
 

 

 ÁLVARO JOSÉ CASELLI 

 

 

 

 

 

 

A educação física articulada ao currículo transdisciplinar 

 

 

 

 

 

      

Dissertação de Mestrado apresentada à 
Pós-Graduação da Escola de Educação 
Física e Esporte da Universidade de São 
Paulo como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Educação Física. 

 

Área de Concentração: Pedagogia do 
Movimento Humano 

 

Orientador: Prof. Dr. Osvaldo Luiz Ferraz 

 

 

 

 

 

 

São Paulo – 2012 

 

 



 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a 

fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 Caselli, Álvaro José 
      A educação física articulada ao currículo transdisciplinar /  

Álvaro José Caselli. – São Paulo : [s.n.], 2012. 
        160f. 
 
        Dissertação (Mestrado) - Escola de Educação Física e  

Esporte da Universidade de São Paulo. 
        Orientador: Prof. Dr. Osvaldo Luiz Ferraz. 
  
        1. Educação física – Estudo e ensino  2. Curriculo de Ensino  
              Fundamental  3. Educação Infantil  4. Ensino Fundamental  

    5. Transdiciplinar   
              I. Título. 
 
 



 

 

Nome: CASELLI, Álvaro José  

 

 

 

 

Título: A educação física articulada ao currículo transdisciplinar 

 

  

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada 
à Pós-Graduação da Escola de 
Educação Física e Esporte da 
Universidade de São Paulo como 
requisito parcial para obtenção do título 
de Mestre em Educação Física. 

 

 

 

Aprovado em: 

 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr.______________________ Instituição: _____________________________ 

Julgamento:__________________ Assinatura: ______________________________ 

 

Prof. Dr.______________________ Instituição: _____________________________ 

Julgamento:__________________ Assinatura: ______________________________ 

 

Prof. Dr.______________________ Instituição: _____________________________ 

Julgamento:__________________ Assinatura: ______________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho à minha família, o maior patrimônio da minha vida, meu 

grandes amores. 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À minha esposa Gisele, pela compreensão, paciência e principalmente seu 

incondicional apoio e presença ao meu lado durante a elaboração deste trabalho. 

 

Aos meus pais, Idelma e José, por suas preces e pensamento positivo. 

 

Aos meus queridos filhos Pepê, Aruã, Raoni e Fernando, meus melhores alunos e 

professores. 

 

À minha irmã Selma e meu cunhado Tupi, pelas dicas sobre a forma e conteúdo do 

trabalho. 

 

À minha sogra Lourdes, pela presença e constante apoio. 

 

Ao restante da minha família e amigos, que de certa forma testemunharam a 

realização deste trabalho. 

 

Ao meu orientador e amigo Osvaldo Ferraz, pela oportunidade, orientação, 

confiança e apoio dedicados. 

 

À direção da instiuição em que a pesquisa foi realizada, pelo respeito profissional e 

constante apoio durante a realização da pesquisa. 

 

Aos professores e alunos da escola onde se realizou a investigação, pela 

possibilidade de observar suas ações que tanto contribuíram com este trabaho. 

 

A todos que, direta ou indiretamente, me ajudaram a concluir esta dissertação. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Há sempre quem declare ironicamente que a única coisa que 

liga as diferentes salas de aula em uma instituição escolar são 

os canos da calefação ou os cabos elétricos. Em geral, poucos 

estudantes são capazes de vislumbrar algo que permita unir ou 

integrar os conteúdos ou o trabalho das diferentes disciplinas.  

 

Torres Santomé, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 
Esse estudo investigou a estrutura curricular de educação infantil e ensino 
fundamental I de uma escola cuja organização curricular se baseia no PYP (Primary 
Years Programme), modelo de currículo integrado organizado por temas 
transdisciplinares elaborado, implantado e supervisionado pelo IB - International 
Baccalaureate. A forma de organização das ações educativas propostas pelo PYP 
se contrapõe aos princípios do modelo linear disciplinar, estruturado 
tradicionalmente a partir da justaposição de disciplinas, geralmente isoladas umas 
das outras. Essa investigação partiu do pressuposto de que as limitações da 
organização linear disciplinar não atendem às necessidades de uma escola imersa 
numa sociedade onde cada vez mais os aspectos econômicos, culturais, políticos, 
ambientais, científicos, etc. se mostram interdependentes. A revisão de literatura 
fundamentou este trabalho a partir do desenvolvimento dos paradigmas da ciência e 
da indústria, da discussão sobre os conceitos de disciplina, currículo integrado, 
transdisciplinaridade e de propostas de ensino baseadas em modelos de currículo 
integrado e métodos globalizados. A investigação foi realizada a partir de dois 
estudos, a saber: (I) descrição e análise das características e pressupostos do 
programa PYP e, (II) a articulação da educação física ao currículo transdisciplinar. A 
escolha metodológica pelo estudo de caso etnográfico reuniu no estudo I 
professores de classe e professores especialistas de diversas áreas e, no estudo II 
professores de educação física. A investigação pautou-se na descrição densa e 
análise de documentos, das entrevistas semi-estruturadas reflexivas e da 
observação participante durante reuniões com professores. Os principais aspectos 
observados revelaram algumas dificuldades, tais como: compreensão dos conceitos 
essenciais, elaboração de conexões entre o conteúdo disiciplinar e unidades de 
investigação, articulação do que foi previamente planejado com questões que 
emergem do cotidiano. Também foram identificados avanços, como por exemplo: o 
pensamento linear disciplinar dos professores de educação física deu lugar a uma 
visão mais ampla e integrada de educação, o modelo diretivo de ensino modificou-se 
na direção de um modelo mais construtivo e reflexivo, a organização curricular 
transdisciplinar permite que conhecimentos disciplinares sejam contemplados nas 
unidades de investigação sem a forma estereotipada de uma disciplina. 
 
Palavras chave: Educação física – Estudo e ensino, Curriculo de Ensino  
              Fundamental, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Transdiciplinaridade   
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study has investigated the Early Years and Primary curriculum structure 
of a private school, which has its curricular approach based on the PYP (Primary 
Years Programme), an integrated curriculum model organized by transdisciplinary 
themes, elaborated, implanted and supervised by the International Baccalaureate 
(IB). The organization form of the educational actions proposed by the PYP opposes 
the principles of the disciplinary linear model, traditionally structured as of the 
juxtaposed disciplines, generally isolated from one another. This investigation has 
taken for granted that the limitations of the disciplinary linear organization do not 
meet the needs of a school immersed in a society where economic, cultural, political, 
environmental and scientific aspects are more than ever interdependent. The 
literature review has addressed the science and industry paradigms development, 
the concepts of discipline, integrated curriculum, transdisciplinarity and a few 
teaching proposals based on integrated curriculum models and globalized methods. 
Two studies were conducted to investigate: (I) the PYP programme characteristics 
and premises, and (II) the articulation of physical education with the transdisciplinary 
curriculum. The methodological option for the ethnographical case study has joined in 
study I, class teachers and specialists of several areas and, in study II physical 
education teachers. The investigation was conducted through a dense description 
and analysis of documents, reflective semi-structured interviews and participant 
observation during meetings with teachers. The main observed aspects revealed 
some teachers’ difficulties in comprehending essential concepts, making connections 
between disciplinary contents and the units of inquiry, finding a balance between 
addressing what has been previously planned and contents that arise from daily 
activities. Advancements have also been identified, for example: physical education 
teachers’ disciplinary linear thought has given room to an ampler and integrated 
educational stand point, the directive teaching style has moved towards a more 
constructive and reflective approach, the transdisciplinary curricular organization 
enables disciplinary knowledge to be integrated to the units of inquiry without the 
stereotyped form of a discipline. 
 

Key words: Physical Education – Study and teaching, Primary Education Curriculum, 
Early Years Education, Primary Education, Transdisciplinarity 
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1. INTRODUÇÃO                          

 

 

A forma mais clássica de organização curricular que foi e ainda é 

predominante na educação básica e no ensino superior é o modelo linear disciplinar, 

que se trata de disciplinas justapostas, geralmente isoladas umas das outras, e 

pretendem representar as diferentes partes da experiência e do conhecimento 

humano (TORRES SANTOMÉ, 1998). Tal modelo curricular, como será visto mais 

adiante neste texto, surge a partir dos paradigmas da ciência moderna cartesiana 

que pressupõe “a decomposição do pensamento e dos problemas em suas partes 

componentes” (MORAES, 1998 p.36), e da indústria que, estabelece a fragmentação 

das tarefas nos processos de produção e a consequente especialização da mão de 

obra operária (TORRES SANTOMÉ, 1998). 

Essa escola dividida em compartimentos isolados foi a que freqüentei no 

ensino básico de 1967 a 1978 quando concluí o ensino médio, na época o “colegial”, 

onde a educação tinha o claro propósito de transmitir conhecimentos a partir de uma 

estrutura centrada no professor e o foco no ensino. Não foi diferente durante meus 

primeiros quatro anos de universidade. Passei por inúmeras disciplinas 

desconectadas umas das outras, no máximo hierarquizadas a partir do entendimento 

que algumas disciplinas eram pré-requisito para outras. 

Essa é também a escola que ainda vejo nos dias de hoje ou ouço falar por 

parte de professores(as) colegas que atuam na rede pública e privada por todo o 

Brasil.  

Em contra partida tomo conhecimento de iniciativas e projetos, que procuram 

integrar de formas diversas os conhecimentos disciplinares, na busca de dar sentido 

ao que está sendo aprendido. Nos últimos anos, os conceitos de 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, como tentativas de aproximação de um 

currículo integrado, têm estado presentes em seminários, congressos, nas 

discussões entre o professorado e em obras de diversos autores, entre os quais, 

alguns que serão citados ao longo deste texto. 

Não se pode negar que o modelo cartesiano, mais tarde chamado de método 

científico, apoiado nas idéias do filósofo René Descartes que, no século XVII, 

estruturou um novo paradigma no campo da ciência moderna a partir da concepção 

de que o estudo das partes levaria à compreensão do todo, permitiu um salto no 
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desenvolvimento da ciência e da tecnologia possibilitando grandes descobertas e 

contribuições para a humanidade (ARAÚJO, 2003; MORAES, 1998). 

Por outro lado, segundo Morin (1998), esse pensamento simplifica a realidade 

complexa dos fenômenos da natureza, e no campo da ciência e da pesquisa separa 

o real em fragmentos para posterior entendimento do todo, promovendo a 

superespecialização que por conseqüência provoca o confinamento e o 

despedaçamento do saber.  

Ao aproximarem-se das idéias de Edgar Morin sobre complexidade, alguns 

autores passam a buscar outras formas de tratar o conhecimento humano tanto na 

pesquisa como na educação escolar. 

Ulisses Araújo (2003) lembra que o pensamento complexo não abandona a 

visão parcial dos fatos e sim funde, em uma mesma perspectiva, os aspectos 

parciais e de totalidade da realidade, o que ele chama de princípio de unidade 

complexa. 

Moraes & Navas (2010, p.17) relacionam o conceito de complexidade à 

transdisciplinaridade e afirmam que esta é nutrida pela primeira. Para eles, a 

transdisciplinaridade “[...] é um principio epistemológico para a reconstrução dos 

saberes, capaz de superar fronteiras disciplinares na tentativa de um conhecer mais 

global e de uma melhor compreensão da realidade [...]”. 

Hernández (1998) observa que nas últimas décadas nota-se uma crescente 

influência da concepção transdisciplinar do conhecimento particularmente no 

momento de organizar grupos e projetos de pesquisa. Em seu livro “Transgressão e 

mudança na educação”, o autor afirma que a pós-modernidade trouxe mudanças 

sociais na existência humana e em suas condições históricas e uma consequente 

necessidade de reorganização dos saberes e reflexão sobre a função da escola. 

Como fatores que impulsionaram tais mudanças ele destaca: 

 A globalização econômica e a consequente desregulação da economia e 

do mercado que ficaram à mercê da especulação financeira; 

 A homogeneização das opções políticas e econômicas, onde os governos 

e suas políticas econômicas passam a depender de instituições 

econômicas internacionais como o FMI e o Banco Mundial; 

 A universalização de valores devido à transnacionalização e 

transculturalização dos valores e símbolos culturais, decorrente da 

mundialização da informação e comunicação; 
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 As transformações na natureza do mundo do trabalho onde o emprego 

estável e para a vida toda dá lugar à necessidade da aplicação de 

conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, sobretudo flexibilidade, 

adaptabilidade e colaboração; 

 A grande produção de informação que passa a requerer a capacidade de 

organizá-las, interpretá-las e contextualizá-las; 

 A necessidade humana de dominar ferramentas tecnológicas 

(computadores e redes de comunicação), e por fim, 

 A crescente necessidade de aprender a aprender não somente durante os 

anos escolares, mas ao longo de toda a vida. 

Há alguns anos está emergindo, portanto um novo paradigma educacional 

que, além do conhecimento disciplinar específico, busca o desenvolvimento das 

capacidades da pessoa humana e a realização plena de todas as suas 

possibilidades (MORAES; NAVAS, 2010). O impacto deste paradigma sobre a 

organização curricular é inevitável e os conceitos de currículo integrado e 

transdisciplinaridade surgem na pauta da educação em diversos lugares do mundo. 

Coletivos de professores estão fazendo experiências com processos que vão 

além de suas disciplinas. Os próprios governos estão aceitando a idéia de que a 

escola trabalhe com estratégias de organização dos conteúdos muito mais flexíveis. 

Na Espanha, incorporou-se o currículo transversal, ou seja, o currículo 

baseado em disciplinas e que, transversalmente, incluiu temas como educação 

sexual, educação para a paz, educação para a cidadania, educação para a saúde, 

etc. (TORRES SANTOMÉ, 1998). 

  O autor cita, porém o risco de determinados temas mais complexos e 

conflitivos como a educação sexual, por exemplo, não serem trabalhados 

transversalmente por estarem estes nas fronteiras das disciplinas. Quem se 

responsabilizaria por desenvolver esse tema? Sendo assim, seria necessário um 

planejamento em conjunto, uma educação interdisciplinar. 

No Brasil os PCNs (1998) apresentaram também uma possibilidade de 

estabelecer relações mais próximas entre as disciplinas a partir dos temas 

transversais, a saber: Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação Sexual, 

Trabalho e Consumo. 
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Estes, por serem temas sociais mais amplos, aparecem implícita ou 

explicitamente em diversas áreas do currículo, ainda que nenhuma delas consiga 

explicá-los isoladamente. 

Os temas transversais sugerem um tratamento integrado, e, portanto uma 

didática interdisciplinar ou mesmo transdisciplinar. 

Ao propor uma discussão sobre organização curricular e os conceitos de 

currículo integrado e transdisciplinaridade torna-se importante lembrar que, ao longo 

do século XX, alguns autores apresentaram propostas inovadoras buscando 

alternativas para o ensino a partir da idéia de integração de conhecimentos e da 

importância de levar em conta o mundo fora da Escola e considerar a realidade dos 

alunos(as) (HERNÁNDEZ, 1998).  

Hernández (1998), Zabala (1998) e Torres Santomé (1998) citam estudiosos 

em diferentes décadas como Dewey e Kilpatrick e suas proposições a partir de 

projetos, Decroly e os centros de interesse, Bruner com a idéia de currículo em 

espiral e o trabalho por temas e idéias chaves, Stenhouse com o currículo de 

humanidades e Hernández e Ventura com os projetos de trabalho. Tais perspectivas 

serão discutidas na revisão de literatura. 

Sendo assim, investigar proposições curriculares de natureza interdisciplinar e 

transdisciplinar constitui-se em um tema relevante e atual para a educação escolar e 

para a educação física, que tem enfrentado dilemas quanto à organização curricular. 
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2. JUSTIFICATIVA  

 

 

Buscar alternativas para a educação formal escolar que contemple as 

demandas da sociedade moderna exige sérios questionamentos e ousadia para 

transformá-las em prática. 

Ao pensar em propor a discussão sobre organização curricular e as possíveis 

vantagens da aplicação de um currículo que integre as disciplinas em contraposição 

a um modelo linear disciplinar, em que as disciplinas sejam justapostas e não se 

relacionem umas com as outra, elaborei diversos questionamentos, que seguem 

como justificativa para a presente investigação. 

Comecei com a questão da qualidade de educação e o impacto na vida fora 

da escola. A partir da leitura da Proposta Curricular de Educação Física do Estado 

de São Paulo (2008) me deparei com o pressuposto, apontado neste documento, de 

que com o crescente aumento do número de alunos(as) no ensino superior, o 

diploma de uma faculdade não é suficiente como diferencial na vida dos cidadãos 

que disputam o mercado de trabalho, e sim a qualidade da educação recebida é que 

pode ter um impacto mais significativo na vida das pessoas. Essa qualidade é 

caracterizada pela capacidade de usar conhecimentos e conceitos em situações 

complexas, de ser criativo e crítico na resolução de problemas, de trabalhar em 

grupo e agir de modo cooperativo, que passam a ser cada vez mais valorizadas.  

Em que medida os currículos e suas formas de organização podem favorecer 

o desenvolvimento deste perfil de educando? 

Se considerarmos que este educando vive grande parte de sua vida na escola 

e que, portanto, sua subjetividade será influenciada não só pelos conhecimentos ali 

apreendidos, mas principalmente pela forma como ele vai organizá-los, interpretá-los 

e aplicá-los em contextos da vida real, podemos afirmar que a resposta para a 

pergunta anterior é sim, em grande medida. 

O próximo questionamento refere-se a como tal influência se dá nos 

currículos escolares. Aqui devemos considerar, como se posiciona Zabala (1998), 

que “[...] por trás de qualquer proposta metodológica se esconde uma concepção do 

valor que se atribui ao ensino (p.27) [...] por trás de qualquer intervenção pedagógica 

consciente se escondem uma análise sociológica e uma tomada de posição que 

sempre é ideológica (p.29)”.  
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Veremos mais adiante que a perspectiva do currículo integrado, qualquer que 

seja o modelo, objetiva que os alunos(as) possam “[...] manejar referenciais teóricos, 

conceitos, procedimentos, habilidades de diferentes disciplinas, para compreender 

ou solucionar as questões e problemas propostos” (TORRES SANTOMÉ, 1998 

p.25). 

 Para concebermos essa perspectiva como uma possibilidade viável, parece 

necessário que a escola como um todo deva estar engajada nesse desafio. É uma 

responsabilidade a ser compartilhada por todas as áreas do conhecimento humano, 

independentemente das especificidades de seus componentes curriculares.  

Nesse sentido, o compromisso de promover uma educação que vá além da 

aquisição de conhecimentos disciplinares pode constituir-se em um princípio que 

oriente os planejamentos e práticas pedagógicas de cada disciplina.  

 Entretanto, há outro questionamento importante, ou seja, quais são os 

modelos de currículo integrado e onde estes modelos já foram e estão sendo 

implantados, e, quais os resultados dessas propostas? 

 Nas últimas décadas tem havido constantes discussões sobre a necessidade 

de mudanças na escola e, consequentemente, nas formas de repensar a 

organização do conhecimento ali tratado. Entretanto, o que se percebe é que o 

saber escolar ainda é organizado, essencialmente, na forma de disciplinas, 

dificultando o diálogo entre as áreas do conhecimento e mantendo o foco do ensino 

nas especificidades das mesmas. 

 A partir da crença de que a concepção de currículo integrado e a organização 

curricular transdisciplinar podem oferecer respostas consistentes à questão da 

integração e responsabilidade compartilhada entre as disciplinas, o presente estudo 

pretende analisar um modelo de currículo integrado organizado por temas 

transdisciplinares, cuja estrutura central baseia-se no PYP (Primary Years 

Programme), programa de educação elaborado, organizado e supervisionado pelo 

IB - International Baccalaureate, e desenvolvido em algumas escolas internacionais 

no Brasil e escolas públicas e privadas em várias partes do mundo. 

A escolha do PYP deve-se à oportunidade de eu, pesquisador, na condição 

de Diretor do Departamento de Educação Física e Esportes, estar vivenciando 

profissionalmente o desenvolvimento deste programa de ensino cuja perspectiva 

procura concretizar a ação docente na escola para além das especificidades dos 

componentes curriculares. Trata-se de uma ação educacional que busca contemplar, 



17 

 

além da aquisição de conhecimentos disciplinares, a compreensão de conceitos, o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e ações que vão além dos limites das 

disciplinas. 

Busca-se um propósito comum a todas as disciplinas na construção de um 

cidadão do mundo, preocupado em criar um mundo melhor, mais pacifico através da 

compreensão e do respeito intercultural (IB, 2009).  

 A idéia nesta investigação, portanto, é discutir conceitos relacionados à 

transdisciplinaridade e currículo integrado bem como apresentar um estudo de caso 

sobre uma possibilidade de organizar o programa curricular a partir de temas 

transdisciplinares. Este é o propósito do estudo I. 

Meus questionamentos não param por aí. Apresento então um segundo 

estudo que busca analisar como a educação física se articula a esta forma de 

organização curricular. 

Assim pretendo contribuir para a continuidade das discussões sobre a 

educação física e sua inserção em programas de educação que buscam alternativas 

para lidar com as demandas da sociedade no espaço escolar. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

a. Descrever e analisar as características de um programa curricular integrado 

(PYP) organizado por temas transdisciplinares e unidades de investigação, 

aplicado na Educação Infantil e no Ensino Fundamental em uma escola 

particular em São Paulo. 

  

b. Descrever e analisar como a educação física se articula ao currículo integrado 

organizado por temas transdisciplinares e unidades de investigação, a partir 

das representações dos professores(as) de educação física.  
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1 Currículo Integrado e Transdisciplinaridade 

 

 

 O quadro teórico proposto neste estudo visa subsidiar o entendimento sobre o 

programa de educação desenvolvido na escola investigada a partir de autores que 

estudaram os conceitos correlacionados. Os eixos principais, que estarão sendo 

discutidos ao longo da revisão de literatura são: 

  

 Desenvolvimento dos paradigmas da ciência e da indústria 

 Conceitos de currículo, currículo integrado, disciplina, interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, complexidade, transdisciplinaridade e globalização. 

 O currículo integrado de natureza transdisciplinar – crítica ao modelo linear 

disciplinar 

 Síntese de propostas de ensino baseadas em modelos de currículo integrado 

e métodos globalizados. 

 

 

Desenvolvimento dos paradigmas da ciência e da indústria 

 

 

Para iniciar uma discussão acerca dos conceitos de currículo, currículo 

integrado, complexidade, globalização, disciplina, processos multi, pluri, inter e 

transdisciplinares, fui buscar subsídios na literatura de como os paradigmas da 

ciência e da indústria, se desenvolveram ao longo dos séculos e o impacto que 

tiveram no âmbito da educação, aqui particularmente, no que diz respeito à 

organização curricular disciplinar. 

Ulisses Araújo (2003) assinala que a organização curricular disciplinar origina-

se a partir do paradigma científico estabelecido pelo modelo newtoniano-cartesiano 

em que o ser humano e a natureza começam a ser estudados e analisados por 

partes, com o pressuposto de que o todo se dá pelo entendimento das partes. 
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Esse modelo de ciência leva o nome de Descartes e Newton por terem sido 

estes os dois principais personagens do racionalismo e da ciência moderna. Moraes 

(1998) afirma que, apesar da mentalidade moderna ter suas raízes na astronomia no 

século XVI através de nomes como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Francis 

Bacon, foi no século XVII que o filósofo, médico e matemático francês René 

Descartes, a partir de seu método científico analítico, foi considerado o fundador da 

ciência moderna e pai do racionalismo. Complementando seus pensamentos, o 

cientista inglês Isaac Newton desenvolveu uma completa formulação matemática da 

concepção mecanicista da natureza dando realidade à visão do mundo como 

máquina (MORAES, 1998). 

Este novo paradigma trouxe como resultado dessa visão mecanicista do 

mundo e do racionalismo científico a idéia de decomposição de um fenômeno em 

suas partes componentes mais simples que facilitasse seu entendimento (MORAES, 

1998; WEIL; D’AMBROSIO; CREMA, 1993).  

Assim, o ser humano e os outros seres vivos bem como os diversos 

fenômenos do universo começaram a ser estudados cientificamente e de forma 

organizada, estruturados por disciplinas cada vez mais especializadas (ARAÚJO, 

2003).  

Esta especialização disciplinar e o desenvolvimento do método científico ou 

ciência moderna levaram ao progresso científico-tecnológico dos séculos XVIII, XIX 

e XX, quando ocorreram grandes descobertas e contribuições para a humanidade 

entre outros aspectos, pela extensa produção e democratização do conhecimento 

(ARAÚJO, 2003; MORAES, 1998), ainda que tais conhecimentos fossem 

excessivamente compartimentados e, portanto sem comunicação interdisciplinar 

(TORRES SANTOMÉ, 1998). 

Segundo Edgar Morin (2004), apesar da divisão disciplinar da ciência ter 

gerado uma grande produção de conhecimentos e a elucidação de inúmeros 

fenômenos da natureza, além de ter permitido aos especialistas grandes 

desempenhos compartimentalizados, esse tipo de inteligência não reflexiva e crítica 

fragmenta a natureza complexa dos fenômenos. Para ele, os grandes problemas são 

transversais, multidimensionais e planetários e a hiperespecialização dos 

conhecimentos disciplinares, compartimentados e isolados vão na contramão da 

formação de cidadãos para enfrentarem a complexidade e globalidade dos 

fenômenos e problemas da sociedade.  
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No âmbito da escola básica, Morin (2004) afirma que a fragmentação 

disciplinar leva a um pensamento linear que reduz o complexo ao simples, separa o 

que está ligado e unifica o que é múltiplo. Para ele, em oposição à visão reducionista 

da realidade, o pensamento complexo respeita a diversidade e a unidade, o solidário 

e o conflitivo. O pensamento complexo busca na tensão dos antagonismos, a 

multidimensionalidade dos fenômenos.  

Edgar Morin (2004 p.20) preconiza que: 

 

[...] a rigidez da lógica clássica seja corrigida por uma dialógica capaz de 
conceber noções simultaneamente complementares e antagônicas, que o 
conhecimento da integração das partes ao todo seja completado pelo 
reconhecimento do todo no interior das partes. 

  

Diversos autores se baseiam no pensamento de Morin sobre a complexidade 

se opondo à idéia de simplificação, fragmentação do conhecimento e fuga de 

contradições.  

Perrenoud (2001 p.31), em sua obra “Ensinar: agir na urgência, decidir na 

incerteza” lembra os enunciados de Morin sobre como a complexidade impacta e ao 

mesmo tempo pode explicar as ações sociais no âmbito escolar: 

  

[...]  
- a complexidade está na base, constitui a natureza das coisas, do 

pensamento, da ação, da organização, o que significa que não podemos 
fazer com que desapareça; 
- é feita da irrupção dos antagonismos no centro dos fenômenos 
organizados; 
- para dominar a complexidade, devemos conseguir pensar essas 
contradições de forma conjunta. 

 

Para Perrenoud (2001), enxergar as contradições no âmbito da educação é 

pensá-las no todo formado pela tensão entre o indivíduo e a sociedade, entre a 

unidade e a diversidade, entre a dependência e a autonomia, entre a invariância e a 

mudança, entre a abertura e o fechamento, entre a harmonia e o conflito, entre a 

igualdade e a diferença.  

