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RESUMO  
 

Este trabalho é fruto de reflexões, conclusões sobre currículo feitas ao longo de minha atuação 
como coordenadora pedagógica no Ensino Fundamental, séries iniciais, e professora em um 
curso de Pedagogia, à luz de leituras a respeito, sistematizadas a partir de estudos e de 
simpósios que realizei e dos quais participei ao cursar a disciplina Currículo e Sociedade pela 
PGEDUC, no mestrado da UNEB, Universidade Estadual da Bahia. Seu objetivo é tecer 
considerações sobre como à escolha de um caminho curricular subjazem intenções sociais e 
políticas. Demonstrando a relação dessa afirmativa com o paradigma da modernidade e a 
perspectiva da complexidade que, a meu ver, está implícita à idéia de currículo hipertextual. 
Palavras-chaves: currículo – modernidade – complexidade   
 

 

ABSTRACT 

CURRICULUM AND SOCIETY: THE MODERN RATIONALITY TO COMPLEXITY  
 
This work is the result of discussions, conclusions made about curriculum throughout my role 
as educational coordinator at the elementary school, grades, and teacher in a pedagogy course 
in the light readings on the subject, from systematic studies and symposia that realized and of 
whom attended to attend the Society for Curriculum and discipline PGEDUC in UNEB 
Masters, State University of Bahia. Your goal is to considerations of how to choose a 
curriculum path underlying social and political intentions. Showing the relationship of this 
statement with the paradigm of modernity and the prospect of complexity that is implicit to 
the idea of hypertext curriculum.  
Keywords: curriculum - modernity - complexity  
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A consciência de que a forma como currículos são gestados está relacionada a 

escolhas políticas, sociais é a idéia que inicia as reflexões que serão expostas nesse trabalho. 

Assim, as experiências curriculares que ocorrem nos estabelecimentos de ensino, escolas 

básicas, universidades, entre outros, acontecem em contextos sociais e políticos, em interação, 

relacionando-se com o instituído e atuando como instituintes.As pessoas envolvidas na 

execução de propostas curriculares provocam, a partir destas, movimentos, que podem ser de 

transformação no sentido da inclusão e da diminuição das desigualdades sociais. Ou, pelo 

contrário, colaboram com a manutenção de uma sociedade excludente.Pode-se ter um 

currículo voltado para consciência, a compreensão da realidade, cidadania, postura ética 

humanística, ou um disciplinarizado, fragmentado, puramente tecnicista, centrado no 

intelecto, o que dificulta um projeto coletivo, solidário, cooperativo. Uma concepção 

tradicional como pressuposto, fazendo com que o objetivo do currículo seja a transmissão de 

um conteúdo a ser passivamente absorvido, ou uma outra onde ele é terreno de produção e de 

política cultural, onde as condições atuam como matéria-prima de criação, recriação e, 

principalmente, contestação e transgressão.O conhecimento traduzido em currículo 

educacional precisa ser analisado dentro de sua constituição social e histórica.Não é possível 

afirmar a inocência sobre o papel constitutivo do conhecimento organizado de forma 

curricular nas instituições educacionais (MOREIRA & SILVA, 2002, p.20 e 28) 

O que se verifica em nossas instituições educacionais são currículos ainda muito 

tradicionais, transmissores de conhecimentos, bastante tecnicistas, adestradores, norteados 

pelo paradigma da modernidade (racionalista, cartesiano, positivista, determinista), embora já 

estejam ocorrendo experiências que buscam um currículo reflexivo. Reflexivo no sentido de 

se ter consciência de si no todo, dos níveis de interação entre si e a realidade.O ser crítico-

reflexivo requer a compreensão da realidade em que se está inserido, o compreender o quem 

sou eu em meio ao contexto social.O ser crítico relaciona-se ao autoconhecer-se em um 

processo de autoformação que passa pelo si, pelos outros (heteroformação), pelas coisas 

(ecoformação).  

