clara a escolha pela organização das
modalidades organizativas de projeto didático, atividades permanentes e sequenciadas.

Nesse movimento de construção curricular, outro grande desafio surgia a partir das discussões e reuniões
de estudo com os professores: era necessário, na formação, começar a elaborar também atividades
sequenciadas na área de Matemática buscando sua articulação com as demais áreas de conhecimento e
com os saberes do cotidiano que os alunos já traziam para a escola. Ao surgir esse aspecto, demarcaram
também a necessidade de continuar buscando e estudando sobre elementos que envolvem a prática
educativa, como repensar a avaliação. Essa necessitava dialogar e caminhar na perspectiva do trabalho
interdisciplinar proposta ao longo do desenvolvimento das atividades sequenciadas.

Instigaram-se a dialogar com Secretaria de Educação do município, a fim de mobilizá-la para a
sistematização na rede de uma proposta curricular que contemplasse aspectos mais complexos como os
princípios norteadores do trabalho pedagógico, avaliação, concepção aprofundada e articulada entre as
diferentes áreas do conhecimento, entre outros. E assim, seguimos dando passos marcados por algumas
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conquistas e muitos desafios na construção e organização curricular da instituição.

Conclusão

Construir um currículo na perspectiva interdisciplinar ainda representa um grande desafio. O currículo,
conforme referenciais abordados nesse trabalho é complexo e envolve diferentes aspectos da ação
educativa. Por isso, é preciso mobilizar os professores a estudar, a refletir sobre sua prática, o que pode
ajudar a ressignificar seus diferentes saberes para pensar de modo relacional, instigando-os a organizar
uma nova proposta curricular. Desse modo, a formação contínua, especialmente em serviço, pode
representar um caminho para que se façam conquistas nesse sentido.

Urge repensar um currículo disciplinar, que fragmenta o conhecimento. Este, já não possibilita ao aluno
desenvolver um pensamento relacional para compreender e se inserir no contexto da contemporaneidade,
que é diverso e multirreferencial.

É fundamental ressaltar que alguns passos já foram dados. Com o desenvolvimento das atividades
sequenciadas envolvendo as áreas de Língua Portuguesa, Ciências Sociais e Naturais, os alunos
começaram a estabelecer relações entre o que estudavam na escola e o seu conhecimento de mundo.

Além disso, no campo da formação docente, observou-se que, a partir do momento em que os professores
refletiram sobre o currículo e construíram as atividades sequenciadas, também começaram a pensar de
modo mais relacional e em outros aspectos que envolvem a prática educativa como as intervenções
didáticas em classe e avaliação. Assim, sentiram-se instigados a continuar estudando e começaram a
atribuir um novo sentido à ação educativa, o que representou um grande passo para o começo de
mudanças significativas na organização do trabalho pedagógico da escola.
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