O paradigma do racionalismo científico retalhou a visão de totalidade ao 

focalizar as partes e ao conhecer as unidades constitutivas dos fenômenos 

(MORAES, 1998). 

Aqui cabe um parênteses em relação ao contexto histórico e social em que tal 

paradigma se desenvolveu.  
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Edgar Morin (2003) afirma que a ciência moderna constitui-se por uma 

necessidade de romper com a ética e a moral ditadas pela religião ou pelo poder 

político. Segundo o autor, (2003, p.34) “[...] o conhecimento científico precisava 

libertar-se de toda contingência política e religiosa [...]”.   

Como um dos exemplos mais importantes dessa ruptura no início do século 

XVII aparece Galileu Galilei, um dos personagens que mais desafiou a igreja católica 

com suas convicções científicas e que viveu anos de conflitos e condenações pela 

inquisição (PORTO, 2003). Este e outros acontecimentos que demonstravam a 

supremacia da Igreja católica fizeram com que a ciência fosse se desenvolvendo de 

forma marginal e periférica (MORIN, 2003). 

As idéias presentes do paradigma do racionalismo científico foram 

posteriormente transferidas para âmbito da produção a partir do século XX com o 

surgimento do taylorismo e posteriormente com o fordismo, baseado nos princípios 

da administração científica propostos por Frederick W. Taylor, um engenheiro 

americano cujos estudos determinaram a reorganização dos processos do trabalho 

em indústrias do mundo todo (RAGO E MOREIRA, 1984). 

O Taylorismo surge nos Estados Unidos numa época em que a evolução do 

capitalismo industrial ruma para a maximização da eficácia e rendimento da 

produção e a elevação da importância social da função do empresário (RAMOS, 

1952). Ramos (1952) e Rago e Moreira (1984) apontam para a idéia de implantação 

de uma ciência do trabalho como a tarefa principal de Taylor, onde cada atividade 

deveria ser analisada e decomposta em suas operações mais elementares, 

minimizando-se o tempo de execução das tarefas e principalmente reduzindo o 

saber operário complexo a seus elementos mais simples.  

 Torres Santomé (1998) reitera que a especialização e divisão de tarefas levou 

a desqualificação e atomização das mesmas. Como resultado dessa política 

organizativa de fragmentação dos empregos e da produção e distribuição no âmbito 

empresarial, acentuou-se a divisão social e técnica do trabalho e a separação entre 

o trabalho manual e o trabalho intelectual. 

 O Taylorismo se difundiu pelos Estados Unidos a partir de vários estudiosos e 

se espalhou rapidamente pela França, Inglaterra e Rússia, ainda que na França o 

desenvolvimento de tal sistema encontrou grande resistência e não foram 

implantados todos os processos propostos por Taylor (RAMOS, 1984). 
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 Nos Estados Unidos, Henry Ford, ao fundar a Ford Motor Company em 1903, 

revolucionou os transportes e a indústria automobilística dos Estados Unidos a partir 

de algumas indicações de Taylor, criando uma organização e distribuição de tarefas 

a partir de uma esteira transportadora de peças que as levavam para serem 

trabalhadas ou montadas pelos operários, que praticamente não precisavam sair do 

lugar e sim acompanhar o ritmo e a cadência da esteira (Ramos, 1984; Torres 

Santomé, 1998) 

A utilização das linhas de montagem, proposta por Henry Ford, reduziu as 

ações dos trabalhadores e trabalhadoras a tarefas fragmentadas e de simples 

execução e, consequentemente a esses trabalhadores eram pagos salários mais 

baixos (TORRES SANTOMÉ 1998). Santomé ressalta, porém que a lógica por trás 

disso era afastar os executantes dos trabalhos manuais e repetitivos de 

compreenderem o todo complexo do sistema produtivo e em última instância, de 

privá-los de desenvolver a “capacidade de tomar decisão sobre o próprio processo 

de trabalho, sobre o produto, as condições e o ambiente de trabalho” (1998 p.11). 

A intenção aqui não é obviamente aprofundar a discussão sobre o paradigma 

industrial estabelecido a partir das idéias de Taylor e Ford, mas sim de traçar uma 

relação entre a visão cartesiana de ciência desenvolvida no século XVII e a 

concepção de produção industrial criada e implementada no final de século XIX e 

inicio do século XX. 

Ao estudar a origem da modalidade de currículo integrado, Torres Santomé 

(1998) compara a fragmentação da cultura escolar à fragmentação do trabalho e do 

modo de produção industrial que ocorrem ao mesmo tempo numa coincidência 

temporal, onde as notas passam a ser a meta para o aluno enquanto para o 

trabalhador o objetivo passa a ser receber o salário, uma vez que, no caso das 

tarefas mecânicas, repetitivas e desconectadas do todo, não se tratava mais de uma 

profissão e suas complexidades. 

Ocorre, portanto, que influenciado pela evolução da ciência moderna, o 

paradigma da indústria revelado pela fragmentação das atividades de produção e 

consequente perda da idéia do todo é reproduzido no interior dos sistemas 

educacionais, onde cada vez mais as instituições escolares passam a ser vistas 

como empresas (TORRES SANTOMÉ, 1998) predominando o modelo linear 

disciplinar. 
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 Para Morin (2004), esse mesmo pensamento que modela a organização 

curricular disciplinar distingue a cultura geral humanista da cultura científica, 

trazendo graves consequências para ambas. Segundo ele, a primeira revitaliza as 

obras do passado e nutre a inteligência geral, incitando à reflexão dos problemas 

humanos fundamentais através da literatura, do ensaio e da filosofia, enquanto a 

cultura científica somente valoriza o presente e o pensamento teórico não reflexivo 

sobre os caminhos da própria ciência e o destino da humanidade. 

 É importante lembrar, porém que essa visão fragmentada da realidade que, 

conforme dito anteriormente decorreu de diferentes correntes de pensamentos da 

cultura ocidental, notadamente a Revolução Científica e a Revolução Industrial 

(MORAES, 1998), foi precedida por uma percepção e concepção de mundo muito 

diferente desta, muito mais orgânica e conectada de forma interdependente com os 

processos da natureza.  

Trata-se aqui da Idade Média (de 450 a 1400), período em que, segundo 

Moraes (1998), as necessidades individuais subordinavam-se às necessidades da 

comunidade e a estrutura científica predominante na época entendia como questões 

de grande significância as relacionadas à Deus, à alma humana e à ética. Moraes 

aponta para uma visão de mundo orgânico, vivo, espiritual e encantado e que cabia 

ao homem medieval respeitar, contemplar e compreender a harmonia do universo, 

realidade sagrada estabelecida por Deus. 

Esse pensamento teocêntrico, por outro lado, levava a um respeito cego às 

autoridades, aos textos bíblicos e gregos, e ao risco para aquele que discordasse de 

tais doutrinas, “[...] arriscava-se a morrer na fogueira para expiar bruxarias e 

alquimias associadas às reais novidades” (MORAES, 1998 p.3). 

Vê-se, portanto, que a ciência e diversas correntes filosóficas transitam ao 

longo dos séculos por diferentes paradigmas, influenciando o modo de vida das 

pessoas, o trabalho e o pensamento educacional.   

Nos capítulos seguintes, busquei discutir alguns conceitos que derivam de um 

paradigma que emerge na busca de propor alternativas para que a escola e sua 

organização curricular possam dar passos na direção de integrar, contextualizar e 

globalizar o conhecimento disciplinar.  
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Conceito de currículo, currículo integrado, disciplina, interdisciplinaridade, 

complexidade, globalização e transdisciplinaridade. 

 

 

Definir currículo não é uma tarefa simples. Gimeno Sacristán (2008 p.15), ao 

analisar as diversas definições e perspectivas apresentadas por diferentes autores, 

afirma que... 

 

É difícil ordenar num esquema e num único discurso coerente todas as 
funções e formas que parcialmente o currículo adota, segundo as tradições 
de cada sistema educativo, de cada nível ou modalidade escolar, de cada 
orientação filosófica, social e pedagógica, pois são múltiplas e contraditórias 
as tradições que se sucederam e se misturaram nos fenômenos educativos. 

 

 A esta afirmação, William E. Doll Jr. (1997, p. 177) adiciona que são 

inúmeras as discussões sobre a natureza e o propósito do currículo e as relações 

com questões “[...] de classe, raça, gênero, processo, ideologia, individualismo, self, 

Hermenêutica, Ecologia, Teologia, cognição, [...]”. 

Já para Veiga-Neto (2002), cada conceito de currículo reflete uma concepção 

sobre sociedade, cultura e educação. O autor traz a metáfora da moldura para 

explicar as duas tendências básicas de se compreender as teorias sobre currículo: a 

internalista e a externalista (p.60).  

 

[...] ao examinar um quadro tanto podemos nos ater à pintura em si quanto 
podemos levar nosso olhar para além dela e perguntar sobre a sua relação 
com as demais obras daquele artista – ou, indo além, perguntar sobre até 
mesmo às condições concretas em que ela foi produzida [...]  

 

A internalista assume uma perspectiva de identificação dos conteúdos e da 

metodologia empregada para trabalhá-los, ou seja, o “o que” ensinar e “como” 

(VEIGA-NETO, 2002, p.60, grifo do autor). Esta perspectiva procura ver o currículo 

circunscritamente garantindo o funcionamento de sua estrutura e verificando as 

coerências entre seus elementos, no caso os conteúdos, metodologia e avaliação, 

sem uma preocupação com a contextualização histórica, econômica, cultural, 

política, antropológica, etc.  

Ver o currículo sob uma perspectiva externa significa considerar os aspectos 

citados anteriormente como centrais e olhar para fora da moldura adicionando a 

pergunta por quê? É observar a dimensão ideológica do currículo. Veiga-Neto 
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(2002), ao questionar o tipo de pergunta que norteia as teorias curriculares na 

primeira perspectiva de analise, afirma que parte das teorias críticas do currículo 

sugeriu perguntar para quem serve esse conteúdo ou a serviço de quem, ou de 

quais interesses, certos conteúdos são selecionados.  

Ainda segundo Veiga-Neto (2002), são consideradas internalistas as 

tendências de estudos curriculares tecnicista, tradicional e positivista, enquanto a 

Nova Sociologia da Educação, corrente pioneira nas análises críticas em educação, 

sob a liderança de Michael Young é vista como externalista.  

Moreira (2002) também reitera o fato de que não há consenso no 

entendimento da palavra currículo. Em capítulo sobre currículo e pós-modernismo, o 

autor apresenta algumas concepções influenciadas pela visão de educação e 

pedagogia que as fundamentam.  

A primeira concepção é a que relaciona currículo com o conhecimento tratado 

pedagógica e didaticamente pela escola e que deve ser aprendido e aplicado pelo 

aluno. As perguntas norteadoras dos adeptos a essa concepção relacionam-se aos 

conteúdos a serem ensinados e a forma de organizá-los. 

A segunda concepção tem relação com as mudanças econômicas, sociais, 

políticas e culturais que aconteceram a partir do século XVIII. A ênfase está nas 

experiências vividas pelo estudante e nem tanto no conteúdo a ser aprendido. As 

perguntas norteadoras aqui se relacionam à como selecionar e organizar as 

experiências de aprendizagem em relação aos interesses e desenvolvimento do 

estudante. 

Nas duas concepções anteriormente apresentadas percebe-se que o 

significado de currículo está no que Veiga-Neto (2002) chamou de perspectiva 

interna, onde a ênfase é mantida nos elementos que constituem o currículo: o 

conhecimento escolar, as experiências de aprendizagem e a forma de organizá-las. 

Outra concepção de currículo, apontada por Moreira (2002), sofre a influência 

da psicologia comportamental, muda o foco para a sua organização e as relações 

entre seus elementos, tais como resultados esperados do ensino e objetivos 

educacionais mais amplos, bem como com a seleção e ordenação dos conteúdos.  

O autor sintetiza a idéia de currículo como instrumento voltado tanto para a 

“[...] conservação, transformação e renovação dos conhecimentos historicamente 

acumulados, como para socializar as crianças e os jovens segundo valores tidos 

como desejáveis” (p.11). 
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 As diferentes concepções sobre currículo influenciam e determinam a forma 

como este é organizado. Aqui particularmente serão abordadas algumas diferenças 

entre o modelo linear disciplinar e modelos que buscam integrar os conhecimentos 

disciplinares.  

  A afirmação feita por Torres Santomé (1998, p.25) em seu livro “Globalização 

e interdisciplinaridade” parece um bom ponto de partida para a discussão sobre este 

tema. 

 

Há sempre quem declare ironicamente que a única coisa que liga as 
diferentes salas de aula em uma instituição escolar são os canos da 
calefação ou os cabos elétricos. Em geral, poucos estudantes são capazes 
de vislumbrar algo que permita unir ou integrar os conteúdos ou o trabalho 
das diferentes disciplinas.  

 

 Para analisar a idéia de currículo integrado e transdisciplinaridade, conceitos 

fundamentais no presente estudo, é importante considerar as razões que levaram 

alguns autores a pensar a respeito desses conceitos e a que se contrapõe essa 

idéia de integração e de transcender as disciplinas.  

Os termos disciplinar e transdisciplinar têm sido objeto de estudo e debate em 

educação e se associam ao conceito de currículo integrado na forma de sua 

organização. 

O termo disciplinar se refere ao conceito de disciplina e que deu origem aos 

termos multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. 

 

Uma disciplina é uma maneira de organizar e delimitar um território de 
trabalho, de concentrar a pesquisa e as experiências dentro de um 
determinado ângulo de visão. Daí que cada disciplina nos oferece uma 
imagem particular da realidade, isto é, daquela parte que entra no ângulo de 
seu objetivo (TORRES SANTOMÉ, 1998 p.55) 

 

 A frase de Torres Santomé parece contemplar tanto o conceito de disciplina 

científica quanto o de disciplina curricular. A construção e organização curricular 

escolar parecem seguir os caminhos traçados pela ciência, e consequentemente 

pela pesquisa, no que diz respeito à fragmentação do conhecimento. Alguns 

autores, entretanto estudaram os processos disciplinares, interdisciplinares e 

transdisciplinares distinguindo-os quando discutidos no campo da ciência e pesquisa 

ou no campo da educação. 
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 Piaget (19791 apud Torres Santomé, 1998 p.70) foi um dos pioneiros no 

campo da ciência e pesquisa a propor a hierarquização de níveis de colaboração e 

integração entre disciplinas, distinguindo, portanto os termos multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

 

1. Multidisciplinariedade: O nível inferior de integração. Ocorre quando, 
para solucionar um problema, busca-se informação e ajuda em várias 
disciplinas, sem que tal interação contribua para modificá-las ou enriquecê-
las. Essa costuma ser a primeira fase da constituição de equipes de 
trabalho interdisciplinar, porém não implica em que necessariamente seja 
preciso passar a níveis de maior cooperação. 
2. Interdisciplinariedade: Segundo nível de associação entre disciplinas, 
em que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios reais; 
isto é, existe verdadeira reciprocidade nos intercâmbios e, 
consequentemente, enriquecimentos mútuos. 
3. Transdisciplinariedade: 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, estruturas de regulamentação e sistemas 
probabilísticos, e que una estas diversas possibilidades por meio de 
transformações reguladas e definidas”. 

 

Torres Santomé (1998) assinala que, de todas as classificações sobre os 

possíveis níveis de integração ou colaboração entre as diversas disciplinas, a 

proposta por Erich Jantsch no Seminário da OCDE de 1979 é a mais conhecida e 

divulgada e que já havia aparecido em 1971 com Ryszard Wasniowski na Polônia, 

no contexto da pesquisa científica e tecnológica. Essa mesma hierarquização com 

freqüência reaparece em simpósios ou colóquios sobre esta temática. Vale citar que 

em 1983 esta classificação é repetida por George Vaineanu em documento-base 

para um Simpósio organizado pela UNESCO. 

Torres Santomé (1998 p.71) sintetiza os conceitos relacionados a essa 

classificação para o âmbito escolar: 

 Multidisciplinaridade: Justaposição de disciplinas diferentes, oferecidas 

simultaneamente, sem estabelecer as possíveis relações e nexos entre elas.  

 

[...] os alunos não transferem espontaneamente para o resto das matérias 
aquilo que aprendem em uma disciplina, nem o utilizam para enfrentar 
situações reais nas quais esse conhecimento torna-se mais preciso... a 
informação assim adquirida tem muitas possibilidades de permanecer em 
compartimentos incomunicados. [...] 

 

                                                
1 PIAGET, J. La epistemología de las relaciones interdisciplinares. Em Apostel, L. et al: Interdisciplinariedad. 

Problemas de La Enseñanza y de La Investigación en las Universidades. México. 1ª reed., pp. 166-171, 1979.  
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 Pluridisciplinaridade: Justaposição de disciplinas de uma mesma área de 

conhecimento, onde há a troca de informações entre elas, mas “[...] ainda não 

existe uma profunda interação ou coordenação” (p.72). Aqui os conteúdos e 

procedimentos se comunicam em face de situações e fenômenos semelhantes. 

 Disciplinaridade cruzada: A justaposição neste caso se dá de forma 

desequilibrada, aonde “[...] uma disciplina, seus conceitos, métodos e marcos 

teóricos, são impostos a outras que se encontram no mesmo nível hierárquico” 

(p.72).  

 Interdisciplinaridade: Neste caso há um equilíbrio de forças nas relações 

disciplinares (p.73).   

 

Aqui se estabelece uma interação entre duas ou mais disciplinas, o que 
resultará em intercomunicação e enriquecimento recíproco... O ensino 
baseado na interdisciplinaridade tem um grande poder estruturador, pois os 
conceitos, contextos teóricos, procedimentos, etc., enfrentados pelos alunos 
encontram-se organizados em torno de unidades mais globais, de 
estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas por várias 
disciplinas.  

 

Apesar da maior motivação para aprender a partir da idéia de que os alunos(as) 

tornam-se mais capacitados a resolver problemas que transcendem os limites 

das disciplinas, há um risco de que nos processos interdisciplinares os 

conhecimentos disciplinares abordados pelos estudantes sejam reduzidos a 

sínteses.  

 Transdisciplinaridade: O conceito de transdisciplinaridade sugere a 

transcendência ou o desaparecimento dos limites entre as diversas disciplinas. 

“[...] Aqui a integração ocorre dentro de um sistema onicompreensivo, na 

perseguição de objetivos comuns e de um ideal de unificação epistemológico e 

cultural” (p.74).  

Ainda no âmbito etimológico, Moraes (1998) define tanto a 

pluridisciplinaridade e multidisciplinaridade como justaposição de várias disciplinas 

fragmentadas sem nenhuma tentativa de síntese. Para a autora, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade favorecem a qualidade educativa na 

medida em que visam à integração de conhecimentos parciais na busca de um 

saber mais global. 

Ao discutirem a gênese da fragmentação do processo de aquisição do 

conhecimento, Weil, D’Ambrosio e Crema (1993 p.16) dividem esta em cinco fases:  
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A primeira fase, chamada de predisciplinar refere-se a não separação entre o 

sujeito, o conhecimento e o objeto. Esta fase reconhece o conhecimento sendo... 

 

[...] despertado através de um equilíbrio entre as funções descritas por Jung 
como a sensação, o sentimento, a razão e a intuição. Não havia separação 
entre essas funções no nível do sujeito [...] não havia distinção entre arte, 
conhecimento filosófico, científico ou religioso, pois o conhecimento do Real 
era direto; tampouco havia distinção entre ciência e tecnologia. 

 

A fase de fragmentação multidisciplinar e pluridisciplinar marca a separação 

entre o sujeito e o objeto, entre o homem que pensa ou que sabe (homo sapiens) e 

o que age e transforma a natureza (homo faber) e consequentemente, entre o 

conhecimento puro (a ciência, a arte, a filosofia e a religião) e o conhecimento de 

métodos e técnicas de ação.  

Ainda segundo os autores Weil, D’Ambrosio e Crema (1993), a fase 

interdisciplinar procura reunir o que foi dissociado e correlacionar as disciplinas a 

partir de uma visão holística do conhecimento. Aqui surge o termo interdisciplina, 

também discutido a seguir por Torres Santomé (1998). 

Os autores finalizam distinguindo a fase transdisciplinar das anteriores 

emprestando a definição de Piaget quando este fala em um estágio de ligações 

interdisciplinares “[...] no interior de um sistema total sem fronteiras estáveis entre as 

disciplinas” (p.30).  

O termo interdisciplina é mais bem compreendido a partir das palavras de 

Torres Santomé (1998 p.62). 

Uma forma de entender a interdisciplinaridade é pensar na... 

 

[...] integração ou fusão entre parcelas de disciplinas diferentes, mas que 
compartilham um mesmo objeto de estudo [...] algumas reorganizações de 
parcelas de disciplinas já consagradas que deram origem a “interdisciplinas” 
[...] como a biofísica, geoquímica, química física, medicina legal, 
psicofarmacologia, sociologia política. 

 

As interdisciplinas surgem por influências diversas: Torres Santomé (1998) 

aponta algumas possibilidades: 

1. Espaciais: Interesses comuns a diferentes especialidades; 

2. Temporais: urgência na resolução de problemas que envolvem mais de 

uma área; 
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3. Econômicas: falta de recursos gera a necessidade de reunir diferentes 

áreas do conhecimento em torno de um projeto; 

4. Demográficas: quando na falta de especialistas, docentes assumem novas 

e diferentes disciplinas; 

5. Demandas sociais: sociedade exige novas especialidades ou novos 

estudos para enfrentar problemas que vão além de marcos disciplinares; 

6. Epistemológicos: quando uma disciplina não dá conta de resolver 

problemas por suas limitações disciplinares e toma emprestado marcos teóricos de 

outras áreas.  

7. Disputas e rivalidades disciplinares: quando diferentes áreas pesquisam a 

mesma temática e acabam constituindo um novo reagrupamento disciplinar; 

8. Necessidade de prestígio: uso por parte de pesquisadores de estruturas 

conceituais e metodológicas de áreas que não sofrem questionamentos para evitar o 

desprestígio de suas áreas originais; 

9. Desenvolvimento da ciência: quando há a necessidade de transitar por 

áreas de outras disciplinas que já tem tradição no tema pesquisado, porém que não 

o domina de forma satisfatória, resultando em ampliação do objeto de estudo. 

Morin (2004) aponta certas fusões que surgem nas ciências na primeira 

metade do século XX como um dos três processos históricos que caracterizam a 

reforma do pensamento linear para o complexo, tão necessária para uma mudança 

de paradigma na ciência e na educação.   

O autor chama a atenção para as ciências polidisciplinares como a 

cosmologia que congrega a astronomia, a astrofísica e a micro-física envolvendo 

“[...] uma reflexão quase filosófica sobre o universo” (p.33); as ciências da terra que 

como sistema complexo permite articular diversas disciplinas; a ecologia que, tendo 

a biosfera como objeto, reúne saberes da botânica, zoologia, microbiologia e 

geologia; a biologia molecular constituída por elementos da física, química e 

biologia; a pré-história, transformada em um conhecimento multidimensional do 

homem.  

Além das polidisciplinas, Morin (2004) cita o recuo de concepções 

reducionistas das ciências fragmentadas e o avanço da idéia de que os sistemas 

organizados sejam os objetos principais das pesquisas e, finalmente argumenta que 

“[...] o progresso da tomada de consciência das realidades complexas ocorrido após 
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o desmoronamento do dogma determinista requer um pensamento e um método 

capazes de religá-las” (p.34). 

Por outro lado, para o professor Ulisses Araújo (2003) a perspectiva do 

trabalho interdisciplinar em busca de novos caminhos para desenvolver o 

conhecimento não pode deixar de reconhecer a importância da especialização 

originada a partir do paradigma cartesiano. Entretanto, o autor (p.73) enfatiza que: 

 

As especializações, porém, devem assumir uma outra perspectiva dentro do 
trabalho interdisciplinar e do trabalho coletivo, em que cada especialista tem 
consciência das limitações de seu campo de estudos e que a compreensão 
dos fenômenos só será possível com a articulação dos diferentes saberes, 
incluindo os populares, os pessoais e os de preocupação social. 

 

No que se refere ao conceito de transdisciplinaridade, Araújo (p.74) resiste 

em aceitar algumas concepções que visam apenas ao conhecimento global e que, 

portanto podem ser tão reducionistas quanto às visões fragmentárias que defendem 

a organização científica disciplinar. Araújo, ao invés do termo transdisciplinar 

relacionado às visões holísticas ou de totalidade, prefere a articular 

interdisciplinaridade e transversalidade numa... 

 

[...] perspectiva epistemológica e metodológica que coordena 
conjuntivamente, temáticas não-disciplinares (como os temas transversais) 
a temáticas disciplinares (representadas nas especializações dos estudos 
sobre a natureza, a cultura e a vida humana).  

 

A partir dos conceitos até então construídos pelos autores anteriormente 

citados, principalmente após esta última leitura do professor Araújo, o termo 

transdisciplinaridade parece ser polissêmico e se confundir com transversalidade e 

interdisciplinaridade. 

Veremos a seguir como outros autores que defendem os processos 

transdisciplinares podem ajudar a entender as diferenças conceituais. 

 Se referindo à etimologia, Mello, Barros e Sommerman (2002) escrevem que 

o prefixo Trans significa o que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através 

das diferentes disciplinas e o que transcende as disciplinas. 

 Para Moraes (1998), a transdisciplinaridade refere-se ao reconhecimento de 

elementos interdependentes entre vários aspectos da realidade e implica em 

comunicação e integração de conhecimentos parciais, específicos, na direção de um 

conhecer global. 
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 Em 1994, foi editada a Carta da Transdisciplinaridade (FREITAS; MORIN; 

NICOLESCU, 2002), adotada pelos participantes do Primeiro Congresso Mundial de 

Transdisciplinaridade, em Arrábida, Portugal. O Comitê de Redação foi composto 

por Lima de Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu. Os artigos seguintes 

sintetizam a relevância da idéia de processos transdisciplinares presentes na carta 

da transdisciplinaridade. A íntegra consta do anexo A. 

Artigo 2. O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, 
regidos por lógicas diferentes, é inerente à atitude transdisciplinar. Toda 
tentativa de reduzir a realidade a um só nível, regido por uma lógica única, 
não se situa no campo da transdisciplinaridade.  

Artigo 3. A transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; 
ela faz emergir novos dados a partir da confrontação das disciplinas que os 
articulam entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza da realidade. A 
transdisciplinaridade não procura a mestria de várias disciplinas, mas a 
abertura de todas as disciplinas ao que as une e as ultrapassa.  

Artigo 4. A pedra angular da transdisciplinaridade reside na unificação 
semântica e operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela 
pressupõe uma racionalidade aberta a um novo olhar sobre a relatividade 
das noções de "definição" e de "objetividade". O formalismo excessivo, a 
rigidez das definições e a absolutização da objetividade, incluindo-se a 
exclusão do sujeito, conduzem ao empobrecimento.  

Artigo 5. A visão transdisciplinar é completamente aberta, pois, ela 
ultrapassa o domínio das ciências exatas pelo seu diálogo e sua 
reconciliação não somente com as ciências humanas, mas também com a 
arte, a literatura, a poesia e a experiência interior.  