O processo de formação conduzido pelo pólo hétero inclui a educação, as influências 
sociais herdadas da família, do meio social e da cultura, das ações e formação inicial 
e contínua, etc. Essa heteroformação é definida e hierarquizada de maneira 
heterônoma pelo meio ambiente cultural. 
A formação conduzida pelo pólo eco se compõe das influências físicas, climáticas e 
das interações físico-corporais que dão forma à pessoa. Ela inclui também uma 
dimensão simbólica. O meio ambiente físico em todas as suas variedades (florestas, 
desertos, países temperados, metrópoles urbanas, etc.) produz uma forte influência 
sobre as culturas humanas, bem como sobre o imaginário pessoal, que organiza o 
sentido dado à experiência vivida. (GALVANI, 2002, p. 96-97) 
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Prosseguindo, poderíamos dizer que podemos ter currículos em que os professores e 

estudantes são objetos e outros em que se colocam como sujeitos. O primeiro aqui 

denominado como tradicional, norteado pelo paradigma racionalista. O segundo entendido 

como reflexivo, pensado na perspectiva da complexidade (MORIN, 2005,p.38), na 

hipertextualidade, um currículo onde as conexões, as relações sejam um esforço permanente 

de realização (LIMA JÚNIOR, 2005). Tomaremos aqui o seguinte percurso para defendermos 

a idéia de um currículo hipertextual. Em primeiro lugar, mostraremos de que forma as 

concepções do paradigma moderno concretizam-se nos currículos tradicionais.Prosseguindo, 

a questão do currículo será colocada no contexto da contemporaneidade.Em seguida, 

apresentaremos a perspectiva da complexidade, relacionando-a à transdisciplinaridade, 

refletindo sobre quais são as implicações trazidas por esses conceitos aos modos como podem 

ser organizados currículos.Enfatizaremos a idéia de hipertextualidade curricular, explicitando 

o porquê a organização do currículo por projetos de trabalho é considerada como um caminho 

possível para uma cultura curricular dessa natureza. 

 

Ciência Moderna e Currículo  

 

Durante, os últimos séculos, os professores aplicaram currículos para educar seus 

estudantes enfatizando seu aspecto racional, isso em consequência de uma visão modernista 

de que o homem é um ser racional (DESCARTES, 1973). O modelo da racionalidade tem 

norteado propostas curriculares tradicionais. Modelo totalitário que nega o caráter racional a 

todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e 

pela suas regras metodológicas, coloca-se como  verdade absoluta (SANTOS, 2008). Outros 

aspectos a serem ressaltados são o de que a ciência moderna privilegia o como funciona das 

coisas, deixando de lado o agente e o fim das coisas; nessa ciência, a determinação da causa 

formal obtém-se com a expulsão da intenção, e , finalmente, a idéia da regularidade que cria 

modelos fechados, deterministas, mecanicistas. Determinismo mecanicista que traz como 

concepção central o dominar o real para transformá-lo e não para compreendê-lo.Um modelo 

que entende que conhecer significa quantificar, o que não é quantificável é irrelevante, 

havendo assim a redução da complexidade, já que conhecer significa dividir e classificar.As 

dificuldades devem ser divididas em tantas partes quanto forem possíveis e necessárias para 

que se possa resolvê-las. 
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A expulsão da intenção, o distanciamento, o determinismo, pois tudo ocorre  dentro da 

regularidade. Tudo isso anula o sujeito, gera passividade. As coisas acontecem sem que 

tenhamos a responsabilidade por elas. A exacerbação desse modo de ver a realidade, sua 

absolutização gerou o domínio da objetividade em detrimento da subjetividade, levando a 

uma mentalidade que serviu aos ideais capitalistas e, de certa forma, é também seu produto. 

Nesse contexto, a escola moderna, por sua vez, nascida para atender às necessidades de uma 

sociedade industrial, ao interesses dos donos do capital, utilizou a concepção mecanicista a 

seu favor a partir de currículos centrados na ideologia no lucro, da produção, da 

competitividade, na pedagogia que segue a lógica do mercado, preparando para competir, para 

eliminar a concorrência. 

Na perspectiva da ciência moderna, temos um currículo baseado na supremacia da 

visão racionalista, esta acarretando em uma organização curricular que traz em si uma ótica 

separatista, individualista, fazendo com que conteúdos e professores isolem-se em suas 

especialidades, departamentos, criando-se barreiras para o diálogo entre as áreas do 

conhecimento.  

As crianças aprendem a história, a geografia, a química e a física dentro de 
categorias isoladas, sem saber; ao mesmo tempo, que a história 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 o ser vivo só pode ser conhecido na sua relação com o meio 
que o cerca, onde vai buscar energia e organização.  (MACEDO, 2005, p. 59) 

 

Outro aspecto a ser repensado é o fato de que os conhecimentos (em sua maioria, 

desvinculados da vida) a serem aprendidos são repassados para os alunos como se fossem 

verdades absolutas, sem que sua natureza seja colocada em pauta para reflexão. Ora, se 

queremos formar pessoas conscientes da realidade, reflexivas é necessário questionar o 

conhecimento, entender em que contexto social, político, econômico este foi produzido. 

Segundo Morin (2000), o conhecimento do conhecimento coloca-se como um dos conteúdos 

importantes em uma educação para formação crítico-humanista. A compreensão da sociedade 

passa pelo estudo da condição humana e esta deveria ser o objeto essencial de todo o ensino. 

O caminho pedagógico tradicional não possibilita aos estudantes contemplar a 

complexidade e a relação de interdependência entre os elementos que compõe o cosmo, 

fazendo com que tenhamos uma visão equivocada da condição humana.A educação 

racionalista colabora com a ilusão de que por temos sido promovidos a eu-pensantes pelo 

advento do cientificismo, ocupamos o centro do universo. 
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Esse currículo tem, também, como bases a comparação e padronização, inerentes à visão 

mecanicista. Dessa forma, instituindo um contexto escolar que privilegia uma educação 

instrucional, baseada na informação pela informação que não ensina a pensar o pensamento, não 

se preocupando com o desenvolvimento dos sentimentos, da sensibilidade, da intuição. 

Algumas de suas implicações pedagógicas são as formas de trabalhar centradas em 

padrões determinados a serem alcançados.A cultura tradicional, o saber clássico, o professor 

como dono do saber, a postura passiva do estudante, o conteudismo aí se apresentam. O erro é 

apontado somente como algo negativo, quem erra está fora do padrão, é excluído. Haja vista o 

sistema de avaliação adotado nessa abordagem curricular, baseado em padrões classificatórios. 

Assim, chegamos a uma escola que privilegia somente os saberes da classe dominante, 

desqualificando, excluindo, por não considerar as outras classes como produtoras de cultura. 

Em um ambiente, onde há um modelo a ser alcançado. Isso nos leva para uma forma de 

pensar a cultura por meio de uma lógica binária (certo/errado, bem/mal). Essa visão está 

baseada em traduções oficiais que visam a assegurar e a garantir identidades fixas, centradas, 

homogêneas. Há um padrão (o da classe dominante) eleito como modelo, o esperado e que 

deve ser repetido, como se fosse a representação fixa de uma realidade a ser alcançada, que se 

apresenta como imutável.  

A escola da modernidade, violenta, unificadora e autoritária, tem participado do 
processo de homogeinização das nações descaracterizando as diferenças. Sendo 
assim, o sistema educativo tem se apoiado na lógica das oposições binárias, 
colocando, de um lado, o desejável, o legítimo, de outro, o ilegítimo. Tais 
oposições sugerem sempre o privilégio do primeiro termo, e o segundo, como 
imagem velada, como sua inversão negativa, já que o primeiro termo ocupa sempre 
a posição gramatical de ele (o, lhe), porém nunca do eu do tu. (CARVALHO, 2005. 
p. 100). 