 

 Nicolescu (2001), membro do comitê de edição da Carta da 

Transdisciplinaridade define o termo transdisciplinaridade como uma transgressão 

das fronteiras entre as disciplinas. Com a transdisciplinaridade o autor propõe estar-

se, ao mesmo tempo no campo disciplinar, entre as diversas disciplinas e ir além 

delas, procurando-se a compreensão por meio da unidade do conhecimento. 

 O conhecimento disciplinar e o transdisciplinar não são antagônicos e sim 

complementares, onde o primeiro, baseado no modelo mecanicista da ciência 

clássica, corresponde a um “[...] conhecimento in vitro“ (Nicolescu, 2002, p. 57, grifo 

do autor) e o segundo corresponde a um “[...] conhecimento in vivo” (p.57 grifo do 

autor) baseado na “[...] divisão ternária Sujeito/Objeto/Interação”, incluindo portanto 

um sistema de valores. 
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Morin (2004) propõe a leitura do conceito de transdisciplinaridade a partir da 

comunicação entre as ciências e da idéia de que o conhecimento esteja 

contextualizado numa cultura, numa sociedade, numa história, numa humanidade. 

O autor alerta para o fato de que o enclausuramento disciplinar surgido na 

ciência ocidental a partir do século XVII ocorreu pela postulação de princípios 

transdisciplinares a se fazerem presentes em todas as disciplinas, a saber: a 

objetividade do estudo a partir da dissociação entre objeto e sujeito, a utilização das 

matemáticas como linguagem, a unidimensionalidade do real e a formalização.  

Morin (2004) aponta que Descartes dissociou o sujeito do objeto, 

transformando este último em propriedade (grifo nosso) da ciência, baseado na idéia 

de que qualquer observador ao realizar uma experimentação será capaz de atingir 

um mesmo conhecimento objetivo. 

Morin (2004) entende que é necessário pensar em quais “[...] paradigmas ou 

princípios que determinam-controlam o conhecimento científico” e, portanto “[...] que 

transdisciplinaridade é preciso fazer?” (p.53). 

 

 

O currículo integrado, a organização curricular transdisciplinar e a crítica ao 

modelo escolar disciplinar linear 

 

 

Alguns autores transferem os conceitos anteriormente discutidos no âmbito da 

ciência e da pesquisa para o âmbito da disciplina curricular e suas especificidades 

nos programas e currículos escolares. Aqui o conceito de currículo integrado irá 

aparecer lado a lado principalmente com os termos interdisciplinar e transdisciplinar, 

numa perspectiva critica ao modelo linear disciplinar.  

Gimeno Sacristán (2008) afirma que o formato do currículo ou a forma como 

ele está organizado numa instituição baseia-se diretamente nos códigos que 

determinam a seleção, ordenação, sequência e instrumentação metodológica. Para 

este estudo é importante ressaltar o código da Especialização do Currículo, que 

distingue os currículos pelas relações que os diferentes conteúdos disciplinares 

mantêm entre si. 
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Bernstein (1980 apud GIMENO SACRISTÁN, 2008 p.76)2 usou esse critério 

para diferenciar dois tipos básicos de currículo: o collection, caracterizado por 

disciplinas justapostas claramente distintas umas das outras e o integrado, no qual 

os conteúdos aparecem relacionados uns aos outros oferecendo maiores 

possibilidades de organizar os conteúdos (grifos do autor).  

 É importante notar, porém, que as críticas que os diversos autores fazem ao 

modelo de organização disciplinar não estão relacionadas à existência das 

disciplinas, pelo contrário, estas são valorizadas na medida em que são organizadas 

de forma que os conhecimentos disciplinares possam servir à compreensão dos 

fenômenos e problemas complexos. 

 Gimeno Sacristán (2008) afirma que na Educação Infantil e ensino primário a 

escola se aproxima da idéia de integração curricular na medida em que as 

disciplinas organizam-se por áreas do conhecimento e de experiência, enquanto no 

ensino secundário o currículo é agrupado por cadeiras ou matérias, onde os 

conteúdos são claramente delimitados por nítidas fronteiras.  

Outro aspecto que facilita o caráter mais integrado no currículo no ciclo de 

escolarização primário é o regime de monodocência, onde um único professor(a) 

coordena os componentes que ele mesmo distribui relativos às diversas áreas. O 

ensino secundário, ou ensino médio como é chamado atualmente no Brasil, ainda 

esbarra na organização das disciplinas ministradas por especialistas e, sobretudo, 

na mentalidade dominante do professorado que tende a valorizar mais a 

especialização universitária do que as necessidades formativas dos adolescentes 

(GIMENO SACRISTÁN, 2008). 

Entretanto, essas questões estruturais apontadas por Gimeno Sacristán não 

são necessariamente suficientes para a aproximação de um currículo que integre as 

áreas do conhecimento nem mesmo na educação primária. 

 Torres Santomé (1998 p.103) refere-se ao modelo linear disciplinar como: 

 

[...] um conjunto de disciplinas justapostas, na maioria das vezes de uma 
forma bastante arbitrária [...] ocasiona o fim originário da educação como 
conhecimento, compreensão do mundo e capacitação para viver ativamente 
no mesmo. 

 

                                                
2 BERNSTEIN, B. On the classification and framing of educational knowledge. En:YOUNG, M. (Ed), 

Knowledge and control. Collier Macmillan. 6ª impresión. Págs.47, 1980. 
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 Ao analisar tal modelo, Torres Santomé (1998) critica como as disciplinas 

escolares são trabalhadas de forma isolada e como os conteúdos culturais são 

descontextualizados e, portanto estão distantes da experiência dos alunos e alunas. 

O autor enfatiza que este modelo realça visões alienadas da sociedade e realidade.  

Ainda segundo Torres Santomé (1998), as disciplinas estruturaram-se 

tradicionalmente a partir de uma ordem hierárquica de temas ou tópicos 

compartimentados e organizados em unidades didáticas. Para Zabala, (1998) a 

formação dos professores(as) se dá a partir dessa mesma lógica e as universidades 

por sua vez foram estruturadas de forma a atender esse tipo de formação (ARAÚJO, 

2003). 

A organização disciplinar instituiu-se no século XIX com a formação das 

universidades modernas e, com o progresso da pesquisa científica, desenvolveu-se 

no século XX (MORIN, 2004). 

Fernando Hernández (1998) aborda outra questão no âmbito da escola, a 

partir de uma visão crítica do modelo linear disciplinar. O autor traz o fato de a 

divisão disciplinar facilitar o desenvolvimento de materiais didáticos e a formação 

dos professores, pois é mais fácil seguir um planejamento pré-estruturado e definido 

do que propor a reflexão de problemas e interagir a partir da experiência discente. 

Portanto, por razões diversas, acaba-se optando pelo que é mais fácil e não 

pelo caminho que exige investigação e reflexão permanente por parte dos docentes. 

Na contramão dessa estruturação disciplinar, surgem no cenário educacional 

os conceitos de currículo integrado, globalização, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, com o sentido de integração das disciplinas (ZABALA, 1998; 

HERNÁNDEZ, 1998). Tais conceitos contrapõem-se à fragmentação da cultura 

escolar produzida nos sistemas educacionais em que o currículo organizado a partir 

do isolamento das disciplinas “[...] não propiciava a construção e a compreensão de 

nexos que permitissem sua estruturação com base na realidade” (TORRES 

SANTOMÉ, 1998 p.14). 

Fernando Hernández (1998) discute currículo integrado e 

transdisciplinaridade se opondo (grifo nosso) à idéia de que a organização das 

disciplinas é a única forma legitimada pela cultura e pela sociedade como meio de 

ordenar e articular os conhecimentos que a civilização foi elaborando ao longo dos 

séculos. 
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O autor se posiciona a favor do currículo integrado de forma que os 

conhecimentos escolares sejam organizados a partir de grandes temas ou 

problemas que permitem não só explorar experiências e saberes além da escola, 

“[...] mas também ensinar aos alunos uma série de estratégias de busca, ordenação, 

análise, interpretação e representação da informação, que lhes permitirá explorar 

outros temas e questões de forma mais ou menos autônoma” (p.52). 

Para o professor Torres Santomé (1998), o conhecimento funciona de forma 

integrada e se relaciona com diferentes perspectivas, a partir dos pontos de vista 

disciplinares. Se as crianças desde a Educação Infantil forem acostumadas a 

desenvolver suas percepções a partir de diferentes perspectivas, estaremos 

formando pessoas com uma visão mais abrangente, com maior poder de reflexão. 

Outros argumentos a favor do currículo integrado de caráter transdisciplinar 

são apontados por Hernández (1998), tais como:  

a) maior envolvimento dos alunos(as);  

b) maior relevância e coerência do currículo;  

c) maior flexibilidade do tempo das aulas;  

d) maior comunicação e intercâmbio entre os docentes a fim de evitar 

repetição de temas e conceitos a partir da mesma perspectiva. 

Zabala (1998) se refere ao currículo integrado a partir da idéia de organização 

curricular transdisciplinar através de métodos globalizados. Ainda que os conteúdos 

procedam das disciplinas, estes métodos pretendem transferir o foco da educação 

das matérias ou disciplinas como articuladoras do ensino para o aluno. Dessa forma, 

os critérios de estruturação das atividades e articulação dos conteúdos de 

aprendizagem provêem das capacidades, interesses e motivações dos alunos(as) e 

consequentemente é determinado se tais aprendizagens dar-se-ão a partir de 

projetos, pesquisas ou outras estratégias.  

Para Hernández (1998), a globalização é a perspectiva que trata de explorar 

as relações entre os diferentes campos do conhecimento, e, portanto entendida 

como transdisciplinaridade. Além disso, o conceito de globalização se nutre pela 

idéia de que há conceitos e problemas similares entre as disciplinas. Em seu livro 

“Transgressão e mudança na educação – projetos de trabalho” (1998), Hernández  

distingue seu conceito de globalização do uso cotidiano da mesma palavra vinculada 

à economia e ao poder exercido pelas fortes economias mundiais. 
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O termo globalização aqui proposto por Hernández refere-se a uma forma dos 

estudantes se relacionarem com a globalidade dos fenômenos estudados, opondo-

se à fragmentação e aproximando-se, portanto da idéia de integração de 

conhecimentos.  

Morin (2004) afirma que é essencial aprender a contextualizar ou a globalizar. 

Para ele, globalizar é “[...] saber situar um conhecimento num conjunto organizado 

(p.58)”. 

Hernández e Ventura (1998) advertem que há diferentes concepções sobre a 

globalização que se refletem na prática escolar e elegem três sentidos diferentes 

para análise: somatório de matérias, interdisciplinaridade e estrutura de 

aprendizagem. 

Segundo esses autores, a globalização como somatório de matérias é a 

forma mais generalizada, onde o docente parte de um determinado tema e passa a 

confluir conteúdos de várias matérias em torno de um tema comum, por isso o 

caráter somatório. Aqui as conexões disciplinares é trabalho do professor(a), 

escolhendo e apresentando as fontes de informação, os enunciados dos problemas 

matemáticos, os exercícios de linguagem e outros conteúdos relacionando-os com o 

tema proposto. A globalização, como somatório de matérias, apresenta um caráter 

motivador e facilitador das assimilações por parte dos alunos(as), porém não propõe 

a inter-relação de recursos e procedimentos disciplinares para a resolução de 

problemas relacionados ao tema. 

Hernández e Ventura (1998 p.52), afirmam que, ainda que os resultados dos 

trabalhos propostos possam indicar a muitos docentes que os alunos(as) estão 

sabendo globalizar,  

[...] os conteúdos que são trabalhados não se inferem necessariamente do 
tema proposto, não mantêm em torno dele uma relação de clara pertinência. 
O aluno responde relacionalmente devido à situação que lhe é oferecida, 
pressionado pela circunstância apresentado pelo docente. 

  

A globalização com o sentido de interdisciplinaridade, segundo Hernández e 

Ventura (1998) pretende oferecer uma resposta à necessidade de se mostrar aos 

alunos(as) a unidade do saber, a partir das diferentes perspectivas disciplinares 

sobre um determinado tema, mas sem relação entre as mesmas. Cada disciplina 

apresenta sua visão fragmentada sobre o tema proposto e, mais uma vez acredita-

se que os alunos(as) farão as conexões desejadas.  
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Esta concepção de globalização ocorre com freqüência nas séries finais do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio onde professores(as) de diferentes áreas, 

num esforço coordenado, procuram relacionar os conteúdos específicos a um 

determinado tema central. Como exemplo, os autores citam como núcleo temático a 

Revolução Francesa e como as disciplinas buscam relacionar a visão filosófica da 

época, as obras literárias e o desenvolvimento da ciência a este momento histórico. 

Mais uma vez, não havendo um problema a ser resolvido ou uma hipótese a 

se verificar, transparece para os alunos(as) o caráter somatório das disciplinas, 

apesar do valor da proposta do ponto de vista didático e de organização curricular 

(HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998). 

Estes defendem uma perspectiva do conhecimento globalizado e relacional a 

ser construído pelos próprios alunos(as) a partir de relações interdisciplinares em 

torno da proposição de problemas ou hipóteses a serem analisadas. Para tal, como 

estratégia de organização curricular, Hernández e Ventura (1998) propõem os 

Projetos de Trabalho, cujas características serão mais adiante discutidas a partir da 

experiência na Escola Pompeu Fabra em Barcelona, Espanha. 

Apesar de todas essas afirmações convergentes com a defesa de um 

paradigma educacional justificado pela perspectiva de uma educação globalizadora, 

integradora e contextualizadora, há quem critique a natureza do currículo integrado 

de caráter transdisciplinar. Os pontos levantados a seguir foram extraídos da obra de 

Fernando Hernández (1998) em que o autor defende (grifo nosso) os projetos de 

trabalho como um caminho para a integração curricular, mas aponta alguns 

argumentos de partidários do modelo disciplinar tradicional.  

- A integração de várias disciplinas numa só aula ou lição leva à redução dos 

conteúdos do currículo de algumas áreas específicas; 

- Pode haver reducionismo e lacunas na maneira de tratar os conteúdos; 

- O tempo de aula se torna mais eficiente quando se foca numa única matéria; 

- Demanda maior preparação e dedicação por parte dos professores(as) 

acostumados a utilizar os livros-texto por disciplina, tornando menos eficaz o 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos(as) e o planejamento do curso; 

- As disciplinas armazenam o conhecimento de uma maneira útil e marcam as 

linhas mestras para ser gerado novo conhecimento; 

- A organização por disciplinas facilita a criação de comunidades acadêmicas, 

onde se produzem o intercâmbio, a validação, a aceitação ou rechaço de idéias; 
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- As disciplinas ordenam a compreensão de idéias. 

Torres Santomé (1998, p.18) defende a natureza holística da experiência 

humana e a possibilidade de integrar os conhecimentos a partir de modelos de 

currículo integrado, mas adverte que ainda assim há o risco de que na prática a 

educação possa acabar servindo “a fins sócio-políticos ocultos [...] refletindo valores 

e fins reprodutores de desigualdades sócio-econômicas e culturais, embora 

avalisados socialmente por um slogan (grifo do autor) progressita [...]”.  

Hernández (1998, p.57) argumenta a favor do currículo integrado de caráter 

transdisciplinar e mostra no quadro a seguir, adaptado de Tchudi e Lafer (1996), 

algumas diferenças básicas entre o currículo escolar disciplinar e transdisciplinar. 

 

Quadro 1 – Diferenças entre o currículo disciplinar e transdisciplinar (adaptado de Tchudi e Lafer, 
1996).  Fonte: Hernández, 1998, p.57 

 
Navas (2010) enriquece e aprofunda a discussão entre as diferenças entre 

currículos baseados na organização disciplinar e transdisciplinar, a partir do que ele 

chama de paradigmas dominante e emergente. O paradigma dominante é sub-

titulado de tradicional, cartesiano, mecanicista e quantitativo, enquanto o paradigma 

emergente compreende os conceitos de transdisciplinaridade, ecologia, visão 

holística e complexidade. 

  Abaixo se encontra a tradução e a síntese do quadro proposto por Navas 

(2010 p.104-106, tradução nossa)  

 

Centrado nas matérias    Problemas Transdisciplinares 

   

Conceitos disciplinares  Temas ou problemas 

Objetivos e metas curriculares  Perguntas, pesquisa 

Conhecimento canônico ou 
estandardizado 

 Conhecimento construído 

Unidades centradas em conceitos 
disciplinares 

 Unidades centradas em temas ou problemas 

Lições  Projetos 

Estudos Individuais  Grupos pequenos que trabalham por 
projetos 

Livros texto  Fontes diversas 

Centrado na Escola  Centrado no mundo real e na comunidade 

O conhecimento tem sentido por si 
mesmo 

 O conhecimento em função da pesquisa 

Avaliação mediante provas  A avaliação mediante portfólios, 
transferências 

O professor como especialista  O professor como facilitador 
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Paradigma Dominante  Paradigma Emergente 

   

Importância absoluta dos conteúdos de 
aprendizagem: são metas que concretizam 
as finalidades da educação estabelecidas 
formalmente. 

 Importância relativa dos conteúdos: são 
meios que contribuem para o 
desenvolvimento de capacidades pessoais 
e para a responsabilidade social da 
educação. 

Valorização dos conteúdos relativos a 
fatos, datas, conceitos e princípios 
apresentados como único objeto do 
processo ensino-aprendizagem. 
 

 Valorização e relevância dos conteúdos 
relativos a saber fazer, aprender a ser, 
aprender a conviver, aprender a 
comprometer-se: importância das 
habilidades, procedimentos e atitudes. 

Conteúdos prescritivos, decididos e 
administrados sem a participação dos 
sujeitos. 

 Conteúdos essenciais e relevantes cuja 
seleção, sequenciação e administração 
participam os sujeitos que aprendem. 

Visão disciplinar e especializada dos 
conteúdos concretizados em matérias e 
áreas estanques. 

 Visão multidisciplinar, interdisciplinar e 
transdisciplinar dos conteúdos: 
concretização em temas, tópicos, unidades, 
projetos e programas abertos e 
relacionados. 

Finalidade burocrática e propedêutica dos 
conteúdos pré-determinados  

 Finalidade transversal dos conteúdos 
considerados como conhecimentos de alto 
poder de transferência e generalização. 

Crença de que sempre se pode adquirir um 
corpo de conhecimentos corretos 

 Constatação de que o conhecimento está 
sempre sujeito a revisão e é 
permanentemente aberto a sua 
desconstrução, reconstrução e recriação.  

Importância do texto e do objeto de estudo  Importância do contexto, do ambiente e do 
sujeito que aprende. 

Ênfase na aprendizagem heterônoma, 
intermediada onde o professor da 
disciplina é o único que pode e deve 
ensiná-la. 

 Valorização da aprendizagem autônoma e 
a constatação de que existem várias fontes 
e estratégias de aprendizagem.  

Importância dos resultados, créditos, títulos 
e certificados; dicotomia entre formação-
informação, educação-instrução, 
conhecimento-sabedoria. 

 Importância dos processos, aquisições, 
transformações e elaborações; harmonia e 
coerência entre formação-informação, 
educação-instrução, conhecimento-
sabedoria. 

Importância do pensamento linear e 
convergente: atenção exclusiva ao 
hemisfério cerebral esquerdo. 

 Importância do pensamento complexo e 
divergente: desenvolvimento do hemisfério 
cerebral direito. 

Desenvolvimento da inteligência verbal e 
raciocínio abstrato 
 

 Desenvolvimento de todas as inteligências: 
verbal, abstrata, interpessoal, intrapessoal, 
musica, etc. 

Aprendizagem monológica e dependente  Aprendizagem dialógica e interdependente 

Estrutura curricular rígida. Objetivos, 
conteúdos, métodos e critérios de 
avaliação centralizados e pré-fixados.  

 Estrutura curricular relativamente flexível e 
autônoma. Concepção de que há formas 
diferentes de ensinar uma mesma matéria. 

Conteúdos curriculares como fins em si 
mesmos. Especialização e disciplinaridade 

Conteúdos curriculares como meios de 
desenvolver as capacidades pessoais. 
Globalização e interdisciplinaridade. 

Quadro 2 - Diferença entre o paradigma dominante e o paradigma emergente  
Fonte: Navas, 2010 p.104-106 
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Síntese de propostas de ensino baseadas em modelos de currículo integrado 

ou métodos globalizados 

 

 

 Diversas tentativas de integração de conhecimentos foram feitas por 

diferentes estudiosos. Hernández (1998) afirma que algumas delas apesar de terem 

tido êxito não chegaram ao ponto de “[...] substituir a organização do currículo por 

disciplinas, porque não incidiram na mudança das concepções predominantes do 

sistema escolar e de sua função social” (p.38).  

 No entanto, há diversas razões que motivam um posicionamento a favor das 

modalidades de currículo integrado. Entre elas a idéia de que eles permitem que os 

alunos(as) e alunas explorem as questões, temas e problemas importantes para 

além dos limites disciplinares, buscando a compreensão da sociedade em que vivem 

e, consequentemente, desenvolvendo aptidões técnicas e sociais que norteiam suas 

ações na comunidade como pessoas autônomas, críticas, democráticas e solidárias 

(TORRES SANTOMÉ, 1998).  

 Além disso, Santomé (1998) afirma que diversos modelos de currículo 

integrado ou métodos globalizados ofereceram alternativas progressistas nas últimas 

décadas aos “[...] modelos empresariais de objetivos comportamentais que, desde 

meados do século, eram oferecidos como estratégia para melhorar o desempenho 

de alunos e alunas nas instituições de ensino” (p.191). 

Para Zabala (1998), os métodos globalizados nascem a partir do momento 

em que o aluno, suas capacidades, interesses e motivações passam a protagonizar 

o ensino e o valor educativo das disciplinas ou matérias começam a ser 

relativizadas. 

Outra importante análise de Zabala sobre os métodos globalizados é em 

relação à forma transdisciplinar de organização dos conteúdos disciplinares. O autor 

afirma que, apesar destes conteúdos procederem das diferentes disciplinas, os 

critérios que estruturam as atividades e que articulam tais conteúdos provêm da “[...] 

necessidade de realizar um projeto, a de fazer uma pesquisa ou a de tratar ou 

conhecer um tema de interesse próximo à realidade do aluno” (p.144). Em outras 

palavras, o tema escolhido envolve diferentes recursos disciplinares no processo de 

conhecê-lo (ZABALA, 1998). 
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Zabala (1998) e Hernández (1998), a exemplo de Torres Santomé (1998), 

citam alguns métodos globalizados ou modalidades de projetos curriculares 

integrados de ensino desenvolvidos no século XX.  

O texto a seguir se baseia nas suas obras, respectivamente: A prática 

Educativa: como ensinar (1998), Transgressão e mudança na educação: Os projetos 

de Trabalho (1998) e Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado 

(1998).  

  

 Os centros de interesse criados pelo pedagogo belga Ovide Decroly (1871-1932). 

O projeto curricular de Decroly para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental propõe quatro critérios básicos: 1) O programa educacional deve ser 

desenvolvido a partir de uma idéia-eixo, um tema, um centro de interesse (grifo 

nosso) que possibilite o estudo da realidade da forma como as crianças a vêem; 2) 

As tarefas escolares devem ser interessantes e motivadoras para os alunos(as), 

partindo do contato com a vida cotidiana, onde os mesmos buscam informações 

para melhorar o conhecimento sobre os temas escolhidos; 3) Os seres humanos 

devem possuir conhecimentos que lhe permitam compreender a vida em sociedade 

e adaptar-se a ela como indivíduo e como ser social; 4) A escola deve propiciar o 

desenvolvimento integral da personalidade individual e social dos alunos(as).  

Decroly propõe como estratégia metodológica que as intervenções didáticas 

estejam subordinadas às necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais da 

criança, a saber: a de alimentar-se, de respirar, de limpeza, de lutar contra 

intempérie, de defender-se contra os perigos e inimigos diversos, de agir e trabalhar 

solidariamente, de ter lazer, necessidade de luz, descanso, associação, 

solidariedade e de ajuda mútua. 

Tal método se baseia na idéia de que as pessoas se interessam, sobretudo, 

por satisfazerem suas necessidades naturais, o que implica em conhecer o meio em 

que vivem e as formas de reagir nele.  

Assim, a criança irá conhecer-se e aos outros seres humanos, irá se 

relacionar com elementos relacionados à família, à escola, ao povoado, cidade, 

nação, etc., bem como com os animais, as plantas, a terra (ar, água e solo), o sol, a 

lua e outros. 

Segundo Decroly, diferentemente das cidades, é em plena natureza, que 

esses elementos se reúnem e, portanto, que se encontram os principais estímulos 
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educacionais e por isso defende a idéia de situar as escolas no campo e, se não for 

possível, levar esse ambiente natural para a escola (TORRES SANTOMÉ, 1998).  

Para cada tema ou centro de interesse, são seguidas três etapas básicas 

(TORRES SANTOMÉ, 1998; ZABALA, 1998): 

 Observação: conjunto de atividades de observação que permite que as 

crianças entrem em contato direto com a realidade, ou seja, com os objetos, 

os seres vivos, os fatos e acontecimentos do momento presente. Aqui se 

incluem exercícios de comparação de diferenças e semelhanças, de cálculo 

envolvendo comparação e medidas, de experimentação, expressão oral, 

escrita e desenho. Excursões a oficinas mecânicas, mercados, estufa de 

plantas, etc. fazem parte das estratégias de observação. É recomendado que 

nas escolas haja “[...] plantas, cereais, nozes, castanhas, verduras, cebolas, 

plantas colhidas nas excursões, etc., bem como animais, caracóis, moscas, 

besouros, coelhos, rãs, etc.” (TORRES SANTOMÉ, P.198). 

 Associação: conjunto de exercícios que propõem que as crianças façam 

relações do que observaram com objetos, idéias ou fatos que muitas vezes 

não são suscetíveis de contato e observação direta, ou que não pertencem ao 

momento atual. Decroly diferencia quatro grupos de exercícios de associação: 

1) do ponto de vista do espaço relacionado à conhecimentos geográficos 

como por exemplo análise de mapas; do ponto de vista do tempo relacionado 

à conhecimentos de história recorrendo-se a documentação gráfica, visita a 

museus, cinema, etc.; do ponto de vista da utilização e aplicação da 

tecnologia em matérias primas e seus derivados; do ponto de vista de causa e 

efeito que busca a consciência de como e quando os fenômenos acontecem. 

 Expressão: Diante dos dados obtidos através das observações e 

associações, os conhecimentos são expressos através do que Decroly 

chamou de expressão abstrata como a linguagem escrita, oral, musical e da 

expressão concreta através do desenho, dos trabalhos manuais (modelagem, 

construções, etc.), da dança, da pintura, etc. 

 

 O método de projetos de William Kilpatrick (1871-1965): 

Kilpatrick estruturou e difundiu em 1918 um trabalho curricular integrado, 

denominado método de projetos, a partir das idéias de seu mestre John Dewey, que 

propôs aproximar a experiência do aluno ao processo de educação. Dewey 
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defendeu uma escola ativa que ensine a pensar e atuar de maneira inteligente e 

livre, a partir de “[...] programas abertos, críticos e não dogmáticos, baseados na 

experiência social e na vida individual. Kilpatrick entende o método como uma 

adaptação da escola a uma civilização que muda constantemente” (ZABALA, P.148).   