O currículo tradicional, sutilmente, dá primazia a regras visando a reproduzir a ideologia 

hegemônica capitalista. Ao trabalhar na lógica binária, garante um controle por parte da classe 

dominante, ou seja, aquela tomada como o modelo por razões políticas, econômicas.  

a educação moderna vai criar uma série de tecnologias normativo-disciplinares, 
pautadas numa violência, às vezes, sutil, para garantir a predominância da norma 
enquanto ideologia conservadora no lidar com os saberes. Trilhando esse caminho, 
o conhecimento escolar postou-se e é cultivado como um pretenso conjunto de 
verdades insofismáveis a serem reproduzidas. Surge um professor forjado para 
legitimar tão somente a maquinaria que legitima tal ethos epistemológico, 
abertamente intolerante face aos espíritos improgramáveis. (MACEDO, 2005, p. 
24). 
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Currículo e Sociedade 

 Se no nascedouro do capitalismo, os currículos precisavam formar pessoas para 

realizarem atividades repetitivas, sem muita criatividade, o mesmo já não acontece 

atualmente, onde a sociedade altamente tecnológica e o processo de globalização requerem 

currículos que também formem para atender à produtividade que demanda pessoas criativas, 

com facilidade para se comunicarem em rede, que saibam solucionar problemas, capazes de 

realizar várias atividades ao mesmo tempo. Pessoas que saiam da lógica da regularidade, da 

passividade, que sejam sujeitos, que criem saídas para aumentar a produção, as vendas.  

Mais uma vez, a ciência apresenta saídas, através das descobertas de Einstein com a 

mecânica quântica, a teoria da relatividade com a idéia de que dois acontecimentos 

simultâneos num sistema de referência não são simultâneos noutro sistema de referência. Com 

as demonstrações de Heisenberg e Borhr sobre como não é possível observar ou medir um 

objeto sem interferir nele, sem o alterar, a tal ponto que o objeto que sai de um processo de 

medição não é o mesmo que lá entrou. Enfim, os sistemas são abertos, são produtos de sua 

história. Nada de determinismo, há muitas possibilidades, caminhos, tanto melhor para o 

capitalismo, mas, também muito estimulantes para os espíritos improgramáveis. 

Dinamismo, rapidez, domínio das tecnologias inteligentes, letramento, conhecimentos 

matemáticos, criatividade são características da educação em países que pretendam competir 

por um lugar no mundo globalizado. Nesse sentindo, para a realidade neoliberal, são 

formulados os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1997). Currículos que, de acordo 

com esse documento, devem promover uma formação para o exercício da cidadania, 

fornecendo meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Seu primeiro volume 

do Ensino Fundamental afirma serem fundamentais as situações em que os estudantes possam 

aprender a dialogar, a ouvir o outro a ajudá-lo, a pedir ajuda, aproveitar críticas, explicar um 

ponto de vista, coordenar ações para obter sucesso em uma tarefa conjunta (MEC, 1997, p. 

97). Esse documento, também, defende uma aprendizagem significativa, que exige ousadia 

para se colocar problemas, buscar soluções e experimentar novos caminhos, de maneira 

totalmente diferente da aprendizagem mecânica, na qual o aluno limita seu esforço apenas em 

memorizar ou estabelecer relações diretas e superficiais. 

Estamos no século XXI, marcado pelo processo de globalização e a emergência de 

uma sociedade que passou a ser denominada sociedade do conhecimento. O desenvolvimento 

tecnológico aparece como um dos principais pilares desse modo de se estruturar a vida 
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cotidiana. As tecnologias atuam como meios facilitadores dos processos de comunicação, de 

produção e na produção de novos conhecimentos. Transformam as relações sociais. 

Se por um lado as correntes neoliberalistas criam sistemas em defesa do capital nessa 

nova realidade, há outras vozes que denunciam o fracasso da Revolução Francesa, mãe da 

modernidade, por ter falhado em seu objetivo central de igualdade, justiça, fraternidade. 