A idéia de currículo apresentada por Kilpatrick assemelha-se aos centros de 

interesse, na medida em que são propostos problemas interessantes para que os 

alunos(as) resolvam em equipe. Entretanto, o método de projetos ressalta a 

dimensão utilitarista do conhecimento, onde o interesse e o esforço dos alunos(as) 

são canalizados na direção da resolução de problemas de suas vidas cotidianas, de 

atingirem um objetivo concreto. 

O método procura integrar conhecimentos de diferentes disciplinas, buscando 

um sentido de unidade. Consiste basicamente na elaboração e produção de algum 

objeto ou montagem (uma máquina, um audiovisual, um viveiro, uma horta escolar, 

um jornal, etc.).  

Kilpatrick defende os projetos como um meio de contrapor a educação 

tradicional que desconsidera a dimensão socializadora da educação e que enfatiza a 

memorização de conhecimentos sem a preocupação de inserí-los no ambiente fora 

da escola.  

O projeto compreende quatro fases: Intenção (debate sobre o propósito do 

projeto); preparação (planejamento e programação); execução (utilização de 

técnicas e estratégias); avaliação (comprovação da eficácia e validade do produto).  

Como pressuposto básico, os vários grupos de alunos(as) escolhem, decidem 

e elaboram os projetos a serem executados, sentindo-se protagonistas no processo 

e responsáveis por suas ações dentro dos grupos de trabalho. Além disso, o corpo 

docente não deve planejar e ordenar as etapas de antemão, permitindo aos 

alunos(as) a autonomia dessas tarefas. 

Uma das críticas, porém está no fato de que nem sempre os alunos(as) farão 

proposições educacionalmente valiosas e que, além disso, alguns problemas 

derivam da limitada intervenção do corpo docente. 

 

 O estudo do meio do MCE (Movimento de Cooperazione Educativa de Itália): 

método globalizado que busca que meninos e meninas construam o conhecimento 

através da seqüência do método científico (problema, hipótese, experimentação).  
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Mais uma vez, a motivação para a investigação se dá pela tarefa de resolver 

um problema de interesse do grupo relacionado à realidade ou ambiente do mesmo. 

O estudo do meio parte da idéia de que os estudantes podem trazer para a escola 

os seus conhecimentos resultantes de suas bagagens culturais e socializarem entre 

si de forma organizada e estruturada.  

A resolução de problemas envolve a definição do problema ou tema de 

estudo, a elaboração das perguntas norteadoras, a troca de informações e 

experiências dentro do grupo e a elaboração de hipóteses a serem verificadas, a 

coleta, seriação e classificação de dados e a determinação dos instrumentos da 

pesquisa e as estratégias de tratamento das informações. O conhecimento 

construído bem como as conclusões de um trabalho serão comunicados dentro e 

fora da escola através de murais, jornais, dossiês, reportagens, etc.  

Por fim, a possibilidade de compreensão e aplicação das conclusões em 

outras situações ou contextos. 

 

 Man: A course of study (MACOS): projeto curricular dirigido por Jerome Bruner 

iniciado em 1959 durante um congresso da National Academy of Sciences em 

Woods Hole, Massachusetts, EUA, que teve a participação de 34 especialistas de 12 

disciplinas relacionadas ao ensino de ciências nos Estados Unidos. O objetivo do 

congresso era a reforma do ensino de ciências motivada pelo atraso na corrida 

espacial.  

O projeto curricular integrado MACOS baseia-se no conceito de currículo em 

espiral (grifo nosso), em que as idéias-chave e seus conceitos relacionados são 

trabalhados dentro do currículo escolar periodicamente, ou seja, os temas são 

reconsiderados ao longo dos anos escolares de forma cada vez mais complexa. O 

projeto previa a pesquisa de como aumentar os níveis de compreensão e 

assimilação dos alunos(as), quais deveriam ser as características dos conteúdos e 

como desenvolver programas interdisciplinares para melhorar a aprendizagem.  

É importante frisar que antes de ser posto em prática nas escolas 

americanas, foi realizada uma profunda reflexão através de debates em seminários e 

congressos. Foram desenvolvidos e experimentados diversos recursos materiais e 

analizada a utilização dos mesmos na sala de aula, discutidas as funções do corpo 

docente, as características das tarefas escolares e a avaliação das aprendizagens 

produzidas. Além disso, o MACOS contou com a participação de pesquisadores de 
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diversos departamentos universitários relacionados às disciplinas envolvidas, além 

de profissionais na área de educação, dança, música, fotografia e outros 

especialistas. 

O projeto foi programado para um curso na área de ciências sociais, com 

estudantes do ensino fundamental e ensino médio e as três questões principais 

eram: o que é propriamente humano nas pessoas; como empreenderam este 

caminho e como sua humanidade pode aumentar.  

Essas questões sobre a natureza humana foram sendo introduzidas a partir 

da comparação com outras espécies de animais. Para tal, foram compostas quatro 

unidades didáticas: O ciclo vital do salmão, as gaivotas que se alimentam de 

arenque, os mandris e os esquimós Netsilik. 

Cada uma dessas unidades didáticas reúne um conjunto de conceitos e que 

no âmbito global permitem que os alunos(as) examinem e estabeleçam relações 

entre as diferentes formas de vida incluindo a sua própria. Os temas propostos 

propiciam a aproximação do conceito de cultura a partir das atividades de 

subsistência, práticas de criação, educação dos filhos, estrutura familiar e o 

comportamento de seus membros, cooperação, valores e crenças na comunidade. 

Os principais recursos utilizados no projeto são audiovisuais (principalmente 

filmes e documentários), recursos escritos (monografias, diários de campo de 

etnógrafos, jornais, revistas, mapas relatos, etc.) e jogos (role-playing, de simulação, 

dança e improvisações dramáticas, etc.). 

Ao contrário de vários métodos que propõe que o ensino deva começar com 

as questões sociais relacionadas ao ambiente familiar dos alunos(as), as pessoas, 

sua rua, seu bairro, etc., Bruner sugere justamente que os temas de estudo sejam 

estranhos às experiências dos mesmos, pois afirma que os alunos(as) sentem-se 

estimulados e mostram-se interessados por assuntos e temas que estão fora de sua 

compreensão e familiaridade. Bruner e sua equipe entendem que as questões 

familiares só desencadeiam aprendizagem quando utilizadas para compreender o 

estranho e o remoto.  

Torres Santomé (1998, p.218) cita uma frase de Dewey que ratifica a 

proposição de Bruner: “[...] O antigo, o próximo, não é aquilo a que atendemos, mas 

com o que atendemos; não nos fornece o material de um problema, mas sua 

solução” (grifos do autor). 
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Segundo Hernández (1998), a organização curricular proposta a partir do 

MACOS também recebeu críticas, principalmente em relação ao fato de que “[...] 

muitas idéias-chave não podem ser representadas mediante formas simples para 

que os alunos(as) as aprendam, nem este pode compreendê-las se não tiver uma 

base organizada de conhecimentos” (p.71). Além disso, as Ciências formaram a 

estrutura guia do projeto que não levou em conta as diferenças em outras áreas.  

 

 O projeto curricular de humanidades, dirigido por Lawrence Stenhouse (1926-

1982) durante os anos 60 e 70 se destinava a estudantes do ensino médio com o 

objetivo de ajudá-los na compreensão das situações sociais e dos seus papéis e 

responsabilidades como cidadãos e cidadãs. As disciplinas compreendidas pelo 

projeto são as artes, religião, história e ciências humanas.  

O projeto foi aplicado em 36 escolas inglesas tanto rurais como urbanas. 

As unidades didáticas eram definidas a partir de temas como: a guerra, a 

educação, a família, o relacionamento entre os sexos, a pobreza, as pessoas e o 

trabalho, a vida nas cidades, a lei e a ordem e as relações raciais. A qualidade e a 

variedade dos materiais didáticos evidenciavam o valor dos projetos curriculares. 

Foram elaborados materiais impressos (textos, poemas, novelas, mapas, etc.) 

e audiovisuais (gravações, vídeos, filmes, programas de radio, etc.). 

O projeto refere-se ao conceito de professor investigador, comprometido com 

a análise de sua própria prática. Os professores(as) tinham a função de organizar as 

aprendizagens, garantindo a qualidade e continuidade das discussões, impedindo 

um consenso prematuro, introduzindo novos dados, controlando interrupções, 

assegurando uma articulação clara das questões em debate, porém não deviam 

expressar suas opiniões pessoais.  

 

 Os projetos de trabalho, apresentados por Fernando Hernández e Montserrat 

Ventura a partir da experiência iniciada em uma escola privada na Espanha 

chamada Pompeu Fabra em 1984.  

A referida escola e seu corpo docente passavam por um momento de 

insatisfação em relação a como estavam sendo realizados os Centros de Interesse, 

muito próximo às aulas tradicionais e decidiram, portanto mudar suas ações. 

Iniciaram então um processo de reflexão e análise de suas práticas 

pedagógicas e, principalmente, um questionamento se eles realmente estavam 
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globalizando, ou seja, organizando o currículo de forma que permitisse que o aluno 

estabelecesse relações com um determinado tema ou o problema abordado em sala 

de aula a partir dos conhecimentos adquiridos.  

Tal reflexão e análise levaram à participação dos professores(as) em 

diferentes cursos de formação e seminários, além de visitas a instituições onde havia 

práticas semelhantes às daquele grupo.  

Ainda assim não houve avanços significativos e diante desse impasse, o 

professorado do Ensino Fundamental (5ª e 6ª séries) propôs um assessoramento 

por parte de um membro do ICE (Instituto de Ciências da Educação) da 

Universidade de Barcelona. Durante cinco anos, o grupo se debruçou sobre o 

entendimento da denominação de globalização na educação, sobre a revisão de 

referências conceituais e experiências pedagógicas culminando com a implantação 

progressiva de um projeto inovador denominado “Projetos de Trabalho” (grifo nosso), 

como forma de organizar os conhecimentos na escola. 

Hernández e Ventura (1998, p.62) definem que: 

 

[...] a organização dos Projetos de trabalho se baseia fundamentalmente 
numa concepção da globalização entendida como um processo muito mais 
interno do que externo, no qual as relações entre conteúdos e áreas de 
conhecimento têm lugar em função das necessidades que traz consigo o 
fato de resolver uma série de problemas que subjazem na aprendizagem 
[...] Globalização e significatividade são, pois, dois aspectos essenciais que 
se plasmam nos Projetos. 

 

 Algumas características distinguem os Projetos de trabalho de outras 

modalidades anteriormente citadas. É importante lembrar que a hipotética sequência 

apresentada a seguir não é um percurso fixo e sim o fio condutor da relação 

professor-alunos (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p.81). 

 Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma. 

 Inicia-se um processo de pesquisa. 

 Buscam-se e selecionam-se fontes de informação. 

 Estabelecem-se critérios de ordenação e de interpretação das fontes. 

 Recolhem-se novas dúvidas e perguntas. 

 Estabelecem-se relações com outros problemas. 

 Representa-se o processo de elaboração do conhecimento que foi 
seguido. 

 Recapitula-se (avalia-se) o que se aprendeu. 

 Conecta-se com um novo tema ou problema. 
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5. O CONTEXTO ESCOLAR DA PESQUISA 

 

 

O currículo organizado por temas transdisciplinares a ser descrito nas linhas 

seguintes de certa forma converge com algumas idéias preconizadas por alguns dos 

modelos de currículo integrado ou métodos globalizados descritos anteriormente.  

 

 

5.1 International Baccalaureate e a instituição onde a pesquisa foi realizada 

 

 

É importante explicar que parte do texto aqui produzido foi traduzido por mim 

da língua inglesa para a língua portuguesa. Todos os documentos até então 

produzidos pela instituição que organiza, implanta e supervisiona os programas do 

IB estão em inglês, francês ou espanhol. Grande parte das informações constantes 

aqui foi extraída das seguintes fontes:  

 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Primary Years Programme: Making the PYP 

happen: A curriculum framework for international primary education.  Cardiff, 2009 

__________. Primary Years Programme: Developing a transdisciplinary programme 

of inquiry. Cardiff, 2008 

Website: http://www.ibo.org/ site official do International Baccalaureate® (IB). 

Website: www.stfrancis.com.br site oficial da instituição onde se dá a investigação. 

 

A instituição escolar em que foi realizada esta pesquisa faz parte de um grupo 

de 17 escolas particulares no Brasil que oferecem um ou mais programas de 

educação desenvolvidos por uma organização mundial chamado International 

Baccalaureate® (IB). 

O IB, fundado em 1968 em Genebra na Suíça é uma fundação sem fins 

lucrativos. Além da sede central, localizada na Suíça, existem sedes regionais 

englobando os seguintes continentes: África, Europa e Oriente Médio (uma sede em 

Genebra, Suíça); Américas (três sedes, uma em Maryland - USA, uma em Buenos 

Aires na Argentina e uma em Vancouver – Canadá) e Ásia (uma sede na República 

de Singapura).  

http://www.ibo.org/
http://www.stfrancis.com.br/
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O IB não possui nem gerencia nenhuma escola diretamente. Entretanto é 

uma organização que motivada por sua missão educacional, oferece a estudantes 

de 3 a 19 anos de idade programas de educação de alta qualidade voltados para 

produção de conhecimento, o desenvolvimento de conceitos, habilidades e atitudes 

necessárias para viver-se num mundo globalizado.  

No início da gestão IB, originalmente intitulada de IBO (International 

Baccalaureate Organization) prevaleciam as instituições de ensino privadas, 

predominantemente escolas internacionais. Hoje, porém mais da metade de todas 

as escolas autorizadas a oferecer um ou mais programas do IB são públicas, todas 

fora do Brasil. 

A missão do International Baccalaureate pode ser assim resumida: 

o Auxiliar no desenvolvimento de jovens inquiridores, que busquem 

conhecimento, que cuidem de si, dos outros e do planeta e que ajudem a 

criar um mundo melhor e mais pacifico através da compreensão e respeito 

intercultural. 

o Para este fim a organização trabalha com escolas, governos e 

organizações internacionais desenvolvendo programas desafiadores de 

educação internacional e avaliação rigorosa. 

o Estes programas encorajam estudantes do mundo todo a se tornarem 

sujeitos ativos, a terem compaixão e a serem aprendentes para a vida 

toda. 

O International Baccalaureate encoraja os alunos(as) a terem uma visão 

internacional de mundo, porém para tal, propõe-se inicialmente o desenvolvimento 

da compreensão de sua própria cultura local.  Além disso, estimula-se a atitude 

positiva por parte dos alunos(as) encorajando-os a elaborarem perguntas relevantes 

e desafiadoras, a refletirem criticamente sobre diversos temas, a desenvolverem 

habilidades de pesquisa, a aprenderem a aprender e a participarem de serviços na 

comunidade. 

Os programas oferecidos pelo IB (PYP – Primary Years Programme - 

alunos(as) de 3 a 12 anos aproximadamente, MYP – Middle Years Programme – 

alunos(as) de 12 a 16 anos aproximadamente e DP – Diploma Programme – 

alunos(as) de 16 a 19 anos aproximadamente) são aplicados em escolas de 

diversas partes do mundo; atualmente (julho de 2011) existem 3286 escolas em 141 

países, totalizando mais de 900.000 estudantes. 
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A presente pesquisa estará relacionada ao programa PYP aplicado à 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I, no caso da escola onde se deu a 

investigação, até o 6º ano. O programa será explicado mais adiante. 

A escola onde foi realizada a pesquisa é um colégio internacional particular 

situado na cidade de São Paulo constituindo-se de duas unidades de ensino, em 

bairros distintos. A escola atua nos níveis da Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio. A pesquisa se limitará ao campus 1, onde o programa investigado 

iniciou sua implantação em agosto de 2003. 

O calendário segue o praticado no hemisfério norte, iniciando as aulas em 

agosto e terminando em junho.  

A escola possui alunos(as) de diversas etnias e a língua utilizada para a 

comunicação entre professor-aluno, professor-professor e professor-coordenação é 

o Inglês. As aulas são ministradas em inglês com exceção das de línguas 

(português, espanhol, francês e outras). 

Os alunos(as) são estimulados a falarem inglês entre si inclusive nos 

momentos não acadêmicos. Portanto não se trata de uma educação bilíngüe, uma 

vez que as crianças são alfabetizadas em inglês e todas as disciplinas também são 

ministradas em Inglês. As aulas de português, enquanto disciplina, iniciam-se no 

último ano da Educação Infantil. As outras línguas são oferecidas a partir do sexto 

ano. 

Os alunos(as) estrangeiros fazem parte de um programa especial de 

Português como segunda língua, enquanto os brasileiros que necessitam reforço na 

língua inglesa participam do programa de Inglês como segunda língua. Deste último 

também participam alunos(as) estrangeiros que ainda não dominam a língua inglesa. 

Na unidade onde a pesquisa foi realizada, há dois grandes departamentos 

diretamente relacionados aos níveis escolares, a Educação Infantil (Early Years) e o 

Ensino Fundamental I (Primary) até o sexto ano. 

Na Educação Infantil as turmas são divididas da seguinte forma: 

Alpha 2 – 2 a 3 anos de idade – 3 classes de até 12 alunos 

Alpha 3 – 3 a 4 anos de idade – 3 classes de até 14 alunos 

Reception: 4 a 5 anos de idade – 2 classes de até 22 alunos 

Transition: 5 a 6 anos de idade – 2 classes de até 22 alunos 

Já no Ensino Fundamental as turmas são divididas como segue: 

Year 1 – 6 a 7 anos de idade – 2 classes de até 22 alunos 
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Year 2 – 7 a 8 anos de idade – 2 classes de até 22 alunos 

Year 3 - 8 a 9 anos de idade – 2 classes de até 22 alunos 

Year 4 – 9 a 10 anos de idade – 2 classes de até 22 alunos 

Year 5 – 10 a 11 anos de idade – 2 classes de até 22 alunos 

Year 6 – 11 a 12 anos de idade – 2 classes de até 22 alunos 

Há outros departamentos que se integram a estes dois principais, que são 

chamados de especialistas: Português, Arte, Música, Teatro, Educação Física e ISP 

(Programa de suporte individual - Inglês como segunda língua, Português como 

segunda língua para alunos(as) estrangeiros e Suporte Psicopedagógico). 

Alguns desses departamentos têm estruturas administrativas autônomas com 

verba própria para elaboração de projetos e aquisição de recursos materiais e 

equipamentos. Outros são administrados através dos dois principais departamentos, 

o de Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

 

 

5.2 Estrutura do departamento de educação física 

 

 

O departamento de educação física é constituído no momento (janeiro de 

2012) por cinco professores(as). Há um diretor de departamento (Head of Physical 

Education) e um coordenador específico para a área da Educação Infantil (Early 

Years PE coordinator). Vale ressaltar que esta estrutura não é pré-determinada pelo 

organograma da escola, tendo sido alterada ao longo dos oito anos de existência da 

escola, em função das correntes necessidades do departamento. 

O número de aulas semanais de educação física na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental varia entre 2 e 5 aulas semanais, a saber: 

Alpha 2 – 2 aulas semanais 

Alpha 3 – 4 aulas semanais 

Reception – 5 aulas semanais 

Transition – 4 aulas semanais 

Year 1 – 4 aulas semanais 

Year 2 – 4 aulas semanais 

Year 3 ao Year 6 – 3 aulas semanais 
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O PYP sugere três grandes eixos temáticos para a área de educação pessoal, 

social e física, à qual pertence a educação física: 

 Identidade (Identity): compreensão e reconhecimento de nossos valores e 

crenças, atitudes e experiências, das habilidades pessoais e sociais, das 

influências culturais. 

 Vida ativa (active living): compreensão dos fatores que contribuem para o 

desenvolvimento e manutenção de um estilo de vida saudável e balanceado; 

a importância do movimento e expressão corporal e da atividade física 

regular; a consciência das ações, direitos e deveres em relação ao bem estar 

de si e do outro. 

 Interações (Interactions): compreensão das interações com as outras pessoas 

na comunidade e na sociedade em geral; apreciação do meio ambiente e 

consciência da responsabilidade compartilhada sobre ele.  

 

Relacionados a esses eixos o programa propõe a contemplação de alguns 

conteúdos ou blocos de atividades, a saber: 

o Jogos (Games) – Jogos de diversas categorias: Jogos de invasão, jogos 

de alvo, jogos de rede, jogos de rebater e defender e outros. 

o Atividades / Desafios individuais (Individual Pursuits) – Aqui predomina as 

atividades relacionadas às ações de movimento de locomoção, 

manipulação e não locomoção, além de esportes individuais como 

atletismo, natação, patinação, entre outros. 

o Desafios de aventura (Adventure challenge) – O foco desta unidade está 

na resolução de problemas e desafios em grupo, além dos esportes de 

aventura. 

o Composição de movimentos (Movement composition) – Aqui entram as 

atividades rítmicas, a dança e as ginásticas. 

o Conhecimento sobre o corpo, exercício e saúde (Health related fitness) – 

A ênfase aqui se da aos conhecimentos sobre atividade física e saúde, 

podendo ser desenvolvidos dentro dos blocos anteriores. 

 

Cada escola tem liberdade para selecionar os conteúdos de acordo com as 

características da cultura local, espaços disponíveis e recursos materiais.  
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5.3 PYP (Primary Years Programme) – pressupostos e características do 

programa investigado 

 

 

O texto a seguir foi organizado pelo pesquisador a partir da tradução livre feita 

pelo mesmo a partir das fontes: 

 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Primary Years Programme: Making the PYP 

happen: A curriculum framework for international primary education.  Cardiff, 2009 

__________. Primary Years Programme: Developing a transdisciplinary programme 

of inquiry. Cardiff, 2008 

Website: http://www.ibo.org/ site oficial do International Baccalaureate® (IB). 

Website: www.stfrancis.com.br site oficial da instituição onde se dá a investigação. 

 

 O PYP – Primary Years Programme ou “Programa para os Primeiros Anos”, 

como pode ser traduzido, é um programa transdisciplinar de educação internacional 

que faz parte da tríade de programas organizados pelo IB – International 

Baccalaureate, já mencionados anteriormente.  

 O PYP possui sua fundamentação filosófico-pedagógica na concepção 

construtivista de aprendizagem e é desenhado para alunos(as) de idade entre três e 

doze anos. Baseia-se em orientações curriculares e em práticas pedagógicas de 

sistemas de educação de diversos países, que buscam criar uma relevante, 

envolvente, desafiadora e significativa estrutura curricular.  

 Esta estrutura consiste de cinco elementos essenciais: conhecimento, 

conceitos, habilidades, atitude e ação. Esses componentes, sempre que possível, 

são desenvolvidos através de unidades de investigações relacionadas a seis temas 

transdisciplinares de significância global, equilibrados e sustentados por seis áreas 

do conhecimento, conforme ilustra a figura abaixo: 

 

http://www.ibo.org/
http://www.stfrancis.com.br/
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Figura 1. Estrutura curricular do PYP: Integração entre o perfil do aluno, os temas transdisciplinares, 
os elementos essenciais do programa e áreas do conhecimento. 

 

 Temas transdisciplinares:  

 Quem somos nós 

 Onde estamos no espaço e no tempo 

 Como nos expressamos 

 Como funciona o mundo  

 Como nos organizamos 

 Compartilhando o planeta 

 

Áreas do conhecimento: 

 Linguagem 

 Estudos Sociais 

 Matemática 

 Artes (Teatro, Música e Artes Visuais) 

 Ciência e tecnologia 

 * Educação pessoal, social e física  
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* Educação pessoal e social é uma área pertinente a todas as disciplinas, e, 

portanto seu conteúdo é transdisciplinar. A educação física está vinculada a esta 

área pela sua natureza abrangente, tendo como eixo central o movimento.  

 Escolas onde não há o especialista em educação física, devem cobrir o 

currículo básico sugerido desta disciplina pelo professor(a) de classe. 

 O PYP caracteriza-se por um currículo integrado, na medida em procura 

integrar diversas disciplinas a partir de uma organização curricular que se dá através 

de temas transdisciplinares e unidades de investigação. 

 Os principais pilares do programa PYP, abaixo descritos em Itálico e 

sublinhados, explicam a estrutura básica do programa. 

 Os seis temas transdisciplinares, detalhados a seguir, são abrangentes e pré-

estabelecidos pelo programa PYP. Eles são distribuídos ao longo do ano letivo e a 

ordem em que aparecerão no currículo pode variar para cada ano escolar.  

 
Quem somos nós: Uma investigação sobre o eu interior; as crenças e 

valores; a saúde pessoal, física, mental, social e espiritual, as relações humanas, 

incluindo família, amigos, comunidades, e culturas; os direitos e deveres; e 

o significado que tudo isso tem para o ser humano. 

Onde estamos no espaço e no tempo: Uma investigação sobre a orientação 

de lugar e tempo; as histórias pessoais; os lares e jornadas; as descobertas, as 

explorações e  migrações do ser humano, a relação entre e a interconexão dos 

seres humanos isolados e as civilizações sob perspectivas locais e globais. 

Como nos expressamos: Uma pesquisa sobre o modo pelo qual 

descobrimos e expressamos idéias, sentimentos, natureza, cultura, crenças e 

valores; as formas como manifestamos e mostramos nossa criatividade,  o modo 

pelo qual expandimos e apreciamos nossa criatividade; e a nossa apreciação pela 

estética. 

Como funciona o mundo: Uma investigação sobre o mundo natural e suas 

leis, a interação da natureza física e biológica e as sociedades humanas; como os 

seres humanos usam sua compreensão dos princípios científicos. O impacto dos 

avanços da ciência e da tecnologia sobre a sociedade e o meio-ambiente. 

Como nos organizamos: Uma investigação sobre a interconexão dos seres 

humanos com sistemas e comunidades; a estrutura e a função das organizações; 
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decisões sociais; as atividades econômicas e seu impacto na humanidade e no 

meio-ambiente. 

Compartilhando o planeta: Uma investigação sobre os direitos e deveres na 

luta para compartilhar recursos finitos com outras pessoas e com outros seres vivos; 

as comunidades e a relação com e entre eles; as oportunidades iguais para todos; a 

paz e a resolução de conflitos. 

 

 Correspondentes aos temas transdisciplinares, estão as unidades de 

investigação, que são cuidadosamente desenvolvidas para que os alunos(as) 

possam apreender conhecimentos, construir conceitos e significados e ainda 

desenvolverem habilidades transdisciplinares e atitudes intra e interpessoais.  

 Além disso, as unidades propostas para cada ano escolar devem ser 

articuladas horizontal e verticalmente de forma que garanta um programa de 

investigação robusto, coerente e não repetitivo ou redundante ao longo da vida 

escolar dos alunos(as).  

 Idéias centrais são elaboradas para servirem de eixo das investigações e a 

partir delas surgem as linhas de investigação, que são perspectivas ou lentes 

através das quais a idéia central da unidade é construída. Nem todas as áreas do 

conhecimento necessariamente devem estar envolvidas no processo de 

investigação das unidades. As conexões com as unidades de investigação vão 

depender da natureza do tema transdisciplinar e da idéia central da unidade.  

 

Perfil do estudante (LEARNER PROFILE)  

 Um dos principais pilares que edificam o programa PYP é o perfil desenhado 

para o aluno (learner profile) que se espera que se gradue numa escola PYP. A 

partir dele é desenhado o restante do programa. O “learner profile” (grifo nosso) se 

estende a todos os programas do IB (International Baccalaureate). 