Estamos vivendo em um mundo confuso, confusamente percebido, em um processo de 

globalização perverso onde a pobreza aumenta, a educação de qualidade é cada vez mais 

inacessível, propagam-se os males espirituais, morais, tais como o egoísmo, a corrupção 

(SANTOS,2004.p. 20). Para este autor, nesse contexto são gerados consumidores vorazes que 

por estarem focados no ter dificultam a formação de cidadãos, de pessoas politicamente 

atuantes. Para ele, o consumismo e a competição (fortes nos sistemas capitalistas) 

enfraquecem o homem moral e intelectualmente. Necessitamos de pensar um novo modo de 

organizar a sociedade. 

Para isso é necessário que mudemos o modo mecanicista de pensar a realidade, essa 

mentalidade estimula procedimentos egóicos que produzem esse mundo confuso e 

confusamente percebido. O mecanicismo  

pressupõe partes isoladas, separadas e intercambiáveis. Tudo no universo de 
Newton é, em última instância, redutível aos múltiplos átomos individuais e às 
forças que atuam entre eles.O atomismo estimula um modelo de relações baseado 
no conflito e no confronto: uma parte contra a outra. Em nossos dias, a mecanicista 
"guerra de todos os homens contra todos os homens" de Hobbes assume 
literalmente a forma de conflito derradeiro. "É mais do que óbvio", diz Richard 
Falk, de Princeton, "que as armas nucleares, enquanto instrumentos de luta de uma 
parte contra a outra, condenam a todos e destroem toda e qualquer possibilidade de 
sanidade modernista.O atomismo subjaz ao culto do especialista, do indivíduo 
isolado que muito conhece fragmentos isolados de informação ou de experiência, 
mas ignora o todo do qual esses fragmentos são parte. As partes se alienam entre si 
e do todo. Este fica sujeito à fragmentação. O especialista aliena-se da situação ou 
da comunidade na qual pratica sua especialidade.A Revolução Industrial e a 
produção em massa em que ela engendrou estenderam tal alienação a nossa própria 
compreensão dos seres humanos e da natureza de nosso trabalho (ZOHAR, 
2000,p.25-26). 
 

A consciência dos processos que geraram o panorama social a partir de observações 

atentas, de diálogo de fundo filosófico, sociológico, com as várias áreas do conhecimento, em 

postura filosófica investigativa, o filosofar e o educar (GALEFFI,2003) são caminhos que 

causarão rupturas no sistema desigual da sociedade  capitalista. Precisamos trabalhar em 

propostas curriculares centradas no aprender a ser que  

é o mesmo que se tornar pessoa autônoma e inventiva. Isto implica em uma 
vastíssima gama de possibilidades e em concretos ambientes de vida comum. Em 
que, sentido, então, aprende-se a ser? (...) porque ela coloca o sentido de ser de uma 
forma aprendente, isto é, não como conteúdo a ser assimilado pela memória, mas 
como atitude a ser praticada por cada um em particular e por todos em suas 
múltiplas relações com-outros (GALEFFI, 2003, p. 80). 
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De acordo com esse autor, precisamos aprender a pensar criticamente. Para ele, não é 

nada fácil provocar crítica aprendente. Esse aprendizado crítico precisa ser elemento comum 

aos currículos da Educação Básica ao Ensino Superior. Citando Morin, Galeffi defende a 

necessidade de uma educação interdisciplinar que alcance a transdisciplinaridade. É o desafio 

de decidir que tipo de epistemologia fundará nossas práticas curriculares daqui em diante. 

Nossa proposta é pensar em experiências curriculares tendo como pressupostos a educação 

transdisciplinar, a perspectiva da complexidade, a hipertextualidade. 

 

Currículo na perspectiva da complexidade  

 

O refletir sobre o como tecer propostas curriculares à luz dos conceitos de 

transdisciplinaridade, complexidade, hipertextualidade exige que os esclareçamos e 

expliquemos de que forma estão relacionados. O conceito de transdisciplinaridade foi 

empregado pela primeira vez por Piaget e significa entre, através e além das disciplinas. 