 O perfil do estudante contempla o aluno que se esforça para desenvolver um 

conjunto de competências, habilidades e valores, para se tornar um cidadão do 

mundo; o aluno que, como cidadão do mundo, reconhece sua responsabilidade em 

cuidar do planeta e ao mesmo tempo criar um mundo mais pacífico, compreendendo 

e respeitando as diferenças culturais. 



59 

 

Os atributos descritos nesse perfil são gradualmente desenvolvidos para que 

sejam alcançáveis pelos alunos(as) durante os anos em que o programa se 

desenrola.  

Ele sintetiza na forma de atributos os cinco elementos essenciais da estrutura 

curricular descritos acima (conhecimento, conceitos, habilidades, atitudes e ações). 

 Os atributos são explicitados claramente para a comunidade escolar e a 

escola tem a responsabilidade de avaliar e informar o progresso dos alunos(as) 

relativo ao desenvolvimento dos atributos desse perfil. 

 

Perfil do estudante do IB:  

 Inquiridores / Investigadores (Inquirers): Eles desenvolvem sua curiosidade 

natural. Adquirem habilidades necessárias para conduzirem investigações e 

pesquisas e mostram independência e interesse pelo aprender, sustentando-

os durante suas vidas.   

 Ávidos por conhecimento (knowledgeable): Eles exploram conceitos, idéias e 

fatos que tem significância local e global. Por assim fazer eles adquirem 

profundo conhecimento e entendimento de um amplo e equilibrado repertório 

de disciplinas.   

 Pensadores (Thinkers): Eles exercitam a iniciativa e a aplicação das 

habilidades do pensar de forma criativa e crítica na resolução de problemas 

complexos, tomando decisões de forma racional e ética.  

 Comunicadores (Communicators): Eles compreendem e expressam idéias e 

informações de maneira confiante e criativa em mais de uma língua ou 

usando diferentes formas de comunicação. Eles trabalham colaborativamente. 

 Possuem princípios (Principled): Eles agem com integridade, honestidade e 

um forte senso de justiça e respeito pela dignidade dos indivíduos, grupos e 

comunidades. São responsáveis pelas suas ações e as consequências que 

as acompanham.  

 Possuem pensamento aberto (Open minded): Eles compreendem e apreciam 

suas culturas e histórias pessoais, bem como são abertos a outras 

perspectivas, valores e tradições. São habituados a buscar e avaliar 

diferentes pontos de vista e estão sempre dispostos a crescer com suas 

experiências.  
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 Cuidadosos (Caring): Eles mostram empatia, compaixão e respeito às 

necessidades e sentimentos dos outros. Têm um compromisso pessoal com 

serviço comunitário e agem para fazerem a diferença para a vida de outros e 

para o meio ambiente.  

 Arrojados – Permitem-se correr riscos: (Risk takers): Eles encaram situações 

não familiares e incertezas com coragem e determinação, e possuem espírito 

empreendedor para explorar novas idéias e estratégias.  

 Equilibrados (Balanced): Eles compreendem a importância de um equilíbrio 

intelectual, físico e emocional para alcançar o bem estar para si mesmos e 

para os outros.  

 Reflexivos (Reflective): Eles levam em consideração os resultados de suas 

experiências e aprendizados. Conhecem e avaliam seus talentos e limitações 

para que possam nortear seus aprendizados e desenvolvimento pessoal. 

 

 Conforme citado anteriormente, todas as disciplinas têm na composição da 

estrutura curricular os cinco elementos essenciais: O PYP preconiza a busca pelo 

equilíbrio entre a aquisição de conhecimento e habilidades, o entendimento de 

conceitos, o desenvolvimento de atitudes positivas e a prática de ações 

responsáveis.  Conhecimento, conceitos, habilidades, atitudes e ações devem ser 

declaradas no planejamento curricular na forma de objetivos de aprendizagem. 

 

Conhecimento: Conteúdos relevantes e significativos os quais é esperado que os 

alunos(as) explorem e apreendam, levando em consideração suas experiências e 

conhecimentos prévios. 

Conceitos: Idéias e entendimentos relevantes pertinentes às disciplinas específicas, 

porém que os alunos(as) possam transcendê-las e explorar com profundidade para 

auxiliá-los na compreensão do mundo que os cerca. 

Habilidades: Capacidades demonstradas pelos alunos(as) para obterem sucesso 

num mundo cheio de mudanças e desafios. As habilidades podem ser de natureza 

disciplinar ou transdisciplinares, pertinentes a todas as áreas do conhecimento. 

Atitudes: Atributos que expressam valores, crenças e sentimentos em relação ao seu 

processo de aprendizagem, ao meio ambiente e as pessoas em geral. 

Ações: Demonstração de aprendizados e comportamentos através de atos 

responsáveis; é a manifestação prática dos outros quatro elementos do currículo.  
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 Conhecimento:  

 O elemento conhecimento é o elo que integra uma disciplina aos temas 

transdisciplinares e, portanto, na medida do possível, estará relacionado aos temas 

transdisciplinares. Cada disciplina possui seu espectro e sequência de conteúdos 

que englobam conhecimentos específicos a serem trabalhados ao longo da vida 

escolar dos alunos(as).  

 

 Conceitos:  

 Este elemento é dividido em duas categorias: Conceitos chave e conceitos 

relacionados.  

 Os conceitos chave são pré-selecionados pelos organizadores do programa 

PYP, cujo entendimento gradual facilita a compreensão do mundo em que vivemos. 

São eles: 

 Forma – Entendimento de que tudo possui uma forma com características 

reconhecíveis que podem ser observadas, identificadas, descritas e 

categorizadas. 

 Função – Entendimento de que tudo tem um propósito, um papel, um modo 

de comportamento que pode ser investigado. 

 Causa – Entendimento de que as coisas não acontecem simplesmente, que 

há relações causais no trabalho, e que ações têm conseqüências. 

 Mudança – Entendimento de que mudança é o processo de movimento de um 

estado para outro. É universal e inevitável. 

 Conexão – Entendimento de que vivemos em um mundo de sistemas 

interativos no qual as ações de um elemento individual afeta outro. 

 Perspectiva – Entendimento de que o conhecimento é moderado por 

perspectivas; diferentes perspectivas levam a diferentes interpretações, 

compreensões e descobertas; perspectivas podem ser individuais, grupais, 

culturais ou disciplinares. 

 Responsabilidade – Entendimento de que as pessoas fazem escolhas 

baseado na forma como compreendem as coisas, e suas ações, como 

resultado, fazem a diferença. 

 Reflexão – Entendimento de que há diferentes modos de aprender, e que é 

importante refletir sobre nossas conclusões, de considerar nossos métodos 
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de raciocinar, e a qualidade e a confiabilidade das evidências que 

consideramos.  

  

 Relacionados aos conceitos chave, aos outros elementos essenciais do 

programa e às especificidades das várias áreas do conhecimento humano estão os 

“conceitos relacionados”. Estes são coadjuvantes no entendimento dos conceitos 

chave e estão relacionados diretamente à natureza dos conteúdos específicos das 

diferentes disciplinas. O PYP sugere uma lista de conceitos relacionados como 

forma de exemplificar as relações entre estes e os outros elementos essenciais. 

 A compreensão desses conceitos ajuda o aluno a construir significados 

através de pensamento critico e da transferência e aplicação de conhecimentos.  

 

 Exemplo de conceitos relacionados em educação física a partir de conteúdos 

específicos: 

Jogos: invasão (causa e perspectiva), ataque (função), defesa (função), movimento 

(forma e função), cooperação (função, responsabilidade e reflexão), sequência 

(causa, mudança e forma), etc.  

Desafios de aventura: similaridade (forma e função), diferença (forma e função), 

planejamento (reflexão e função), cooperação (função, responsabilidade e reflexão). 

 

 Habilidades:  

 As habilidades podem ser disciplinares ou transdisciplinares. As habilidades 

disciplinares são as específicas de uma determinada disciplina, como as habilidades 

motoras fundamentais na área da educação física, ou as habilidades de utilizar 

metáforas na área de linguagem.  Cada disciplina possui seu espectro e sequência 

de habilidades específicas a serem trabalhados ao longo da vida escolar dos 

alunos(as). 

 As habilidades transdisciplinares são as habilidades cuja aquisição e 

aplicação se dá transversalmente, ou seja, em qualquer disciplina e são divididas em 

cinco categorias: Habilidades do pensar, sociais, de comunicação, de auto-gestão e 

de pesquisa. 
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Cada uma delas é subdividida como segue: 

 

 Pensar: Adquirir conhecimento, compreender, aplicar, analisar, sintetizar, 

avaliar, pensar dialeticamente e meta-cognição. 

 Sociais: Aceitar responsabilidades, respeitar o outro, cooperar, resolver 

conflitos, tomar decisões em grupo e adotar vários papéis num grupo. 

 Comunicação: Ouvir, falar, ler, escrever, interpretar e analisa imagens, 

apresentar / expor e comunicação não verbal. 

 Autogestão: Exibir habilidades motoras globais e finas, percepção espacial e 

temporal, organizar-se, manejar o próprio tempo, agir com segurança, optar 

por estilo de vida saudável, escolher códigos de comportamento e fazer 

escolhas. 

 Pesquisa: Formular questões, observar, planejar, coletar informações, 

registrá-las, organizá-las e interpretá-las, apresentar resultados de pesquisa. 

 

 Atitudes: 

 As atitudes também são de natureza transdisciplinar e, portanto são 

desenvolvidas por todas as disciplinas. É vital que além de conhecimento, conceitos 

e habilidades, devemos focar também no desenvolvimento de atitudes pessoais em 

relação a si mesmo, ao outro, ao ambiente e a aprendizagem. Essas atitudes 

contribuem para o bem estar do individuo e do grupo.  

 

Atitudes sugeridas:  

 Apreciação – Apreciar a maravilha e a beleza do mundo e suas pessoas. 

 Compromisso – Estar comprometido com sua própria aprendizagem, 

perseverar e demonstrar autodisciplina e responsabilidade. 

 Confiança – Sentir confiante em suas habilidades como aprendiz, ter coragem 

de correr riscos, aplicar o que aprendeu e fazer escolhas e tomar decisões 

apropriadas. 

 Cooperação – Cooperar, colaborar, e liderar ou seguir um líder conforme a 

situação demanda. 

 Criatividade – Ser criativo e imaginativo em seus pensamentos e na forma 

como aborda e encara os problemas e dilemas. 
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 Curiosidade – Ser curioso sobre a natureza de aprender, sobre o mundo, 

suas pessoas e culturas. 

 Empatia – Imaginar-se na posição do outro a fim de entender suas razões e 

emoções, assim como ser cabeça aberta e reflexiva sobre as perspectivas 

dos outros. 

 Entusiasmo – Gostar de aprender e mostrar disposição e esforço. 

 Independência – Pensar e agir independentemente, fazer seus próprios 

julgamentos e ser capaz de defendê-los.  

 Integridade – Ser honesto e demonstrar um considerável senso de justiça. 

 Respeito – Respeitar-se, respeitar os outros e o mundo ao seu redor. 

 Tolerância – Ser sensível às diferenças e diversidade no mundo e às 

necessidades dos outros. 

 

Ações: 

As ações são demonstrações de aprendizagem expressa em 

comportamentos sociais responsáveis, observado dentro ou fora do contexto 

escolar;  

Tais ações surgem a partir da aquisição de conhecimento e compreensão de 

conceitos combinado com o desenvolvimento de habilidades e atitudes. As ações  

envolvem a identificação dos problemas, o pensamento critico e reflexivo, tomada de 

decisão. Em suma, as ações refletem a combinação dos outros elementos 

essenciais e a aplicação na vida real. 

 O conjunto dos pilares do PYP acima descritos deve ser minuciosamente 

compreendido e executado pelo grupo de educadores para que o currículo integrado 

transdisciplinar seja posto em prática e os alunos(as) possam se beneficiar com 

suas vivências. 

  

Os aspectos metodológicos e os processos de avaliação serão discutidos em 

capítulos posteriores, mais precisamente na análise de documentos. 

 

Exemplo de estrutura básica de uma unidade de investigação (unit of inquiry): 

1º ano do Ensino Fundamental 
 

 

Tema transdisciplinar: Quem somos nós 
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Transdisciplinary theme: Who we are 
 

Título da unidade de investigação: Todos nós crescemos 

Unit tittle: We all grow 
 

Idéia Central: Todos os seres vivos se modificam 
Central Idea:  All living things change 

 
Linhas de investigação: Metamorfose, Ciclos da vida das plantas e dos seres 

humanos, Crescimento humano 
Lines of inquiry: Metamorphosis, Plants and human life cycles, Human growth 

 
Conceitos chave: Mudança, função, responsabilidade 

Key Concepts: Change, function, responsibility 
 

Conceitos relacionados: Crescimento, mudança 
Related Concepts: Growth, Change 

 
Atitudes: Apreciação, curiosidade, empatia 

Attitude: Appreciation, curiosity, empathy 
 

Habilidades transdisciplinares: Sociais: respeitar o outro; de pesquisa: apresentar 
resultados; auto-gestão: fazer escolhas relacionadas a um estilo de vida saudável; 
comunicação: comunicar, apresentar informações; do pensamento: compreensão. 
Transdisciplinary skills: Social: respecting others; research: presenting research 
findings; self-management: healthy lifestyle; communication: presenting; thinking: 

comprehension. 
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6. MÉTODO 

 

 

A escolha do método  

 

 

Esta pesquisa caracteriza-se por uma investigação qualitativa, de natureza 

descritiva (THOMAS e NELSON, 2002; TRIVIÑOS, 1987), mais especificamente por 

um estudo de caso etnográfico, onde foram privilegiados os registros e a 

compreensão das questões que envolvem o estudo a partir da perspectiva dos seus 

sujeitos. 

André (2008) aponta esta metodologia com uma alternativa bastante viável 

para a investigação da prática pedagógica e propõe (p.51-52) as seguintes situações 

como critérios para a escolha da metodologia de estudo de caso etnográfico:  

 

[(...] 1) quando se está interessado numa instância em particular, isto é, 
numa determinada instituição, numa pessoa ou num específico programa ou 
currículo; (2) quando se deseja conhecer profundamente essa instância 
particular em sua complexidade e em sua totalidade; (3) quando se estiver 
mais interessado naquilo que está ocorrendo e no como está ocorrendo do 
que nos seus resultados; (4) quando se busca descobrir novas hipóteses 
teóricas, novas relações, novos conceitos sobre um determinado fenômeno; 
(5) quando se quer retratar o dinamismo de uma situação numa forma muito 
próxima de seu acontecer natural. 

 

Os critérios acima subsidiam a escolha metodológica da presente pesquisa, 

uma vez que se trata da investigação sobre um programa curricular específico em 

uma determinada instituição e da articulação da educação física com tal programa.   

Marli André (2008) ressalta a importância de o pesquisador assumir uma 

postura crítica, expondo seus pontos de vista diante do que observa, registra e 

descreve.  

Outro fator apontado pela autora é a dependência da capacidade, da 

sensibilidade e do preparo do pesquisador assim como da postura ética deste na 

seleção e apresentação das informações para que ao mesmo tempo seja fiel ao que 

é observado e cuidadoso com o comprometimento da instituição, pessoa ou 

programa estudado. Esta negociação se torna chave no estudo de caso etnográfico 

tornando-se importante a discussão sobre o conteúdo e a divulgação dos dados 

entre o pesquisador e os informantes. 



67 

 

O estudo de caso etnográfico procura apresentar uma das possíveis versões 

do caso estudado e, portanto, não fecha as portas para outras interpretações, 

incluindo as representações desenvolvidas pelos próprios leitores do trabalho. André 

(2008) justifica, portanto, que o conceito de generalização, validade e fidedignidade 

neste tipo de pesquisa não pode ser entendido a partir dos paradigmas do modelo 

científico tradicional. 

Sobre o conceito de generalização, Stake (2011) aponta que neste tipo de 

pesquisa a generalização deve ser chamada de naturalística. Esta se dá no âmbito 

do leitor, que poderá utilizar o conhecimento aprofundado sobre um determinado 

caso para entender outros casos em contextos congruentes. 

Ao invés do conceito de generalização, Lincoln e Guba3 (1985, apud ANDRÉ, 

2008) sugerem que seja usado o termo transferência, por ser esta uma função direta 

da similaridade entre dois contextos, onde as hipóteses de um contexto podem ser 

aplicadas a outro. Os autores reforçam a idéia de que a transferência se dá na 

realidade pelo leitor que pode, a partir das informações sobre um contexto, julgá-las 

e associá-las a outro contexto.  

Os instrumentos utilizados no estudo de caso etnográfico permitem acesso às 

situações vivas do dia a dia escolar e possibilitam uma compreensão ampla e 

profunda do contexto estudado e suas variáveis múltiplas.  

 

 

Instrumentos de coleta de dados: 

  

 

A coleta de dados ocorreu no período entre novembro de 2010 e agosto de 

2011 e foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 

1. Descrição e análise de documentos:  

Este importante instrumento permite a identificação e reflexão sobre as 

diferentes etapas que orientam a organização curricular, desde os valores e crenças 

que norteiam as orientações gerais preliminares sobre o que ensinar, passando 

pelos métodos e avaliação do processo como um todo.  

                                                
3 LINCOLN, Y.; GUBA, E.G. Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA, Sage, 1985.  
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Além disso, a análise de documentos, segundo Günther (2006), facilita e 

potencializa o uso de outros instrumentos, na medida em que as informações 

obtidas representam a perspectiva oficial da instituição e auxiliam o investigador 

tanto na preparação para a entrevista como na interpretação da perspectiva 

apresentada pelos colaboradores.  

Os estudos de caso e as etnografias comumente utilizam documentos 

escritos para ampliar a profundidade das informações coletadas por meio de notas 

de campo, observações e entrevistas (LANKSHEAR E KNOBEL, 2008). 

Nesta investigação foram selecionados alguns documentos produzidos tanto 

pelo IB, organização que implanta, supervisiona e assessora as instituições 

escolares que desenvolvem o programa analisado, como pelos coordenadores e 

professores(as) que atuam na escola onde se deu a investigação.  

 

2. Entrevista semi-estruturada reflexiva:  

O pesquisador parte de um roteiro básico pré-estabelecido, mas deve estar 

atento às questões que emergem das conversas com os colaboradores (GÜNTHER, 

2006). Segundo Thomas & Nelson (2002) a entrevista semi-estruturada é a mais 

utilizada na pesquisa qualitativa por ser mais aberta e permitir maior flexibilidade no 

que diz respeito à ordem das perguntas. 

Entretanto, essa flexibilidade pode levar ao risco do pesquisador ir muito além 

dos limites de suas perguntas ou, por outro lado, de se ater rigidamente a elas e 

perder informações pertinentes ao estudo (GOLDENBERG, 2009).  

A entrevista semi-estruturada permite dar um caráter reflexivo à mesma, por 

isso o termo entrevista reflexiva, que segundo Szymanski (2000), caracteriza-se pelo 

estabelecimento de uma interação entre o sujeito entrevistado e o pesquisador, que 

garanta a “reflexividade” da fala do entrevistado. Em outras palavras, o sujeito 

responde a questão apresentada e, nessa interação recorrente, o pesquisador 

coloca a resposta em suas próprias palavras buscando confirmar a compreensão da 

fala do entrevistado (MARTINS, 2011 – informação verbal).4 

                                                
4 Informação fornecida pela pesquisadora Selma A. Caselli Martins em Florianópolis (2011) ao mencionar a 

modalidade da entrevista reflexiva utilizada em sua dissertação de mestrado (UFSC). 
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Foi desenvolvido um roteiro para as entrevistas, cujas questões norteadoras 

foram discutidas previamente com os entrevistados com a finalidade de identificar se 

o espectro dessas questões contemplava os objetivos propostos no estudo II. 

Foram realizadas entrevistas com três professoras de educação física que 

atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental com o objetivo de identificar as 

representações de cada uma dessas categorias sobre o PYP e a articulação da 

educação física com o programa de investigação. 

 

3. Observação participante e notas de campo:  

A observação participante pressupõe a integração do investigador ao grupo 

investigado, possibilitando um contato direto com a realidade observada (BONI E 

QUARESMA, 2005). Esta estratégia de estudo possibilita que o pesquisador 

participe nas relações sociais, vivencie, interprete e compreenda as ações no 

contexto da situação observada (PROENÇA, 2008). As observações são 

documentadas através das notas de campo, instrumento que possibilita registros de 

situações ou diálogos planejados ou não, desde que sejam identificados como 

elementos importantes no contexto da pesquisa.  

Triviños (1994, p.154-157, grifos do autor) chama estes registros de 

“anotações de campo” e as entende como anotações de “natureza descritiva” e “de 

natureza reflexiva”, distinguindo-as por ser a primeira baseada na exatidão das 

descrições dos fenômenos observados (situações, meio físico, atividades 

específicas, diálogos, etc.) e a segunda pelo fato de cada fenômeno observado 

poder trazer elementos novos para o estudo.  

A observação participante e as notas de campo constituem importante 

procedimento de coleta de dados e registro na medida em que estruturam os 

diferentes diálogos e situações observadas para posterior descrição e reflexão.  

Tais procedimentos foram utilizados na presente pesquisa nas seguintes 

instâncias:  

a) Reuniões de planejamento colaborativo: Foram gravadas em áudio e 

transcritas algumas das reuniões entre professores(as) de classe e 

professores(as) especialistas (Educação Física, Línguas, Arte, Música, Teatro 

e Apoio Individual) com o objetivo de entender como são pensadas e 

planejadas as possíveis conexões entre os conteúdos disciplinares e as 

unidades de investigação. 
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b) Atividades de preparação pedagógica: Aqui tratei de descrever e estabelecer 

relações entre as atividades de preparação dos professores(as) para o início 

do ano letivo de 2011-2012. 

c) Encontros formais ou informais, dentro ou fora do contexto de reuniões, onde 

os sujeitos participantes ou as situações observadas traziam elementos 

relacionados aos dois estudos aqui apresentados. 

 

A presente pesquisa foi realizada a partir de dois estudos:  

 

 

6.1 ESTUDO I: Programa curricular integrado transdisciplinar: PYP (Primary 

Years Programme) 

 

 

O estudo I pretendeu descrever e analisar as características de um programa 

curricular integrado (PYP – Primary Years Programme) organizado por temas 

transdisciplinares e unidades de investigação, aplicado na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental em uma escola particular em São Paulo. 

 

 Este estudo foi subdividido em duas partes, a saber: descrição e análise de 

documentos; descrição e análise de atividades e reuniões com professores(as) 

sujeitos da pesquisa. 

  

6.1.1 Descrição e análise dos documentos: 

(a) “Making the PYP happen - A curriculum framework for an international primary 

education” – Este documento, elaborado pelo IB (International Baccalaureate) 

consiste num guia para elaboração curricular nas escolas que aplicam o PYP 

(Primary Years Programme). 

(b) “Chronological Programme of Inquiry” – documento elaborado pelos 

professores(as) do colégio e que norteia o planejamento anual. 

(c) “Yearly overview” – documento elaborado pelos professores(as) que se baseia no 

Programme of Inquiry e mostra uma visão geral do planejamento anual por ano 

escolar e explicita os objetivos de aprendizagem por área do conhecimento. 
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(d) “Unit planner” – documento elaborado pelos professores(as) de classe e que 

contém diversas etapas que orientam a investigação em cada uma das unidades. 

  

Roteiro de análise:  

 Documento (a): Identificação da missão dos programas do IB e dos pressupostos 

e características e principais pilares do PYP. 

 Documento (b): Identificação da ordenação cronológica em que ocorrem as 

unidades de investigação por ano escolar e os principais componentes que 

norteiam a organização curricular e o planejamento anual disciplinar e 

transdisciplinar.  

 Documento (c): Identificação da seleção dos objetivos de aprendizagem por área 

do conhecimento por unidade de investigação. 

 Documento (d): Identificação das etapas do planejamento de uma determiinada 

unidade de investigação feito pelo professor(a) de classe. 

 

6.1.2 Observação participante e notas de campo: Descrição e análise de atividades 

e reuniões com professores(as) sujeitos da pesquisa:  

(a) Planejamento colaborativo: Foram registradas através de gravação de áudio, 

anotações e transcrição das falas, duas reuniões de professores(as) cujo foco foi 

planejar as unidades de investigação e as articulações com as diferentes áreas do 

conhecimento. 

(b) Atividades de preparação pedagógica: Foram registradas, através de anotações 

e gravação de áudio, as atividades de preparação pedagógica que antecederam o 

inicio das aulas. 

(c) Observação de aula do 6º ano do ensino fundamental sobre a unidade de 

investigação “Descobertas Científicas”: 

(d) Conversas com a professora do 6º ano do ensino fundamental sobre a unidade 

de investigação “Descobertas Científicas”: 

 

Roteiro de análise: 

(a) Planejamento colaborativo: 

a.1 Identificação das orientações básicas para as reuniões 

a.2 Data, Início, final, participantes de cada reunião gravada 
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a.3 Identificação das conexões entre as unidades de investigação e as diversas 

áreas do conhecimento 

 

(b) Atividades de preparação pedagógica: 

b.1 Cronograma das atividades 

b.2 Descrição das atividades  

 

(c) Observação e registro de aula do 6º ano do ensino fundamental sobre a unidade 

de investigação “Descobertas Científicas”: 

c.1 Data, horário, participantes 

c.2 Identificação das falas e ações da professora e dos alunos(as) 

c.3 Identificação dos recursos utilizados 

 

(d) Conversas com a professora do 6º ano  

d.1 Data, horário, participantes  

d.2 Identificação de como introduzir uma unidade de investigação e da 

transdisciplinaridade em ação 

 

 

6.2 ESTUDO II: A articulação da educação física ao currículo transdisciplinar 

 

 

O estudo II descreveu e analisou como a educação física se articula ao 

currículo integrado organizado por temas transdisciplinares e unidades de 

investigação na escola investigada, a partir das representações que os 

professores(as) de educação física fazem do programa. 

Para tal, foi feita a descrição dos documentos produzidos pelo departamento 

de educação física identificando seus objetivos e conteúdos, além da análise das 

entrevistas e das reuniões com os professores(as) de educação física. 

 

6.2.1 Descrição dos documentos: 

(a) “PE Yearly overview” - Estrutura geral do Planejamento anual 

(b) “PE Unit planner” - Planejamento das unidades de investigação  

(c) “PE weekly planner” - Planejamento semanal das aulas de educação física 
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Roteiro: 

 Documento (a) Identificação da seleção e distribuição dos blocos temáticos a 

partir das unidades de investigação ao longo do ano letivo.  

 Documento (b) Identificação dos objetivos de aprendizagem na área de 

educação física relacionados aos elementos essenciais do PYP. 

 Documento (c) Identificação dos elementos que constam dos planos semanais de 

aula e a relação com os documentos anteriores. 

 

6.2.2 Entrevista semi-estruturada reflexiva 

Foram realizadas entrevistas com três professoras de educação física com o objetivo 

de conhecer as representações das mesmas em relação a conceitos centrais 

relacionados ao PYP, suas crenças filosóficas e pedagógicas e suas opiniões sobre 

a articulação da educação física ao currículo integrado organizado por temas 

transdisciplinares. 

 

Roteiro: 

Local, Participante, Data, Início, Duração.  

 

1. Há quanto tempo você é formado em educação física? 

2. Há quanto tempo você atua como professor(a) de educação física na escola 

básica? 

3. Há quanto tempo você trabalha como professor(a) de educação física na 

instituição onde a pesquisa está sendo realizada? 

4. Você já fez algum curso ou treinamento relacionado ao programa PYP? Qual 

(quais)?   

5. O que você entende por currículo integrado e transdisciplinaridade? 

6. Suas crenças filosóficas e pedagógicas convergem com o PYP? Em que 

aspectos que sim e que não. 

7. Você acha que a idéia de organizar o programa de educação física a partir 

dos temas transdisciplinares e as unidades de investigação restringe ou 

limitam o desenvolvimento de um programa específico de educação física?  

8. Como você articula a educação física às unidades de investigação? Dê 

exemplos. 
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9. Você participa ativamente do planejamento colaborativo das unidades de 

investigação? De que forma se dá essa participação? 

10. Você participa ativamente da elaboração dos documentos e planejamentos do 

Departamento de educação física? Fale sobre sua participação. 

11. Quais são suas maiores dificuldades em atuar na área de educação física na 

perspectiva do currículo integrado de natureza transdisciplinar? 

12. Em sua opinião, as categorias sugeridas pelo PYP para a área de educação 

física – desafios (buscas) individuais, jogos, composição de movimentos, 

desafios de aventura, fitness e saúde – contemplam um programa de 

especificidade de conteúdo na área de educação física? 

13. Após ingressar nesta instituição e dirigir suas ações pedagógicas a partir das 

diretrizes do PYP, você considera que sua prática pedagógica modificou? 

Fale um pouco sobre o que há de diferente? 

 

6.2.3 Reunião de professores(as) de educação física - possibilidades de conexões 

com as unidades de investigação.  

 

Roteiro: 

1. Data, horário, participantes 

2. Descrição sintética das falas dos professores(as) de educação física.  
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

 

7.1 ESTUDO I: Programa curricular integrado transdisciplinar: PYP 

 

 

A partir da leitura dos documentos selecionados e dos registros feitos durante 

as reuniões de professores(as), conversas formais e informais ao longo da pesquisa 

ou durante as atividades de preparação pedagógica, procurei realizar uma descrição 

que pudesse identificar a posição ideológica e os pilares que estruturam o PYP bem 

como a perspectiva metodológica que fundamenta as estratégias selecionadas a 

partir desse programa. Ao mesmo tempo, houve a preocupação de construir uma 

análise crítica problematizando os aspectos cruciais do planejamento e da 

implantação, a partir das indicações metodológicas de ANDRÉ, 2008; WORTHEN, 

SANDERS; FITZPATRICK, 2004. 

 

7.1.1 Descrição e análise de documentos: 

Documento (a): “Making the PYP happen - A curriculum framework for an 

international primary education” 

Este documento cuja íntegra consta no anexo B, consiste num guia para 

elaboração curricular nas escolas que aplicam o PYP (Primary Years Programme). A 

mais recente edição foi revisada em 2009.  

O documento explicita claramente a missão da organização IB (International 

Baccalaureate) que pode ser assim resumida: 

o Auxiliar no desenvolvimento de jovens inquiridores, que busquem 

conhecimento, que cuidem de si, dos outros e do planeta e que ajudem a 

criar um mundo melhor e mais pacífico através da compreensão e respeito 

intercultural. 

o Para este fim a organização trabalha com escolas, governos e 

organizações internacionais desenvolvendo programas desafiadores de 

educação internacional e avaliação rigorosa. 

o Estes programas encorajam estudantes do mundo todo a se tornarem 

sujeitos ativos, a terem compaixão e a serem aprendentes para a vida 

toda. 
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 O documento explica em detalhes os princípios e pressupostos gerais do 

PYP, programa de educação para os primeiros anos escolares. Entendem-se aqui 

como primeiros anos a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I. No colégio onde 

a pesquisa foi realizada, bem como em outras escolas no mundo todo, o PYP se 

estende até o 6º ano do Ensino Fundamental. 

De uma maneira geral, o documento explicita a organização curricular por 

temas transdisciplinares, identificando as unidades de investigação e as respectivas 

idéias centrais como a base estrutural do currículo. Daí derivam as linhas de 

investigação, os conceitos chave e os conceitos relacionados, as habilidades e 

atitudes transdisciplinares e por fim a articulação com os conhecimentos 

disciplinares. 

 Importante consideração a ser feita refere-se ao fato da estrutura do 

programa poder ser aplicada de acordo com a realidade local ou contexto sócio-

cultural onde o mesmo está sendo desenvolvido. Os temas transdisciplinares, 

definidos pelo IB enquanto eixos para a organização curricular são amplos o 

suficiente para permitirem que cada instituição e sua equipe de professores(as) 

possam elaborar o próprio caminho curricular, ou seja, a forma como se dará a 

articulação das várias disciplinas e seus conteúdos específicos em torno das 

unidades de investigação.   

Nessa direção, os temas transdisciplinares organizam as unidades de 

investigação distribuídas ao longo do ano letivo. Para cada unidade de investigação, 

são pensadas e elaboradas pelos professores(as), num processo de planejamento 

colaborativo, as idéias centrais, que são frases que especificam em que caminho o 

tema transdisciplinar será explorado. Relacionadas às idéias centrais, são definidas 

as linhas de investigação, que são as lentes através das quais se chega à 

compreensão de tais idéias. Começa aí, também, a definição dos conteúdos ou 

conhecimento disciplinares.  

Gostaria aqui de citar um trecho do livro “Transgressão e mudança na 

educação” de Fernando Hernández (1998 p.26) em que o autor, na tentativa de 

propor e justificar a organização curricular por projetos de trabalho, parece concordar 

com a organização do PYP: 
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[...] o que os alunos aprendem não se pode organizar a partir  de temários 
decididos por um grupo de especialistas disciplinares... mas, sim, a partir de 
conceitos ou idéias-chave (que o são por problemáticas, porque não 
apresentam uma resposta única) que vão além das matérias escolares e 
que permitem explorá-las para aprender a descobrir relações, interrogar-se 
sobre os significados das interpretações dos fatos e continuar aprendendo. 
Isso faz com que as disciplinas escolares não sejam um porto de chegada, 
mas uma referência, um farol que assinala uma costa para orientar-se numa 
exploração mais ampla e incerta. 

 

 O PYP não se apresenta, portanto como um programa curricular fechado com 

métodos e conteúdos delimitados pelo IB ou pela direção da escola. A primeira parte 

do currículo escrito do PYP, definido pelo IB (2009) como orientações gerais para a 

elaboração final curricular por parte da escola, permite que a partir de temas gerais 

de significância global, os docentes possam elaborar instrumentos e estratégias de 

investigação que levarão os alunos(as) a construírem suas próprias representações 

sobre o conhecimento relacionado a tais temas. O PYP parece refletir as palavras de 

Gimeno Sacristán (2008) quando traz o conceito de “[...] ‘construção curricular’” 

(p.104) como processo que surge do cruzamento de influências e campos de 

atividade diferenciados e inter-relacionados.  

O documento analisado, ao longo de um texto de 146 páginas, explicita 

diversos aspectos político-pedagógicos que se relacionam com a missão 

anteriormente citada.  

As crenças e valores que definem a perspectiva político-pedagógica do PYP na 

direção de um programa de educação de natureza internacional estabelecem um 

perfil de aluno como desejável para que este possa reconhecer sua 

responsabilidade na busca de um mundo melhor. 

Este perfil consta de dez atributos ou qualidades humanas, conforme descritos 

no capítulo 5.3 PYP – Primary years programme – pressupostos e características do 

programa: Indivíduos que investigam (Inquirers), buscam o conhecimento 

(Knowledgeable) e possuem um pensamento crítico (Thinkers), comunicam-se com 

clareza e agem colaborativamente (Communicators) e de acordo com princípios de 

integridade, honestidade e justiça (Principled), possuem pensamento aberto (Open 

minded) em relação às diferentes culturas e histórias pessoais e outros pontos de 

vista, são pessoas cuidadosas (Caring), que mostram empatia, compaixão e respeito 

às necessidades e sentimentos dos outros e para com o meio ambiente, são 

arrojados e se permitem correr riscos (Risk takers), são equilibrados (Balanced) e 

refletem sobre as questões da vida (Reflective). 
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A estrutura curricular é expressa pelo PYP através de três componentes: (a) O 

currículo escrito (written curriculum); (b) o currículo a ser ensinado (taught 

curriculum); (c) o currículo a ser avaliado (assessed curriculum).  

(a) O currículo escrito identifica e propõe um equilíbrio entre a aquisição de 

conhecimentos e habilidades essenciais, o desenvolvimento da compreensão de 

conceitos, a demonstração de atitudes positivas e consequentes ações responsáveis 

(ANEXO C). Esta instância curricular se expressa pela pergunta “O que queremos 

aprender?”; o documento descreve em detalhes cada um desses elementos 

essenciais selecionados pelo PYP como fundamentais para desenvolvimento 

integral dos alunos(as) (vide capítulo 5.3 desta dissertação: PYP (Primary years 

programme) – pressupostos e características do programa investigado). 

Os conhecimentos ou conteúdos disciplinares não constam do texto do 

documento uma vez que dependerão do contexto sócio-cultural local bem como de 

orientações curriculares governamentais. Entretanto, o documento sugere a escolha 

de um corpo de conhecimento, por parte das escolas, que apóie o que é proposto na 

missão do IB e que caminhe na direção do perfil do aluno desejado cujos atributos 

também são pré-selecionados. Além disso, afirma que há áreas do conhecimento 

que são de grande significância para os estudantes e para as escolas que buscam 

desenvolver uma mentalidade internacional por parte dos mesmos.  

O texto revela a importância das disciplinas tradicionais, sugere que elas sejam 

agrupadas nas áreas de linguagem, matemática, estudos sociais, ciências, 

educação pessoal, social e física e artes e as integra como componentes do modelo 

curricular do PYP.   

Ainda que o PYP não determine categoricamente esse corpo de 

conhecimentos disciplinares a serem desenvolvidos, o documento disponibiliza um 

anexo dividido por áreas do conhecimento que identifica as crenças, valores, 

estratégias metodológicas e principais conceitos e competências a serem 

desenvolvidos a partir das disciplinas que as compõem.  

As idéias aí contidas não definem os conteúdos disciplinares nem tampouco os 

objetivos de aprendizagem, mas oferecem ao colegiado escolar a possibilidade de 

selecioná-los, agrupá-los e organizá-los de forma que possam estar relacionados às 

unidades de investigação. 

No entanto, a articulação dos conteúdos disciplinares englobados nas varias 

áreas do conhecimento, com as unidades de investigação vai depender da natureza 
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da unidade e do tema transdisciplinar, conforme sugere o exemplo abaixo (adaptado 

– IB, 2009 –tradução nossa).  

 

 
          
 Título da unidade: O mercado     

          

 Duração da unidade: 4 semanas     

          

Tempo dedicado ao ensino dos 
conteúdos fora da unidade de 
investigação  

Tempo dedicado ao ensino dos conteúdos 
articulados à unidade de investigação 

Linguagem 
    

Matemática 
        

Ciências 
       

Estudos Sociais 
    

Artes (Teatro, música, artes 
plásticas)        

Educação pessoal, social 
e física     

Quadro 3. Exemplo de organização do tempo dedicado às áreas do conhecimento durante uma 
unidade de investigação (adaptado – IB, 2009 –tradução nossa).  

 

O texto deixa claro que as unidades de investigação e os respectivos temas 

abordados são estruturados de forma que sejam articulados conhecimentos, 

conceitos, habilidades a atitudes.  

Na realidade, o documento “Making the PYP happen” fornece uma seleção de 

conceitos-chave, habilidades e atitudes como elementos a serem aprendidos ou 

desenvolvidos.  Estas categorias que eu chamarei de “conteúdos transdisciplinares” 

são claramente definidas pelo PYP. Usei o termo conteúdos transdisciplinares 

emprestando de Zabala (1998) o conceito de conteúdo de aprendizagem segundo a 

tipologia conceitual, procedimental e atitudinal, e adicionando o termo 

transdisciplinar por não necessariamente estarem restritos a uma ou outra disciplina. 

(b) O currículo a ser ensinado (taught curriculum) é o currículo escrito em 

ação e é expresso pela pergunta “Qual a melhor maneira de aprendermos?”, que é 

relativo à teoria e aplicação de boas práticas pedagógicas ou, em outras palavras, à 

metodologia de ensino e de aprendizagem. Aqui a organização curricular por temas 

transdisciplinares, esquematizados a partir de unidades de investigação ou unidade 
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de inquirição (units of inquiry), parecem definir os caminhos metodológicos do 

programa, na medida em que indica que o conhecimento deve ser construído pelo 

aluno e pela comunidade escolar através da investigação.  

O texto propõe que os alunos(as) investiguem assuntos relevantes da vida real, 

formulem perguntas, desenhem seus próprios processos de investigação, 

selecionem e avaliem os meios disponíveis que possam apoiar suas investigações, 

percebam o nível de conhecimento que eles já possuem sobre os temas e que 

procedam com suas pesquisas a partir da observação, experimentação e análise.  

Na defesa da organização curricular por projetos de trabalho, Hernández 

(1998, p.51) ressalta a importância de “[...] ensinar os alunos a pesquisar a partir dos 

problemas relacionados com situações da vida real [...]” e a interpretar os 

conhecimentos que se encontram nas experiências vividas. 

O PYP parte de uma concepção construtivista de educação e propõe nesta 

etapa do documento um processo de ensino e aprendizagem não diretivo e sim 

baseado num programa de investigação.  

A investigação (inquiry) deve ser conduzida de forma que os estudantes 

possam avançar para níveis mais profundos de compreensão do mundo através de: 

  

 Explorar e questionar 

 Experimentar as possibilidades 

 Estabelecer conexões entre conhecimentos prévios e atuais 

 Criar hipóteses e verificar resultados 

 Coletar dados e relatar achados 

 Clarificar ideais existentes e rever as percepções de eventos 

 Aprofundar o entendimento a partir da aplicação de um conceito 

 Criar e testar teorias 

 Pesquisar e buscar informação 

 Tomar e defender uma posição 

 Resolver problemas de maneiras variadas. 

 

O currículo a ser ensinado deve estar relacionado ao currículo escrito e 

considerar a importância da estrutura da unidade de investigação especialmente a 

idéia central, instância que define as linhas de pesquisa ou investigação que, por 
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sua vez, irão gerar a seleção de conteúdos disciplinares, conceitos, habilidades e 

atitudes transdisciplinares a serem aprendidos ou desenvolvidos.  

Outros pontos importantes que o documento propõe, ainda relacionado 

currículo em ação, são: 

 As experiências de aprendizagem devem provir de diferentes estratégias  

 Uma diversidade de recursos deve estar disponível para apoiar a 

investigação por parte dos estudantes. 

 As tarefas devem ser desafiadoras e permitirem espaço para reflexão 

 Diferentes níveis de investigação devem ser respeitados 

 Estratégias e instrumentos de avaliação devem respeitar diferenças 

individuais e permitir que os professores(as) possam dar feedback aos 

alunos(as) e seus familiares. 

(c) O currículo a ser avaliado (assessed curriculum), expresso pela 

pergunta “Como sabemos que nós aprendemos?”, referindo-se à teoria e aplicação 

de avaliações efetivas para que os alunos(as) possam obter informações sobre suas 

aprendizagens e seu desenvolvimento. Aqui o documento explicita a perspectiva do 

PYP sobre avaliação.  

É recomendado que o professor(a) considere a avaliação de: (1) se a 

capacidade de investigação dos alunos(as) está sendo desenvolvida – se eles(as) 

estão elaborando perguntas de maior profundidade, o que possivelmente vai 

melhorar suas aprendizagens significativamente; (2) se os alunos(as) estão se 

tornando conscientes de que problemas reais requerem soluções baseadas na 

integração de conhecimentos que provem de diversas áreas; (3) se os alunos(as) 

estão demonstrando domínio das habilidades necessárias para a resolução de 

problemas; (4) se os alunos(as) estão acumulando uma base de conhecimentos que 

possam ser aplicados com sucesso em futuras investigações; (5) se os alunos(as) 

estão demonstrando autonomia de trabalho e ao mesmo uma habilidade de 

trabalhar colaborativamente.  

O processo de avaliação pode ser dividido em três áreas correlacionadas: 

Avaliação das aprendizagens, procedimentos de registro e analise de informações e 

relatórios que informem os níveis de aprendizagem. No item avaliação, o PYP 

ressalta a importância tanto da avaliação somativa quanto da formativa. A somativa 

enquanto instância que permite aos professores(as) e alunos(as) perceberem seus 
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níveis de entendimento e desenvolvimento e a formativa cujas informações 

registradas, além de indicar as evidências das diferentes etapas nas conquistas e 

aprendizagens por parte dos estudantes, são utilizadas pelos professores(as) para o 

planejamento das próximas etapas de aprendizagem.  

Além disso, o documento propõe, conforme o quadro a seguir, instrumentos e 

estratégias de avaliação que podem ser utilizados de formas variadas de maneira 

que contemple as diferentes formas de expressão por parte dos alunos(as).  

 

Instrumentos e estratégias de avaliação 

 

Instrumentos (Tools) 

 

Rubricas 
(Rubrics) 

Exemplares 
(Examplars) 

Checklists 

Registros 
de 

anotações 
(Anecdotal 
records) 

Continuums 

 

Estratégias (Strategies) 
     

Observações (Observations) X  X X X 

Avaliação de performance 
(Performance assessments) 

X X  X X 

Avaliação focada no processo 
(Process-focused 
assessments) 

X  X X X 

Seleção de respostas 
(Selected responses) 

 X X  X 

Tarefas abertas (Open-ended 
questions) 

X X  X X 

Quadro 4. Instrumentos e estratégias de avaliação (Making the PYP happen: A curriculum framework 
for international primary education 2009, p 48) 

 

 Ainda, em relação ao currículo avaliado, o documento sugere que as escolas 

produzam um documento a ser denominado de política de avaliação (assessment 

policy), que reflita a posição filosófica e metodológica da escola em relação aos 

processos de avaliação; este deverá incluir os propósitos, os princípios e os métodos 

de avaliação. 
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 A última parte do documento “Making the PYP happen” se refere a um anexo 

denominado de áreas disciplinares (“Subject areas”), que são justamente as seis 

áreas que englobam as disciplinas curriculares. Esse anexo, subdividido por áreas 

do conhecimento sintetiza informações sobre as características de cada área dentro 

do programa PYP: linguagem, matemática, estudos sociais, ciências, artes e 

educação pessoal, social e física. 

Os elementos abordados no anexo são: crenças e valores, o que são 

consideradas boas práticas pedagógicas, o papel de cada área no programa de 

investigação, como as práticas pedagógicas na área tal estão mudando, 

conhecimento e habilidades, eixos temáticos; os conceitos chaves, expectativas 

gerais de aprendizagem nas faixas etárias 3-5 anos, 5-7 anos, 7-9 anos e 9-12 anos. 

Na área de educação pessoal, social e física, a qual inclui a disciplina 

educação física, são propostos três eixos temáticos centrais – identidade, vida ativa 

e interações. 

Identidade: sintetiza crenças, valores, atitudes, experiências e sentimentos 

humanos, auto-conceito e as influências culturais; 

Vida ativa: compreensão sobre os fatores que contribuem para um estilo de 

vida saudável, sobre as escolhas nessa direção, a importância de atividade física 

regular, o movimento como forma de expressão corporal. 

Interações: compreensão sobre as interações humanas e com o meio 

ambiente; sobre os comportamentos, direitos e responsabilidades na sociedade e na 

preservação ambiental. 

 Esses eixos temáticos norteiam os subtemas ou tipos de experiências de 

movimento sugeridos para a composição de um programa de educação física, a 

saber:  

a) Desafios individuais que se referem ao desenvolvimento das habilidades 

motoras fundamentais e a participação nos esportes individuais, tais como atletismo, 

natação, skate, etc.;  

b) Composição de movimentos que se refere a ações que podem ser 

seqüenciadas ou coreografadas. Aqui os movimentos podem ser executados em 

resposta a estímulos diversos como a música, por exemplo, e que podem comunicar 

sentimentos, emoções ou idéias como no caso da dança, das lutas, ginásticas, etc.; 

c) Jogos e suas subcategorias referindo-se à identificação e desenvolvimento 

de habilidades específicas, estratégias e trabalho em equipe, ao reconhecimento da 
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importância das regras e como estas definem a natureza do jogo e finalmente, à 

possibilidade de modificação e a criação de novos jogos. Os esportes coletivos são 

contemplados na categoria de Jogos;  

d) Desafios de aventura, cujo foco está nas tarefas em grupo que requerem 

pensamento crítico, o uso de habilidades motoras e a cooperação na busca de 

solução de problemas;  

e) Fitness e saúde relacionados ao reconhecimento e apreciação da 

importância do exercício físico e de uma vida saudável. 

Pode-se afirmar que, no geral, por ser um guia para a organização curricular, 

este documento procura explicitar o posicionamento do programa na direção de um 

internacionalismo ou multiculturalismo fundamentado na compreensão e no respeito 

à diversidade, às diferenças culturais, na identificação e investigação de questões de 

significância global e na perspectiva de desenvolver um perfil de aluno que busque o 

conhecimento e que seja engajado com estas questões. 

 Uma crítica a este modelo de programa de educação internacional ou 

multicultural se baseia justamente na perspectiva liberal ou humanista que enfatiza 

um currículo baseado nas idéias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa 

entre as culturas (SILVA, 2000).  

 Para Silva (2000), a partir de uma perspectiva mais crítica, a aparente 

generosidade implícita nessas idéias deixa intactas as relações de poder que de 

certa forma produzem as diferenças, ou seja, a tolerância pode implicar 

superioridade de quem mostra tolerância e a noção de respeito pode implicar um 

essencialismo cultural em que as diferenças culturais são vistas como fixas ou 

estabelecidas, restando apenas respeitá-las.   

Moreira (2002) endossa essa perspectiva, mostrando as limitações das 

perspectivas pedagógicas que defendem o multiculturalismo, identificam as 

diferenças e estimulam o respeito, a tolerância e a convivência entre elas, porém 

não questionam as relações de poder presentes nas situações em que coexistem as 

diferenças. Para Silva (2000, p.93) “Num currículo multiculturalista crítico, a 

diferença, mais do que tolerada ou respeitada, é colocada permanentemente em 

questão”. 

Partindo dessa crítica, e com o foco no perfil do aluno que se deseja educar, 

Silva (2002) afirma que um currículo tem o poder de legitimar visões particulares da 

sociedade, da escola e dos sujeitos.  Neira e Nunes (2009 p.57) reiteram a idéia de 
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que “[...] o currículo contribui para moldar as pessoas de forma a construir os 

cidadãos almejados pelo projeto social” além de identificar a responsabilidade do 

currículo na “[...] promoção da socialização das crianças e jovens de uma sociedade 

em acordo com os valores tidos como desejáveis”. Para Silva (2000) e Neira e 

Nunes (2009), o currículo atua ideologicamente na medida em que busca intervir na 

maneira de ser, aprender, sentir e agir dos alunos(as), o que denota um caráter 

controlador de qualquer currículo que se configura a partir da busca de formar um 

perfil de sujeito.  

Além disso, Silva (2000) e Frigotto (2001) associam o discurso neoliberal de 

reestruturação da produção (necessidade de melhoria técnica da gestão e 

administração de recursos humanos e materiais) ao perfil do indivíduo idealizado 

pelas propostas do construtivismo pedagógico: sujeito responsável, participativo, 

racional e autônomo. Para eles, o neoliberalismo educacional que propõe uma 

educação básica geral na direção da formação de um novo perfil de sujeito – 

flexível, polivalente, globalizado, com capacidade de abstração, criativo parece estar 

a serviço da nova reorganização da economia mundial, o novo cenário do processo 

produtivo, a organização do trabalho e a qualificação do trabalhador. 

Ramos (2006) também propõe uma reflexão critica sobre pedagogias voltadas 

para o desenvolvimento de um perfil de sujeito composto por atitudes e 

comportamentos sociais, atributos técnicos e cognitivos, identificados como 

competências.   

A autora também questiona a pedagogia das competências como caminho 

para a autonomia dos sujeitos ou se na realidade ela conduz a formação do aluno 

para uma mera adaptação às mudanças no trabalho e na vida social. 

 Ferreti (2002, p.304) pontua a visão de Ramos de que a pedagogia das 

competências “[...] enfatiza o desenvolvimento de sujeitos que privilegiam seus 

projetos pessoais de profissionalização em detrimento de outra perspectiva, em que 

a profissionalidade resulta de construções e compromissos coletivos dos 

trabalhadores”.  

Em 2001, em entrevista para o programa Roda Viva da TV Cultura5, o 

sociólogo suíço Philippe Perrenoud foi questionado sobre um possível entendimento 

do conceito de competência no âmbito empresarial relacionado ao termo 

                                                
5 PERRENOUD, P. Pedagogia diferenciada. Programa Roda Viva – TV Cultura, 2001. 
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adestramento. Perrenoud, ao falar sobre a questão, reconheceu a importância de 

distinguir o uso do termo competência que a escola propõe desenvolver e a 

utilização da mesma palavra no mundo econômico empresarial, em que ratificando a 

posição de Ramos (2006), a noção de competência tomou o lugar da noção de 

qualificação, “[...] individualizou o tratamento das pessoas, criou desigualdades, criou 

a precariedade e criou flexibilidade em prejuízo do trabalhador” (PERRENOUD, 

2001).   

Segundo Perrenoud, as competências desenvolvidas na escola não são 

habilidades específicas para funções de trabalho ou locais particulares. Durante a 

entrevista citada anteriormente, Perrenoud afirmou sua concepção de competência 

como...    

[...] a capacidade de analisar uma situação, de compreender de onde vem 

essa situação, qual é o problema, quais são as soluções, que estratégia 
adotar, onde há recursos, com quem contar, quais são os riscos, quais são 
as vantagens. Competência é, portanto, pensar em situações complexas ². 

 

 Ramos (2006) parte do entendimento que a pedagogia das competências 

enquanto contexto educacional preconiza um currículo que tenha como referência o 

desenvolvimento de competências e experiências significativas de aprendizagem, e 

que recorra às disciplinas e seus conhecimentos específicos para a compreensão de 

situações concretas.  

Mais adiante, nesta mesma obra, a autora apresenta uma crítica de que a 

pedagogia das competências baseia-se no construtivismo, priorizando a dimensão 

subjetiva da aquisição dos conhecimentos, e na articulação interdisciplinar, 

conferindo pouca atenção à dimensão social e histórica do processo educativo e 

desvalorizando os saberes escolares organizados em torno das disciplinas.  

Aqui parece haver uma interpretação dicotômica. Conforme já posto 

anteriormente na revisão de literatura acerca dos principais conceitos que cercam 

este estudo, Perrenoud (1999) começa seu livro “Construir competências desde a 

escola” afirmando que há um mal-entendido ao se pensar que, ao desenvolverem-se 

competências, desiste-se de transmitir conhecimentos. Ele se apóia na idéia de que 

quase todas as ações humanas exigem algum tipo de conhecimento. Ainda na 

introdução, Perrenoud (1999, p.7) define competência como sendo “uma capacidade 

de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”.  
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Os três programas educacionais do IB se organizam a partir de um dos seus 

pilares mais importantes, o “learner profile” – perfil desejado de aluno a ser 

desenvolvido a partir dos programas de educação.  