A transdisciplinaridade, como a prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo que está 
ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 
qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual 
um dos imperativos é a unidade do conhecimento [...] a transdisciplinaridade se 
interessa pela dinâmica gerada pela ação de vários níveis de realidade ao mesmo 
tempo (NICOLESCU, 2005, p. 53-54). 

A complexidade relaciona-se a uma visão multidimensional da realidade apresentada pela 

física quântica, que nos sugere que a realidade comporta certo número de níveis, onde as leis que 

definem um nível não são as mesmas que definem o nível adjacente. Onde há ruptura de leis 

gerais e conceitos fundamentais, ocorre um nível de realidade distinto demais. 

O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca dá-los 
por concluídos, para quebramos as esferas fechadas, para reestabelecermos as 
articulações entre o que foi separado, para tentarmos compreender a 
multidimensionalidade, para penarmos na singularidade com a localidade, com a 
temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades integradoras. (MORIN, 
2005, p. 192).  

 

O pensamento complexo muda nossa maneira de compreender a realidade até então 

baseada nas concepções clássico-deterministas. As explicações não precisarão ser lineares, 

reducionistas, fragmentadas, mas sim concebidas em movimento circular, da parte ao todo, do 

todo às partes. Isso na tentativa de entender os fenômenos próprios da natureza humana, da 

sociedade, do planeta que são essencialmente transdisciplinares porque fazem parte de um 

todo que se relaciona e que foi fragmentado para ser analisado de acordo com a metodologia 

da ciência moderna. 
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Assim, o olhar transdisciplinar é aquele que vai além da fragmentação 

(disciplinaridade) para enxergar o todo e a relação existente entre os elementos que o 

compõem, entre os vários níveis de realidade. 

Portanto, devemos ir do físico ao social e também ao antropológico, porque todo 
conhecimento depende das condições, possibilidades e limites de nosso 
entendimento, isto é, de nosso espírito, cérebro de homo sapiens. É, portanto, 
necessário enraizar o conhecimento físico, e igualmente biológico, numa cultura, 
numa humanidade. A partir daí, cria-se a possibilidade de comunicação entre as 
ciências, e a ciência transdisciplinar é a que poderá desenvolver-se a partir das 
comunicações, dado que o antropossocial remete ao biológico, que remete ao físico, 
que remete ao antropossocial. (MORIN, 2005, p. 139) 

 

Uma das conseqüências dessa visão para a organização curricular é a necessidade de 

se consolidar as disciplinas (as áreas de conhecimento) no sentido de que os saberes 

científicos sejam empregados na percepção da totalidade.De acordo com Morin (2005, p.136), 

devemos transitar pelo físico, pelo social, pelo antropológico em busca da visão da totalidade, 

incluindo-se nesse movimento a reflexão do saber, que deve ser "meditado, discutido, 

criticado por espíritos humanos responsáveis".A perspectiva da complexidade faz com que o 

cientificismo exacerbado dos currículos disciplinares-mecanicistas dê lugar ao diálogo entre 

iguais, que pode ser entendido, em uma de suas dimensões, como o diálogo entre a ciência, a 

arte, a filosofia. Esta fundamental para que possamos pensar o pensamento, questionar os 

saberes científicos, ter uma visão para além das disciplinas. 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus significa o 
que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos diferentes são 
inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o 
psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e 
retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo 
e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade a e 
multiplicidade. Os desenvolvimentos próprios a nossa era planetária nos 
confrontam cada vez mais e de maneira cada vez mais inelutável com os desafios 
da complexidade. (MORIN, 2000, p. 38) 

 