 Tal perfil de aluno, conforme descrito anteriormente, reúne dez atributos ou 

qualidades humanas, cujo desenvolvimento espera-se que leve os estudantes a 

reconhecerem o sentido de humanidade e guarda compartilhada do planeta, que 

todos temos em comum, para que possam ajudar a construir um mundo melhor e 

mais pacífico. 

 A idéia do perfil ideal do aluno estabelecido nos programas do IB parece estar 

imbuída de um caráter de generosidade humana. O que talvez se possa pensar é 

se, ao idealizar um sujeito, um aluno(a), selecionando as qualidades desejadas e, 

portanto valorizando-as, não estaremos produzindo as diferenças e evidenciando e 

identificando em outros alunos(as) o que não é desejável, e, portanto criando uma 

possível discriminação e exclusão. Talvez este possa realmente ser um risco que 

merece uma reflexão, que sem dúvida deve estar vinculada às questões políticas 

que permeiam as construções curriculares.   

 

Documento (b): “Chronological Programme of Inquiry”    

 Este documento que pode ser traduzido como Programa de investigação 

identifica a ordem cronológica em que ocorrem as unidades de investigação por ano 

escolar ao longo do ano letivo. 

 O documento explicita importantes componentes curriculares tais como o 

tema transdisciplinar, o título da unidade, a idéia central, as linhas de investigação, 

as atitudes selecionadas para cada unidade, os conceitos chave, os conceitos 

relacionados, as habilidades transdisciplinares, os atributos do perfil do aluno e as 

saídas, viagens ou estudos de campo sugeridos para as diversas unidades.  

 Tais componentes norteiam a organização curricular e o planejamento anual 

disciplinar e transdisciplinar.  

 O que parece relevante descrever aqui é o fato deste documento ser editado 

levando em consideração todos os anos escolares, desde o primeiro ano da 

Educação Infantil, quando as crianças entram com dois anos de idade, até o sexto 

ano do Ensino Fundamental, quando termina o modelo de professor(a) de classe, ou 

regente / polivalente como são chamados em diferentes lugares do Brasil.  
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  A imagem abaixo é uma síntese dos programas de investigação mostrando 

verticalmente os anos escolares e horizontalmente a ordem das unidades de 

investigação bem como alguns dos principais elementos que norteiam o 

planejamento. 

 

 

Figura 2 – Foto do quadro geral do programa de investigação por ano escolar e unidades de 
investigação

6
 

 

 A primeira versão deste documento foi elaborada no ano escolar em que a 

escola foi aberta, 2003-2004, durante uma série de reuniões com todos os 

professores(as) de classe e especialistas, a grande maioria inexperiente em relação 

ao programa PYP, conforme explica professora E que participou deste processo 

desde o início da escola (informação pessoal)7 (ANEXO D).  

 Segundo ela, quando a escola abriu, a coordenação pedagógica reuniu todos 

os professores(as) de classe e professores(as) especialistas para conhecerem um 

modelo de programa de investigação desenvolvido pelo IB e para, a partir dele, 

criarem suas próprias unidades de investigação, considerando os PCNs e o 

                                                
6 O quadro apresentado na figura 2 encontra-se exposto num mural no corredor de entrada da escola para que 

toda a comunidade escolar tenha acesso e possa visualizar o programa de investigação como um todo, da 

primeira classe da educação infantil ao 6º ano do ensino fundamental. 
7 Informação fornecida em 11/09/2011 por professora que participou da construção da primeira versão do 

programa de investigação. A íntegra da conversa encontra-se no anexo D. 
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Currículo Britânico como base e então, organizarem o primeiro programa de 

investigação a ser desenvolvido no Colégio.  

 A professora contou que, após dois anos, surgiu a necessidade de revisar tal 

programa.  

 Durante inúmeras reuniões, ao longo do ano letivo, divididos em grupos por 

temas transdisciplinares, os professores(as) de classe e especialistas definiram para 

o próximo ano letivo, os títulos das unidades de investigação, as idéias centrais, as 

linhas de investigação, os conceitos chave e os conceitos relacionados, elementos 

que compõe a estrutura do programa de investigação. 

 Este programa passa anualmente por uma revisão e redefinição dos 

elementos acima.  

 Até o ano letivo de agosto 2010 a junho de 2011, todos os anos escolares da 

educação infantil até o 6º ano do ensino fundamental constavam de um único 

documento e nem todos os componentes citados estavam presentes, como por 

exemplo, as habilidades transdisciplinares, atitudes e atividades de campo.  

 A partir de agosto de 2011 o documento passou a ser dividido por ano 

escolar, tornando-se uma justaposição de documentos. O programa de investigação 

do 1º e 4º ano está exemplificado no anexo E. 

 Hernández e Ventura (1998) sustentam essa forma de organização curricular, 

apresentada pelo documento aqui analisado, com a afirmação de que a proposição 

de um tema ou um problema permite a articulação e a convergência de 

conhecimentos de áreas distintas, estabelecendo o que eles chamaram de “[...] 

conhecimento relacional como atitude compreensiva das complexidades do próprio 

conhecimento humano” (p.47). Os autores acima (1998) defendem a perspectiva do 

conhecimento globalizado e relacional como forma de flexibilizar o planejamento, 

fugindo assim da forma rígida de sequências pré-estabelecidas disciplinares.  

 

 Documento (c): “Yearly overiew”  

 O terceiro documento analisado consiste em uma série de documentos 

divididos por ano escolar. Ele foi também elaborado pelos professores(as) do colégio 

e vem sendo reestruturado ao longo dos últimos três anos letivos. É revisado 

anualmente.  

 Os documentos mostram uma visão geral do planejamento anual por ano 

escolar. Ele apresenta verticalmente o tema transdisciplinar, o título da unidade de 
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investigação, a idéia central, as linhas de investigação, as atitudes, os conceitos 

relacionados à unidade e a seleção dos objetivos de aprendizagem por disciplina 

relativos aos conhecimentos, conceitos e habilidades específicas. 

 Tais objetivos aparecem na seguinte ordem: Linguagem (Inglês), Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, Estudos Sociais, Teatro, Música, Artes Visuais, 

Educação Física e Informática/Tecnologia.  

 Horizontalmente, o documento segue a ordem cronológica das unidades de 

investigação determinada pelo Programa de investigação (Chronological Programme 

of Inquiry).  

 Exemplos deste documento do 1º e 4º anos do ensino fundamental constam 

nos anexos F e G.  

 Os professores(as) especialistas, divididos em departamentos, a saber: 

música, educação física, teatro, artes e língua portuguesa determinam os objetivos 

de aprendizagem que farão parte do programa específico disciplinar e que constarão 

deste documento. Os professores(as) de classe são responsáveis pela elaboração 

dos objetivos de aprendizagem nas áreas de linguagem (inglês), ciências, estudos 

sociais e matemática, além da área de educação pessoal e social. 

 O documento é disponibilizado para os pais através do website do colégio. 

  A professora E explicou o que deu origem aos Yearly overviews. Ela lembra 

que, juntamente com a construção do programa de investigação (documento 

anteriormente analisado), os professores(as) fizeram um estudo aprofundado sobre 

quais tópicos e conceitos disciplinares deveriam estar presentes na grade curricular 

do colégio, baseado no currículo brasileiro e britânico.  

 Em outras palavras, a partir dos temas transdisciplinares, houve uma seleção 

de conteúdos disciplinares e a definição de em que momento do currículo escolar 

tais conteúdos apareceriam no programa, subsidiando, portanto, as investigações 

sobre os temas e as idéias centrais de cada unidade. 

 Como exemplo, a professora citou: A investigação sobre o tema 

transdisciplinar “Compartilhando o planeta” (Sharing the planet) seria subsidiada 

basicamente por determinados conteúdos e conceitos de ciências e ecologia ou 

mesmo estudos sociais, dependendo do foco a ser investigado; já para o tema 

“Quem somos nós” (Who we are), também em função da definição do foco do 

estudo, estariam presentes conteúdos relacionados à área de educação pessoal, 

social e física, ou mesmo ciências e estudos sociais; o tema “Onde estamos no 
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espaço e no tempo” (Where we are in place and time) estaria embasado 

basicamente nos componentes da área de estudos sociais.  

 Em resumo, disciplinas consideradas acadêmicas como ciências, estudos 

sociais além da matemática e linguagem (Inglês e Língua Portuguesa), neste 

momento do processo, passaram por uma revisão de seus conteúdos na tentativa de 

que estes estivessem integrados às unidades de investigação. O mesmo ocorreu 

com a educação física, música, arte e teatro, porém dentro dos respectivos 

departamentos. 

 Desse processo inicial, surgiu outro importante documento denominado na 

época de Escopo e Sequência de conteúdos (Scope and Sequence), definido por 

cada disciplina e estruturado a partir do programa de investigação. 

 Nos últimos três anos, essa estrutura passou a ser denominada de Yearly 

Overview, e conforme dito anteriormente explicita o planejamento anual das 

disciplinas organizado por ano escolar e por unidade de investigação. 

Nos currículos tradicionalmente organizados por disciplinas e por ano escolar, 

as disciplinas consideradas acadêmicas, como matemática, ciências, estudos sociais 

e linguagem, possuem conteúdos considerados essenciais e seguem uma lógica 

sequencial legitimada por programas de educação ao longo de décadas, que 

garante que tais conteúdos sejam transmitidos aos alunos(as).   

O documento aqui analisado propõe exatamente o caminho inverso, em que os 

conteúdos disciplinares tornem-se significativos na medida em que sejam 

contextualizados a partir dos temas transdisciplinares. 

A organização de conteúdos disciplinares a partir de temas mais amplos, 

conforme apontado na revisão de literatura é alvo de algumas críticas. Hernández 

(1998) e Torres Santomé (1998) afirmam que, entre as críticas aos modelos de 

currículo integrado ou métodos globalizados, está a diminuição do nível de 

importância e do rigor das matérias disciplinares e uma possível falta de 

sistematização dos conteúdos disciplinares podendo levar ao risco de muitos dos 

conhecimentos culturalmente construídos não serem contemplados como seriam a 

partir do modelo disciplinar. 

 Esta parece ser uma preocupação de alguns membros do colegiado na 

instituição investigada. Em conversas com professores(as) e coordenadores, surgiu 

a identificação de certos conteúdos que poderiam estar sendo integrados a uma 

determinada unidade de investigação e que acabaram não sendo contemplados, 
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nem na unidade, nem de forma descontextualizada, dentro dos limites da própria 

disciplina.  

Esta, porém é uma questão que tem sido tratada durante as revisões dos 

planejamentos anuais. 

Em minha opinião, isso está longe de ser um problema estrutural do PYP, mas 

sim, algumas vezes, as dificuldades que alguns professores(as) naturalmente 

possam ter de trabalhar a partir de um programa de investigação cuja perspectiva 

leva em consideração os níveis de conhecimento prévio e os interesses 

apresentados pelos alunos(as) durante a exploração de um determinado tema. Não 

é simples um professor(a) traçar objetivos que vão além de ensinar conhecimentos 

disciplinares.  

Como afirma Hernández (1998) é mais fácil seguir um planejamento pré-

estruturado cujo foco está exclusivamente na transmissão de informações, do que 

propor a reflexão de problemas e interagir a partir da experiência discente.  

 

 Documento (d): “Unit planner”  

 O quarto documento, exemplificado no anexo H, é chamado de planejamento 

das unidades de investigação (“Unit planner”) e foi elaborado e é revisado 

anualmente pelos professores(as) de classe, supervisionados pelo coordenador do 

PYP.  

 A primeira revisão se dá antes do início de cada unidade de investigação 

quando os professores(as) verificam o que foi desenvolvido no ano anterior e 

preparam-se para a reunião de planejamento colaborativo. A segunda revisão é feita 

após o planejamento colaborativo a partir das idéias que surgiram durante a reunião. 

A terceira revisão acontece na verdade quando os professores(as) fazem a reflexão 

sobre a unidade, a ser detalhada mais adiante no texto. 

 O documento é elaborado por ano escolar e unidade de investigação. Ele traz 

as informações básicas sobre a classe, tais como a identificação da turma, idade dos 

alunos(as), nome dos professores(as) e assistentes, os meses e a provável duração 

da unidade. Além disso, ele é composto por nove etapas seqüenciadas e 

representadas por caixas de texto, cada uma delas com um propósito diferente e 

com uma respectiva pergunta padrão para todas as unidades (com exceção da 

etapa nove), a saber: 
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 Planejamento: 

1. Na etapa um consta qual é o tema transdisciplinar e sua descrição, a idéia 

central e as atividades de avaliação que serão utilizadas para que se 

obtenham evidências das aprendizagens dos alunos(as). A pergunta é “Qual 

o propósito com esta unidade?” (tradução nossa). 

2. Na etapa dois aparecem os conceitos chave selecionados para a unidade em 

questão. Além disso, são definidas as linhas de investigação e as perguntas 

dos professores(as) que irão guiar o processo de investigação. A pergunta 

central aqui é “O que nós queremos aprender?” (tradução nossa). 

3. Na etapa três são sugeridos os instrumentos de avaliação que serão 

utilizados para que os professores(as) conheçam as habilidades e 

conhecimentos prévios dos alunos(as) e as possíveis aquisições a partir do 

desenvolvimento da unidade. Esta etapa cuja pergunta central é “Como 

podemos saber o que nós aprendemos?” (tradução nossa) deve ser 

trabalhada juntamente com a etapa quatro. 

4. A etapa quatro deve ser preenchida com as atividades ou experiências de 

aprendizagens sugeridas pelos professores(as) ou alunos(as). Além disso, 

são selecionadas as habilidades transdisciplinares e os atributos do perfil do 

aluno a serem trabalhadas na unidade. A pergunta aqui é “Qual a melhor 

forma de aprenderemos”? (tradução nossa). 

5. Na etapa cinco aparecem os recursos necessários para o desenvolvimento da 

unidade, tais como, espaços a serem utilizadas, pessoas que estarão 

envolvidas, materiais audiovisuais, livros, peças de arte e música, softwares, 

etc. A pergunta central nesta etapa é “Quais recursos precisam ser reunidos? 

(tradução nossa). 

 

Reflexão: 

6. Esta etapa oferece um espaço para o professor(a) de classe registrar 

evidências de como os alunos(as) vivenciaram o processo de investigação. 

Além disso, os professores(as) podem registrar outras formas de avaliação, 

além das utilizadas, que poderiam auxiliá-los a observar os resultados. A 

pergunta na etapa seis é “Como nós atingimos nossos objetivos nesta 

unidade? (tradução nossa). 
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7. A etapa sete propõe a reflexão sobre como foram trabalhados os elementos 

essenciais do PYP, particularmente os conceitos identificados na etapa dois e 

as habilidades transdisciplinares selecionadas na etapa quatro. A pergunta 

central aqui é “Até que ponto nós incluímos os elementos essenciais do PYP” 

(tradução nossa). 

8. A etapa oito propõe que os professores(as) relatem quais foram as iniciativas 

e idéias que surgiram dos alunos(as) durante as investigações e as ações e 

reflexões, também por parte dos alunos(as). Nesta etapa há duas perguntas 

centrais: “Quais investigações foram propostas pelos alunos(as) que surgiram 

durante as aprendizagens” e “quais ações por parte dos alunos(as) ocorreram 

a partir do que aprenderam” (tradução nossa). 

9. A nona e última etapa reserva um espaço para anotações do professor(a) 

durante a unidade. 

  

  

7.1.2 Descrição e análise de atividades e reuniões com professores(as) sujeitos da 

pesquisa: 

(a) Reuniões de Planejamento Colaborativo: 

As reuniões de planejamento colaborativo foram organizadas pelos diretores 

de cada segmento escolar (Educação Infantil e Ensino Fundamental) conjuntamente 

com o coordenador pedagógico do PYP e contou com a presença dos 

professores(as) de classe e dos professores(as) especialistas visando à elaboração 

do mapa curricular, ou seja, a malha de relações entre as disciplinas e as unidades 

de investigação. 

É importante frisar que as reuniões de planejamento colaborativo ocorrem 

antes do início de cada unidade de investigação. Para a primeira e a quarta 

unidades, as reuniões acontecem durante os períodos de preparação pedagógica, 

antes do início do ano letivo e do recomeço das aulas no segundo semestre 

respectivamente. Além disso, ao longo do ano letivo, mais especificamente antes da 

segunda, terceira, quinta e sexta unidade, as reuniões ocorrem durante as reuniões 

semanais com todo o colegiado. 

As reuniões foram realizadas por unidade de investigação e por ano escolar e 

geralmente acontecem durante a semana que antecede o inicio da nova unidade.  
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Para este estudo foram analisadas duas reuniões relativas à primeira unidade 

de investigação que estaria começando com o início das aulas no dia 1 de agosto de 

2011. 

O objetivo principal dessas reuniões foi possibilitar que todos os 

professores(as) que atuam num determinado ano escolar, seja ele(a) professor(a) de 

classe ou especialista, pudessem conhecer as estruturas das unidades de 

investigação com mais profundidade e que discutissem, opinassem e sugerissem 

possíveis articulações dos conteúdos disciplinares com o tema transdisciplinar e a 

idéia central.  

O coordenador do PYP esclareceu o objetivo das reuniões e a forma como 

elas aconteceriam. A partir daí iniciou-se uma roda de relatos do que se pretendia 

desenvolver em cada área do conhecimento relacionado à unidade em questão. Os 

professores(as) de classe descreveram como pensaram começar a unidade. Como 

estes são responsáveis por algumas disciplinas, eles explicitaram quais as áreas do 

conhecimento estarão apoiando o desenvolvimento da unidade.  

Na sequência, os professores(as) especialistas fizeram suas colocações. 

Durante a fala de um professor(a) de determinada área ou disciplina, surgiram 

questionamentos, comentários e sugestões de atividades ou idéias de possíveis 

conexões com a unidade. Essa interação é potencialmente rica, pois provoca uma 

reflexão imediata sobre as idéias originais e podem produzir melhoria no 

planejamento das unidades por parte das disciplinas. 

Em seguida o coordenador leu e propôs uma discussão sobre as atitudes, os 

conceitos chave e os conceitos relacionados para as unidades em questão. 

Todos os presentes tiveram a oportunidade de discutir, concordando ou 

discordando do que havia originalmente sido selecionado para tais unidades. 

É importante frisar que as reuniões são realizadas em Inglês, que é a língua 

oficial da escola investigada.  

Durante a primeira semana de preparação pedagógica para o ano letivo de 

2011-2012, participei e gravei algumas reuniões de planejamento colaborativo que 

seguiram a estrutura e as etapas descritas anteriormente. As transcrições de duas 

delas foram feitas traduzindo o texto diretamente para a língua portuguesa a partir 

da gravação em áudio. 

Em minha opinião, foi produtiva a troca de informações e opiniões entre os 

professores(as) presentes, uma vez que as reuniões no formato em que ocorreram, 
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permitiram que os mesmos tomassem conhecimento da estrutura da unidade de 

investigação e principalmente de que maneira o tema transdisciplinar e a idéia 

central poderiam desencadear as possíveis articulações com as diversas disciplinas.  

Entretanto, alguns pontos devem ser levantados. 

As falas de alguns professores(as) focaram em idéias de como suas 

disciplinas poderiam possibilitar conexões com a unidade de investigação. No 

entanto, em alguns casos, não foram explicitados a maneira como tais conexões 

aconteceriam. 

As idéias, no caso das conexões, são essenciais, pois apresentam um 

caminho a seguir em relação a como as disciplinas se articulam aos conceitos e a 

estrutura das unidades de investigação. 

Entendo, porém que tais reuniões são mais produtivas quando os 

professores(as) não se limitam às idéias e, sim demonstram, ainda que de forma 

breve e esquemática, como serão desenvolvidas as etapas das unidades didáticas 

disciplinares ou de projetos, se for essa a escolha metodológica. Para tal, é 

necessário que cada departamento individualmente esboce previamente as idéias 

de articulação, os conceitos a serem abordados, as principais atividades e os 

instrumentos e estratégias de avaliação.  

Além disso, alguns professores(as) se referiram ao que havia sido realizado 

nas mesmas unidades o ano anterior nas suas respectivas disciplinas, o que parece 

ser um bom ponto de partida. No entanto, devemos cuidar para não nos mantermos 

na zona de conforto trabalhando somente com o que deu certo, e perdermos a 

oportunidade de conduzir a investigação a partir das descobertas, sugestões ou 

indagações dos alunos(as) do corrente ano.  

Reunião 1.  Classe: Reception (Educação Infantil – grupo de 4 a 5 anos)  

Íntegra da transcrição no anexo I 

Data: 01 de agosto de 2011 

Início: 14h00m 

Final: 14h50m 

Participantes: Coordenador PYP, professoras de classe, coordenador de artes, 

professora de português, professoras de educação física e o pesquisador Álvaro 

Caselli (Diretor de Educação Física) 

 

Título da unidade: Brinquedos e brincadeiras (toys and games) 
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Idéia central: Brincando, podemos aprender, explorar e nos divertir juntos (Through 

playing we can learn, explore and have fun together) 

Linhas de investigação:  

 Características dos Jogos individuais e em grupo (group games) 

 Jogos do presente e do passado (games from nowadays and the past) 

 Criando regras (creating rules)  

Atitudes: cooperação, integridade, tolerância (cooperation, integrity, tolerance) 

Conceitos chave: função, causa (function, causation) 

Conceitos relacionados: amizade, confiança, equidade (friendship, trust, equity) 

 

A reunião começou com minha explicação sobre o propósito de eu estar 

gravando a reunião e da maneira como eu iria proceder com os dados coletados. 

A seguir, o coordenador do programa PYP explicou os objetivos da reunião e 

que a primeira coisa deve ser observar se a idéia central da unidade está 

diretamente relacionada ao tema transdisciplinar. No caso o tema era “Who we are” 

ou “Quem somos nós”. 

Uma das professoras de classe leu a descrição geral do tema Quem somos 

nós, descrito no documento “Making the PYP happen (IB, 2009)”: Uma investigação 

sobre a natureza do ser humano, suas crenças e valores; sua saúde pessoal, física, 

mental, social e espiritual; seus relacionamentos incluindo família, amigos, 

comunidade e culturas; seus direitos e responsabilidades; o que significa ser 

humano.  

 

Síntese das principais conexões com a unidade de investigação, sugeridas pelos 

professores(as): 

 

Idéias e atividades sugeridas: 

(a) Professores(as) de classe: brincadeiras livres e observação de como as crianças 

estabelecem suas próprias regras; proposição de jogos em grupo com regras 

determinadas e verificação de como estes afetam a forma das crianças brincarem; 

participação dos pais ensinando os alunos(as) alguns jogos que eles 

jogavam/brincavam quando crianças; comparação de como algumas dessas 

brincadeiras são realizadas hoje; participação da família enviando brinquedos do 

passado e comparação com os brinquedos atuais. 
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(b) Coordenador de Artes: proposição de atividades de desenho e pintura na forma 

de jogos individuais e coletivos; apreciação de obras de Portinari e Ivan Cruz sobre 

brincadeiras infantis. 

(c) Professora de português: linguagem e vocabulário relacionado a jogos e 

brincadeiras como jogar, apostar, pique - esconde, cirandar, rodar; prática de jogos e 

brincadeiras populares brasileiras, tais como a serpente, corre - cotia, além de 

cantigas de roda, onde as crianças possam memorizar e repetir. 

(d) Professores(as) de educação física: proposição de jogos da cultura popular como 

bolinha de gude, amarelinha, peteca, corre - cotia, serpente; proposição de jogos de 

regra com foco na aprendizagem das regras; participação dos pais ensinando jogos 

de movimento nas aulas de EF. 

 

 Após a discussão sobre as possíveis conexões das disciplinas com a unidade 

de investigação, o coordenador do PYP propôs a discussão sobre as atitudes e 

conceitos a serem focadas nessa unidade. 

Atitudes: 

(a) cooperação: aqui foi discutido se a cooperação pode ser um objetivo na 

dimensão da atitude para essa faixa etária, uma vez que as crianças nessa idade 

tendem a brincar juntas, porém cada uma com seu brinquedo ou com ações ainda 

muito egocêntricas. O que pareceu unânime foi a idéia da cooperação ser um 

objetivo a ser incentivado e buscado desde tenra idade, desde que não haja uma 

expectativa de que aos cinco anos de idade todas as crianças saiam cooperando 

umas com as outras. O conceito de cooperação neste caso se aproxima da idéia de 

se cada um fizer sua parte, o grupo se beneficia como no exemplo dado pelo 

coordenador do PYP onde se as crianças fazem silêncio para assistirem uma 

apresentação, eles estão cooperando para que a atividade aconteça.  

Sobre esse aspecto da cooperação, em seu livro Jogos em grupo na 

educação infantil, Kamii (1991) dá o exemplo das crianças ficarem quietas para 

ouvirem a estória contada pelo professor(a). Ela analisa que se elas o fizerem por 

concordarem que é importante ficarem quietas estarão construindo um 

relacionamento de respeito mútuo e, portanto cooperando com o grupo. Caso 

contrário elas estarão obedecendo a uma regra imposta pelo professor(a). 

(b) integridade: alguns professores(as) concordaram que uma criança demonstra 

integridade na medida em que segue as regras de forma justa com todos os outros. 
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Entendo, porém que devemos tomar cuidado com essa interpretação, pois seguir as 

regras pode ser uma demonstração de obediência e adaptação às normas, condutas 

e valores sociais, em outras palavras, uma obrigação e não necessariamente de 

integridade.  

(c) tolerância: a discussão aqui praticamente não existiu. Quando o coordenador do 

PYP mencionou esta atitude, ouviram-se alguns risos, aparentemente devido à 

dificuldade de se trabalhar com tolerância numa turma de crianças de 4 a 5 anos. 

Cooperar e tolerar parecem ser objetivos difíceis de concretizarem nessa idade. 

Cabe aos professores(as) estimularem que as crianças gradativamente passem a ter 

uma atitude menos egocêntrica e mais relacionada ao grupo. 

Em relação à característica egocêntrica das crianças na educação infantil, 

Constance Kamii (1991 p.24-25)8, a partir da teoria de Piaget, afirma que  

 

A cooperação, ou coordenação de pontos de vista, não pode começar sem 
a descentração. ‘Descentrar’, aqui, significa ser capaz de ver alguma coisa 
a partir de um ponto de vista que difere do seu próprio. Ser capaz de ver 
uma situação a partir do ponto de vista da outra criança que também quer o 
mesmo brinquedo é um exemplo de descentração. 

 

Conceitos relacionados: 

(a) amizade: Foi unânime o entendimento de que o conceito de amizade na 

perspectiva da criança é compreendido a partir da capacidade de brincarem juntos. 

Uma professora comentou que “[...] mesmo quando as crianças não falam a mesma 

língua, elas podem tornar-se melhores amigas, brincando juntas, elas se comunicam 

brincando”.  

(b) equidade: algumas idéias levantadas sobre o conceito de equidade: “É entender 

que todos têm uma opinião e que elas podem ser diferentes”; “Equidade é o 

reconhecimento do direito de cada um, inclusive o de ser diferente”. 