O pensamento complexo implica em um trabalho curricular que se preocupe com as 

várias dimensões da pessoa humana: o intelecto, os sentimentos, a sensibilidade.Trata-se 

também de construir um currículo partindo de questionamentos tais como: qual a nossa 

relação com a realidade maior que nos rodeia? De acordo com Guerreiro (2003), essa é uma 

questão que nos leva a refletir sobre nossa realidade material em sintonia com a realidade 

planetária, cósmica. Isso significa dizer que nossa saúde depende da saúde da Terra e, por 

conseguinte, que as singularidades, as diferenças,o local e o global estão interconectados em 

um movimento de pluralidade. 
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De acordo com os pressupostos aqui apresentados, um currículo transdisciplinar deve 

consolidar as disciplinas das áreas de conhecimento no sentido de que os saberes científicos 

aliados aos outros saberes sejam utilizados para percepção da realidade.Outro aspecto a ser 

levado em conta é que ele deve promover um ambiente em que o educando possa pensar 

criticamente sobre o conhecimento sistematizado cientificamente. Esses currículos devem 

considerar as realidades individuais, sociais e, também, a material, natural, planetária. Todos 

esses pressupostos dizem respeito a uma concepção transdisciplinar. 

O essencial na transdisciplinaridade reside na postura de reconhecimento de que 
não há espaço nem tempo culturais privilegiados que permitam julgar e hierarquizar 
como mais corretos – ou mais incorretos ou mais verdadeiros – os diversos 
complexos de explicações e de convivência com a realidade. A 
transdisciplinaridade repousa sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo e mesmo 
de humildade com relação a mitos, religiões e sistemas de explicações e de 
conhecimentos, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou prepotência. A 
transdisciplinaridade é transcultural na sua essência (D'AMBRÓSIO, 1997, p. 80) 

 
  De acordo com exposto precisamos pensar em currículos que vão para além do 

técnico, do científico, preocupando-se também com a formação filosófica do educando a fim 

de tirá-lo da alienação causada pela fragmentação do conhecimento.Currículos proposicionais, 

hipertextuais, como narrativa viva, construída coletivamente por sujeitos carregados de 

intenções, sonhos, que estão em rede. Sem deixar de lado, as habilidades técnicas, os 

conhecimentos científicos, que acontecerão em um contexto onde há a consciência 

transdisciplinar, que, por isso, desconstrói as cristalizações separatistas que ainda fragmentam 

seres, instituições e mundos (MACEDO, 2005, p. 40). 

Estamos falando da libertação do sujeito que foi aprisionado pela modernidade, de 

profissionais competentes que se implicam, avaliam o global, o local, e que, por acreditarem 

em uma educação transdisciplinar que pressupõe a ética do cuidado, implicam-se em construir 

uma proposta curricular permeada pelos princípios da ordem/desordem, da temporalidade, da 

incerteza, da singularidade, da totalização, da alteração, da negatricidade, recursividade, 

dialogicidade em uma hipertextualidade, construída entre sujeitos implicados (LIMA 

JÚNIOR, 2005). Sujeitos que consideram o princípio holográfico (BOHN, 1992) o qual 

revela que a parte só pode ser entendida em função do todo.Um currículo que defenda a 

inclusão social, ato que nasce da implicação pessoal, carregada de desejo e intencionalidade. 

 

Currículos organizados por projetos: uma possibilidade na complexidade 

 

A concepção de projetos a que nos referimos é a descrita por Hernández e Ventura 

(1998) em seu livro a Organização do Currículo por Projetos de Trabalho: o conhecimento 
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caleidoscópio. Eles optaram pelo currículo em espiral, organização que traz os seguintes 

benefícios 

 

1.A flexibilidade organizativa adotada nos projetos de trabalho, que não correm o 
perigo de tornarem-se normativos, a não ser que o professor caia na rotina; 2 A 
funcionalidade da qual se dota as atividades das oficinas, sobretudo os de 
matemática e língua; 3.A preocupação generalizada pelo tema do tratamento da 
informação e da criação de procedimentos para sua utilização; 4. A incorporação 
progressiva do plano de trabalho individual como atividade personalizada que 
regula a avaliação do que se aprende  (HERNÁNDES & VENTURA, 1998,p. 39-
40). 

 

Nessa perspectiva, projeto é entendido como ação continuada, provocadora de ações, 

implementadas a partir do conhecimento, do questionamento da realidade, gerando a 

compreensão de conceitos, valores, bem como construção de outros, propondo uma 

aprendizagem globalizada.Neste enfoque, não se fragmentam tempo, espaço, conteúdo. 

Novos conhecimentos são trazidos a partir de situações reais, o estudante precisa compreender 

a relação desses com sua vida, seus projetos pessoais para que possa ocorrer uma 

aprendizagem significativa. Alguns princípios para se iniciar a trabalho com projetos são: a) 

compatibilidade com necessidades do presente; b) participação dos profissionais envolvidos 

em sua construção teórica; c) preocupação com a resolução de problemas; d) desenvolvimento 

de habilidades das pessoas envolvidas; e) trabalho em equipe; f) promoção de debates, 

diálogo, questionamentos.  

O dialogar com a proposta de Hernández & Ventura e com o conceito de avaliação 

polilógica (GALEFFI, 2005) traz como uma das conclusões o fato de que essas duas 

propostas complementam-se.Assim, em constante avaliação polilógica, educadores e 

educandos projetam, planejam, pesquisam, experimentam, realizam, vivendo de forma ativa, 

deixando de ser consumidores de informação para serem gerenciadores, produtores de 

informações, sujeitos dos projetos curriculares.Currículos por projetos que passam pelos 

sonhos de seus autores professores, alunos, pais, de outros profissionais que forem conectados 

a esse movimento hipertextual. Dessa forma, será necessário avaliar polilogicamente.Em 

primeiro lugar, compreendemos por avaliação polilógica, uma vivência dialógica própria e 

apropriada, um co-relacionar-se com o advento dialógico. A avaliação é um encontro com o 

sentido mostrando-se no outro. A emanação de sua florescência. Neste ser passagem consiste 

a avaliação. 
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Avalia-se o fluxar no acontecimento dialógico.(...) A avaliação polilógica não é 
normativa e sim cooperativa. Sua função não é a de valorar os padrões prefixados 
do conhecimento já normatizado, mas fazer acontecer o florescimento potente de 
quem é avaliado em sua valência singular e solidária (GALEFFI, 2005) 
 

A avaliação polilógica dá ao outro um retorno do que já realizou, procurando fazer 

com que ele tenha consciência de onde ele estava e aonde chegou, preocupando-se com seu 

autodesenvolvimento.O pensar o passado, o presente e possibilidades futuras é a plataforma 

de lançamento da avaliação polilógica. Sabendo que cada parecer nunca é definitivo, é apenas 

um ponto. O movimento é o de plantar, cultivar, colher, recolher. O caráter aberto é 

imprescindível a essa avaliação, pois se alicerça do aprender a ser sendo.É uma avaliação em 

que os estudantes participam da própria avaliação como era o desejo de Freire revelado em 

Pedagogia da Autonomia (2009,p. 64).De acordo com o exposto, organizar o currículo por 

projetos é uma possibilidade para construir experiências curriculares na perspectiva da 

complexidade. 

 

Considerações finais  

 

O mundo contemporâneo aponta para emergência de um outro olhar, um olhar que não 

esteja engaiolado por paradigmas, pois como afirma Boff, todo ponto de vista é apenas a 

vista de um ponto. O advento da Física Quântica, com a teoria da relatividade, tem 

propiciado outras maneiras de se encarar e criar realidades, muitas delas fundamentadas na 

inclusividade, na amorosidade, na compreensão pelo saber conviver na diversidade.Em 

conseqüência, a visão fragmentada cartesiana tem sido questionada, o que abre 

possibilidades para que a maneira racionalista-determinista de se pensar os currículos dê 

lugar a uma outra, centrada no educando e no educador, sustentada pela lógica da 

alteridade, pela lógica do cuidado, do comum-pertencimento.Comum-pertencimento que 

pressupõe saber aprender na diferença, fato que só pode se concretizar quando nos 

dispusermos a aprender a aprender entre iguais (GALEFFI, 2003, p. 140). 
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