(c) confiança: algumas posições sobre o conceito de confiança: “Para as crianças, 

elas podem ter uma noção completamente diferente da que nós temos sobre 

confiança. Elas confiam independentemente de seguir as regras”; “Elas gostam de 

você, elas confiam em você”; “Se elas sentem uma conexão com você, elas 

confiam”; “Mas eles começam a aprender também. Você ouve dizer: ‘eu não quero 

brincar com você, pois você sempre faz isso’...”.  

                                                
8 Constance Kamii e Rheta DeVries (1991), no livro “Jogos em grupo na educação infantil”, discutem as 

implicações da teoria de Piaget na área do jogo, particularmente jogos em grupo. 
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 Para o coordenador do PYP, o objetivo não é que a criança defina o que é 

confiança, mas sim ajudá-las a perceber se elas confiam e porque confiam. 

 Esta idéia parece sintetizar o que se propõe em relação a conceitos para 

crianças na educação infantil, o entendimento a partir da experiência. 

  

Reunião 2. Classe: 4º ano do Ensino Fundamental  

Íntegra da transcrição no anexo J 

Data: 01 de agosto de 2011 

Início: 13h00min  

Final: 13h50min 

Participantes: Coordenador do PYP, professores(as) de classe, coordenador de 

artes, professora de português, professora de música, professores(as) de educação 

física, professor de teatro, diretora do programa de suporte individual e o 

pesquisador Álvaro Caselli (Diretor de Educação Física) 

 

Título da unidade: Nenhum homem é uma ilha (No Man is an island) 

Idéia central: Comunidades organizam-se de diferentes formas (Communities 

organize themselves in different ways)) 

Linhas de investigação:  

 A variedade de comunidades em uma sociedade e como decisões são tomadas 

em diferentes sociedades (The variety of communities within a society and how 

decisions are made in different societies)  

 Características de diferentes organizações/comunidades como parte de uma 

sociedade (Characteristics of different organizations/communities as part of a 

society) 

 Comunidades no reino animal (Communities in the animal kingdom) 

 Características de alguns sistemas de governo (Characteristics of some 

government systems) 

Atitudes: cooperação, empatia (cooperation, empathy) 

Conceitos chave: função, conexão, perspectiva (function, connection, perspective) 

Conceitos relacionados: cooperação, network (cooperation, network) 

 

O coordenador do programa PYP iniciou a reunião explicando os objetivos da 

mesma e que a primeira a se observar é se a idéia central da unidade está 
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diretamente relacionada ao tema transdisciplinar. No caso o tema era “Nenhum 

homem é uma ilha (No Man is an island)”. 

Desta vez ele iniciou a discussão a partir dos conceitos chave, pré-escolhidos 

para esta unidade: função, conexão e perspectiva. 

O primeiro – função – mais especificamente a função de uma comunidade; o 

segundo – conexão – se remete a organização ou à necessidade das coisas 

estarem correlacionadas em uma comunidade; o terceiro – perspectiva – refere-se 

aos diferentes papéis e perspectivas pessoais dentro de uma comunidade. 

Em seguida foi solicitado que uma das professoras de classe lesse as linhas 

de investigação e que começássemos a discussão do que se pretendia fazer nesta 

unidade por cada professor(a) ou disciplina.  

 

Síntense das principais conexões com a unidade de investigação, sugeridas pelos 

professores(as): 

 

Idéias e atividades sugeridas: 

(a) Professores(as) de classe: pesquisa feita pelos alunos(as) junto aos seus pais 

sobre sistemas de governo, uma vez que há alunos(as) de diversas nacionalidades e 

poderiam surgir questões relativas a diferentes sistemas de governo; a construção e 

constituição de uma comunidade: proposição de jogos em que os alunos(as) 

deveriam se organizar e construir uma comunidade a partir das necessidades 

levantadas pelo grupo; vídeo sobre uma comunidade de abelhas e posterior 

pesquisa e apresentação oral em grupo sobre uma comunidade de algum animal 

escolhido; biografia de um monarca ou político no tempo passado, que seria um 

trabalho escrito. 

 Os professores(as) de classe foram questionados pelo coordenador do PYP 

quanto a começarem a discussão sobre sistema de governos com o Brasil. Os 

professores(as) sinalizaram que teriam dificuldades com os aspectos históricos, pois 

não conheciam o suficiente sobre o assunto para desenvolverem adequadamente 

junto aos alunos(as). Segundo eles, trazer questões sobre o modelo de sistema 

político brasileiro seria um pouco mais fácil, porém terem a ajuda do departamento 

de português seria importante.  

A idéia da articulação da disciplina Português com o tema história política do 

Brasil parece bastante pertinente e coerente com a proposta curricular da escola. 
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Entretanto, também parece fundamental neste caso que as professoras de 

Português planejem esta unidade, ou pelo menos parte dela no que se refere ao 

sistema político brasileiro, em conjunto com os professores(as) de classe para que 

de fato os principais conceitos que derivam da linha de investigação proposta 

“sistemas de governo” possam ser aplicados ao estudarem o modelo específico do 

Brasil, sem possíveis redundâncias desnecessárias. 

(b) Professor de teatro: Discussão sobre o funcionamento e organização das aulas; 

jogos em grupo relacionados à convivência social. 

Vale à pena mencionar que a princípio este professor mostrou-se preocupado 

com o fato de o que ele havia feito o ano anterior nesta mesma unidade não se 

articulava com o que havia sido exposto pelos professores(as) de classe. Na medida 

em que ele foi expondo a forma como realizou suas aulas no ano anterior, acabou 

ficando claro que não há nenhuma necessidade de haver conexões entre conteúdos 

ou conhecimentos disciplinares. Metodologicamente, o PYP não preconiza a 

interdisciplinaridade9, ainda que articulações entre disciplinas possam naturalmente 

ocorrer. O que importa é que nas diferentes áreas, quando articuladas a uma 

unidade de investigação, conceitos ou mesmo as habilidades transdisciplinares 

possam ser o elemento de fusão ou conexão.  

Em relação a esta questão, durante a reunião, o coordenador do PYP expôs 

que ... 

 

“[...] nós professores especialistas, não precisamos olhar necessariamente 
para as linhas de investigação, às vezes trabalhamos na direção da idéia 
central, ou a partir dos conceitos relacionados à unidade”.   

 

No caso, verificou-se que as atividades promovidas nas aulas de teatro 

trariam a possibilidade dos alunos(as) identificarem aspectos importantes do 

convívio social que no fundo estão relacionados à organização de uma comunidade, 

portanto a relação com a unidade na disciplina de teatro estava posta desta forma. 

Mais uma vez, aqui cabe uma reflexão sobre o cuidado de não ficarmos 

presos ao que foi feito anteriormente. Podemos sim ter como base ou iniciarmos 

                                                
9
 A interdisciplinaridade é uma opção metodológica preconizada no MYP (Middle Years Programme), programa 

sistematizado pelo IB (International Baccalaureate) para as idades aproximadas entre 12 e 16 anos. Na 

instituição onde esta pesquisa aconteceu, O MYP inicia-se no 7º ano e termina no 10º ano do ensino 

fundamental. 
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com algo que deu certo, mas devemos estar abertos a novas possibilidades que 

podem surgir em uma determinada classe. 

(c) Professores(as) de educação física: proposição de jogos de invasão, em 

particular o tag rugby que é um jogo tático e permite abordarmos a organização 

defensiva e ofensiva das equipes; proposição de desafios de aventura, baseados na 

problematização de desafios em equipes ou situações-problema em que os 

alunos(as) devem discutir a forma de organização do grupo e as diferentes 

possibilidades para que o objetivo possa ser alcançado.  

 Os professores(as) de educação física parecem ter selecionado o conceito de 

organização e trabalhá-lo a partir de jogos e tarefas em equipes, focados na solução 

de problemas. As equipes de certa forma representam o conceito de comunidade, 

pois as relações interpessoais acontecem em ambos os níveis.  

 Estes conceitos fazem parte do contexto disciplinar da educação física e, 

portanto parece bastante pertinente que tais discussões ocorram durante esta 

unidade. 

(d) Professora de português: formação de uma guilda de estudantes, onde um aluno 

de cada classe do 4º ano seria eleito representante de sua turma; elaboração por 

parte dos alunos(as) de um conjunto de regras para as diversas situações dentro e 

fora da sala de aula, durante atividades formais e informais; estudo de uma 

organização indígena; investigação sobre o funcionamento da democracia no Brasil, 

o papel do presidente e de outros cargos políticos de uma sociedade democrática. 

 A idéia levantada pelos professores(as) de classe e coordenador do PYP 

durante a reunião, do professor(a) de português abordar o sistema político brasileiro 

foi aqui reiterada. 

 Durante a fala da professora de português, o coordenador do PYP perguntou 

se ela pretendia estender a discussão sobre o governo brasileiro para o estado de 

São Paulo, e foi indicado que não, a abordagem se limitaria à atual forma de 

governo na sociedade brasileira, mas que se estenderia aos estados. 

 Ao pensar sobre as proposições dos professores(as) de classe (perspectiva 

da área de estudos sociais) e da professora de português nessa reunião de 

planejamento colaborativo sobre os temas sistemas de governo e organização 

política brasileira, fiquei em dúvida sobre o que seria coberto de fato nas duas áreas. 

Resolvi, portanto verificar o que constava no documento cuja forma fora analizada 
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anteriormente, “Yearly Overview – Year 4” (anexo G). Constatei que nos objetivos 

relacionados à comunicação escrita (ler e escrever) na área de português, consta:  

 
(a) Ler diferentes gêneros que retratam a organização política e social do 
Brasil em diferentes épocas.  
(b) Identificar por meio da análise de textos, as diferentes formas de 
governo que o Brasil já teve.  
(c) Investigar os diferentes cargos políticos dentro de uma sociedade 
democrática.  

 

 Já em relação aos objetivos relacionados à comunicação oral (ouvir e falar) 

aparece:   

 

(a) Expressar os conhecimentos prévios sobre a atual forma de governo da 
sociedade brasileira.  
(b) Expressar opiniões e descobertas relacionadas ao tema investigado, 
utilizando vocabulário específico (comunidade, sociedade, organização, 
forma de governo, hierarquia, democracia, liberdade de expressão, povo, 
representante, líder e etc.).  

 

 As proposições anteriores relacionam-se diretamente com o tema 

transdisciplinar, a idéia central e algumas linhas de investigação.  

 O que compreendi a partir da reunião e do documento “Yearly Overview – 

Year 4” é que os principais conceitos sobre sistema de governo seriam trabalhados 

pelos professores(as) de classe, a partir da área de estudos sociais e o que os 

conhecimentos referentes ao sistema político brasileiro seriam construídos na 

disciplina de português, ainda que por trás dos textos, houvesse objetivos 

relacionados à comunicação oral e escrita.  

(e) Professora de música: diferentes formas de organizar diferentes comunidades 

musicais (duetos, trios, quartetos, quintetos, etc.); prática do instrumento escolhido 

para ser tocado durante os três últimos anos do PYP (4º, 5º e 6º anos). 

 O foco na música está relacionado aos conceitos de organização e trabalho 

de grupo. 

(e) Coordenador de arte: confecção de murais em pequenos grupos que os 

represente como indivíduos inseridos numa comunidade, a serem pendurados para 

ficarem expostos suspensos no corredor central da escola. 

A forma artística utilizada foi a desenho de contornos como meio de 

expressão de uma idéia ou ação. A partir da decisão dos temas os quais os grupos 
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irão abordar e expressar, cada criança do grupo fará seu próprio contorno e 

posteriormente, através da técnica de sobreposição, surgirá uma forma final coletiva. 

  A idéia do coordenador de arte foi discutida por um longo tempo em função 

da logística que envolve a disposição dos murais pendurados no alto do corredor da 

escola e, principalmente pelo fato dos professores(as) de classe serem os 

responsáveis pelas aulas propriamente ditas de arte, sob a supervisão do 

coordenador de arte. 

 Os conceitos de comunidade, organização e trabalho em grupo mais uma vez 

apareceram como os elementos articuladores das disciplinas com a unidade de 

investigação. 

 Abaixo seguem algumas falas dos professores(as) envolvidos na discussão 

sobre o projeto de arte, extraídas do anexo J. 

 

[...] o plano é que eles mostrem através da Arte a comunidade deles no 
mural [...] uma comunidade que ficará exposta para todos nós através de 
murais expostos no corredor. Os grupos terão tempo para pesquisar o que 
querem mostrar deles e da comunidade em que vivem (coordenador do 
PYP). 
[...] Eu vejo que é bem interessante porque não é somente Arte. Você vê 
formas e como tem uma dança nos contornos e também algo de 
comunidade e agrupamento através de contornos e isto é muito 
interessante (professor de classe). 
[...] Eles terão a consciência que não estão sozinhos. Também verão que os 
sobrepostos são uma metamorfose e que as coisas mudam. Como um 
contorno individual você é uma coisa, mas misturado a outros traços e 
contornos você se transforma em outra (coordenador de arte). 

 

 Os objetivos específicos relacionados às técnicas utilizadas na disciplina arte 

foram planejados para serem desenvolvidos a partir do tema transdisciplinar e da 

idéia central, dentro de um contexto proposto pela unidade de investigação. 

(f) Diretora do programa de suporte individual (ISP): Reconhecimento dos diferentes 

papéis dentro da comunidade da escola. A idéia é que os alunos(as) que participam 

deste programa entendam que numa comunidade podemos ajudar o outro como 

contar com a ajuda do outro. 

  
Eu acho que posso ajudar os alunos de grupos de suporte a entender que 
eles podem contar com as pessoas que estão ao redor deles e de que eles 
também podem ajudar os outros de diversas formas. Por exemplo, com 
quem falo quando vou à biblioteca? O que eles fazem lá? Muitas vezes eles 
não sabem exatamente quem eles devem procurar quando precisam de 
ajuda, então eu acho que eles poderiam ter mais consciência (diretora do 
ISP) . 
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(b) Atividades de Preparação Pedagógica:  

No início de cada ano letivo ocorrem diversas atividades de preparação 

pedagógica com a finalidade de preparar a equipe de professores(as), estruturar o 

currículo escrito e planejar os eventos que irão acontecer ao longo do ano.  

A programação das atividades desenvolvidas durante as duas semanas 

anteriores à chegada dos alunos(as) para o início do ano letivo de 2011-2012, bem 

como as recomendações para a organização e preparação das salas de aula, além 

dos prazos para a entrega dos planejamentos encontram-se nas agendas propostas 

pelos diretores da Educação Infantil (ANEXO K) e do Ensino Fundamental (ANEXO 

L).  

É importante ressaltar que o ano letivo em que foi realizada grande parte 

desta investigação iniciou-se em agosto de 2011 e terminará em junho do ano 

seguinte.  

Em alguns momentos os professores(as) tanto da Educação Infantil quanto do 

Ensino Fundamental trabalharam juntos, ainda que, na maioria das vezes, cada 

grupo esteve envolvido com os trabalhos relacionados aos seus respectivos 

segmentos. 

No primeiro dia houve uma reunião com a diretora geral e com todos os 

diretores, coordenadores e professores(as), onde foram dadas as boas vindas. Em 

seguida, os diretores da Educação Infantil e Ensino Fundamental se reuniram com 

seus respectivos grupos de professores(as) para entregarem e discutirem a agenda 

das duas primeiras semanas. Alguns departamentos como o de educação física, 

onde há professores(as) que atuam nos dois segmentos, se dividiram de acordo com 

a quantidade de aulas que ministram em cada segmento.  

Nos períodos em que não havia nenhuma atividade especificada na agenda, 

os departamentos aproveitaram para trabalhar nas suas questões especificas como 

planejamento, calendário de eventos, organização de materiais e salas de aula, etc. 

 O departamento de educação física, por exemplo, organizou diversas 

reuniões entre seus professores(as) para revisarem e atualizarem os documentos 

referentes aos planejamentos da área e discutirem os possíveis conectivos para a 

unidade I que já serviu como forma de preparação para o planejamento colaborativo. 

As agendas previam também o planejamento colaborativo. As reuniões foram 

organizadas por ano escolar em dias e horários que tornasse possível a participação 
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de todos os professores(as) que atuam com essas turmas. O modelo de reunião foi 

descrito e analisado anteriormente. 

Uma das exigências do IB para com as escolas que adotam os seus 

programas é que os professores(as) sejam treinados por consultores credenciados 

pelo IB.  

Ocorre com freqüência no inicio do ano letivo, que novos professores(as) se 

integrem ao corpo docente e, portanto tenham que passar por um treinamento 

básico sobre a estrutura do programa com o qual irá trabalhar. No caso do PYP, que 

é um programa específico para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, este ano 

foi oferecido um workshop com o tema ”Fazendo o PYP acontecer” (“Making the 

PYP happen”), que é o nome do principal documento que serve como guia para a 

estruturação curricular nas escolas PYP e que foi anteriormente descrito e analisado. 

Participaram deste workshop, nos dia 27 a 29 de julho, professores(as) de 

classe e alguns professores(as) especialistas das áreas de música, educação física, 

artes, teatro, português, etc. Enquanto isso os outros professores(as) que já haviam 

feito este ou outro curso introdutório oficial pelo IB trabalharam na preparação das 

salas de aula ou nos seus planejamentos anuais. 

Das agendas também constava o prazo para que todos os planejamentos 

(anual, da primeira unidade e da primeira semana) estivessem prontos no sistema. O 

prazo determinado foi a sexta-feira que antecedeu o início das aulas. 

Foram também previstas e organizadas pela direção da escola, com 

participação de todos os professores(as), reuniões com os pais de cada turma. Estas 

reuniões foram abertas pelos diretores e foram apresentados os coordenadores e 

todos os professores(as) envolvidos com o trabalho de cada turma específica. Logo 

após, os pais continuaram as reuniões com seus respectivos professores(as) de 

classe, quando receberam importantes informações sobre o programa, o calendário 

de atividades, as rotinas dos grupos, etc. 

Os diversos departamentos têm autonomia para realizar workshops sobre 

temas pertinentes às suas áreas de atuação. O departamento de educação física, a 

exemplo do que ocorreu em anos anteriores, organizou em julho de 2011 um 

workshop para seus professores(as), desta vez sobre o esporte rugby e o tag rugby. 

A opção por essas modalidades deveu-se ao fato delas serem praticadas em várias 

partes do mundo e no colégio haver a presença de diversas etnias e culturas que as 

praticam.  
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Em janeiro de 2011 os professores(as) de educação física participaram de um 

workshop sobre “a dança no currículo da educação física”. Para janeiro de 2012, 

está programado um workshop com um especialista no esporte soft tennis.  

 

(c) Observação de aula do 6º ano do ensino fundamental sobre a unidade de 

investigação “Descobertas Científicas”: 

Local: Sala do 6º ano 

Data 08/11/2010  

Horário: 13:05 às 13:50 

Participantes: Professora de classe, alunos(as). 

 

Titulo da unidade de investigação: Descobertas Científicas (Scientific Discoveries) 

Tema transdisciplinar: Como funciona o mundo (How the world works). 

Idéia Central: Há um processo para descobrir o conhecimento sobre o mundo natural 

(There is a process for uncovering knowledge about the natural world) 

Linhas de investigação: 

 Descobertas famosas e as pessoas que as fizeram (Famous discoveries and 

the people who made them). 

 Métodos usados em descobertas científicas (Methods used to make scientific 

discoveries) 

 Descobertas que estão acontecendo no momento (Discoveries that are being 

worked on) 

Atitudes: Curiosidade (Curiosity) 

Conceitos chave: Forma e conexão (Form and connection) 

Conceitos relacionados: Evidência e avanços tecnológicos (evidence and 

technological advances) 

 

Combinei previamente com a professora do sexto ano de assistir sua aula 

neste dia com objetivo de compreender melhor como os conteúdos de várias 

disciplinas podem ser trabalhados dentro de um contexto mais amplo, um tema 

transdisciplinar.   

A professora me explicou que a unidade já estava chegando ao fim e que os 

alunos(as) estariam agora se preparando para a avaliação final que ocorreria 

durante a preparação para uma feira de ciências organizada pelo grupo e durante a 
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feira em si. Nessas alturas eles já haviam passado por diversas etapas dentro da 

unidade de investigação. 

 

Aula propriamente dita:   

A professora iniciou a aula explicando a forma como os alunos(as) seriam 

avaliados em relação à pesquisa que cada aluno ou pequeno grupo estava 

desenvolvendo ao longo de algumas semanas de aula. 

Ela lembrou que o final do processo seria a organização de uma Feira de 

Ciências onde cada aluno ou grupo de alunos(as) deveria apresentar seus 

experimentos para uma audiência, que neste caso seria composta pelo 3º, 4º e 5º 

ano.  

Os alunos(as) seriam avaliados em suas habilidades de planejar um 

experimento para a feira e de apresentá-lo para um determinado grupo.  

Para revisar os importantes procedimentos e etapas que compõe uma 

pesquisa científica e que deveriam estar presentes no planejamento e na 

apresentação dos experimentos, ela propôs que fosse feita uma minuciosa revisão 

de uma pesquisa sobre a febre amarela, estudada inicialmente por eles. 

Aqui cabe a observação de que esta revisão foi feita através de uma 

descrição coletiva sobre as etapas e procedimentos de uma pesquisa. A professora 

ia guiando o grupo através de perguntas e os alunos(as) iam pensando e 

respondendo, revisando o processo através do qual eles mesmos desenvolveriam 

suas próprias investigações.  

Dessa forma os alunos(as) juntamente com a professora foram reconstruindo 

alguns conhecimentos e conceitos importantes que, ao mesmo tempo em que os 

ajudaria em suas tarefas servindo como um checklist, serviria de critérios para a 

avaliação. 

A aula basicamente girou em torno do debate e revisão de tais procedimentos 

num ambiente onde os alunos(as) demonstraram grande interesse e participação. 

No final da aula, como forma de começarem a se organizar para a Feira de 

Ciências, a professora disponibilizou um flip chart (cavalete com folhas de 

aproximadamente 100 cm x 100 cm) para que os alunos(as) anotassem o nome do 

grupo, o tema que investigaram e os materiais e equipamentos que achavam que 

precisariam para a feira. 
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Tirei fotos dos recursos utilizados na aula e do mural da sala onde 

gradualmente foram registrados os processos de investigação sobre o tema 

descobertas científicas (APÊNDICE A ). 

O mural identificava claramente, de forma sequenciada, as informações 

básicas sobre a presente unidade de investigação (tema transdisciplinar, titulo, idéia 

central, linhas de investigação) ilustrada com fotos de grandes cientistas, os 

questionários respondidos individualmente pelos alunos(as) sobre o que eles já 

sabiam sobre o tema, um ranking das 10 mais importantes descobertas para a 

humanidade pesquisadas e votadas por eles, além de um checklist com as 

orientações do que é importante considerar num processo de pesquisa (hipótese, 

lista de recursos, método, variáveis, registro de resultados, conclusão, uso de 

vocabulário científico). 

Após a aula, perguntei a ela se eu poderia gravar uma conversa com ela 

sobre o que foi feito anteriormente àquela aula, como ela introduziu a unidade, quais 

foram as atividades programadas, as disciplinas e seus respectivos temas que 

apoiaram o trabalho na unidade bem como os desdobramentos seguintes.  

A professora respondeu que sim e marcamos a conversa para o dia 

10/11/2010 às 14:05, sétimo período do dia.  

 

(d) Conversas com a professora do 6º ano do ensino fundamental sobre a unidade 

de investigação “Descobertas Científicas”: 

Local: Sala de professores(as) de educação física 

Datas e horários: 

10/11/2010 das 14:15 às 14:37  (ANEXO M)  

17/11/2010 das 10:00 às 10:15  (ANEXO N) 

 

 Dois dias após a observação da aula da professora do 6º ano do ensino 

fundamental sobre a unidade de investigação “descobertas científicas”, iniciei uma 

conversa com a mesma como ela havia introduzido a unidade e como ela 

desenvolveu o processo transdisciplinar dentro desta unidade, ou seja, como as 

disciplinas subsidiavam a unidade de investigação.  

 Conversamos durante aproximadamente 20 minutos e como não deu tempo 

dela finalizar a sua explicação, passados sete dias, nós continuamos e terminamos a 

nossa conversa e a gravação. 
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Foram conversas extremamente ricas, onde a professora descreveu a 

maneira como foi realizado o processo de investigação dos alunos(as), suas 

intervenções, bem como sua visão de como articular as diversas disciplinas às 

unidades, num processo transdisciplinar. 

Abaixo seguem algumas atividades e aspectos importantes do processo de 

investigação apresentados pela professora durante as duas conversas: 

1. Avaliação diagnóstica10 (levantamento dos conhecimentos prévios sobre 

descobertas científicas) através de algumas perguntas e tarefas relacionadas 

ao tema, tais como: 

 Qual a diferença entre uma descoberta e uma invenção? 

 Como as descobertas são realizadas? 

 Listagem das descobertas que eles conheciam e o que sabiam a respeito 

delas. 

 Na opinião dos alunos(as), qual a descoberta mais importante para a 

sociedade e por quê? 

2. Discussão sobre o tema a partir das respostas dos alunos(as). 

3. No laboratório de Informática e tecnologia, professora mostrou um site onde 

aparecem as cem maiores descobertas no mundo (diversos campos das 

ciências). Aí os alunos(as) começaram a entender que as Ciências naturais 

englobam a biologia, química, física, astronomia, geociência, etc. 

4. Área de linguagem: Aprendizagem e prática de como resumir as descobertas 

que escolheram. 

5. Elaboração de uma linha do tempo visando a compreensão da ordem 

cronológica em que as descobertas aconteceram e como algumas levaram 

mais tarde a outras descobertas. 

6. Discussão sobre as descobertas mais importantes para a humanidade: 

definição de um ranking das 10 mais, justificando o porquê. Aqui os 

alunos(as) tiveram que argumentar e fundamentar suas colocações. Para tal, 

tiveram que utilizar, portanto, de habilidades de pesquisa (como coleta e 

registro de dados), habilidades do pensar (análise e síntese) e de habilidades 

de comunicação (linguagem) para apresentarem e justificarem oralmente 

                                                
10 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA. As perguntas podem ser consultadas no apêndice A, página 4. 



112 

 

diante dos colegas. Tais habilidades (vide p.60-61) foram planejadas para 

serem desenvolvidas durante esta unidade. 

7. Atividades para compreensão do que é uma metodologia científica. Aqui 

entrou novamente a linguagem. A professora leu um texto sobre como foram 

descobertas as causas da febre amarela. Em linguagem, foram trabalhados 

os gêneros de instrução e procedimento científico. Aqui apareceram os 

conceitos e as etapas de uma pesquisa: problema, hipótese, variáveis, 

recursos materiais, observações, registros, resultados e conclusão. É 

importante que o professor(a) apresente um modelo de estudo científico 

(causas da febre amarela, por exemplo) para que os alunos(as) possam 

entender o processo de pesquisa e posteriormente aplicar naquela de sua 

escolha. 

8. Foi criado um check list com os procedimentos de pesquisa e a partir da 

compreensão do caminho a ser percorrido, individualmente ou em duplas, os 

alunos(as) escolheram o que queriam pesquisar e comprovar cientificamente. 

9. Na matemática entrou a habilidade de tratar as informações coletadas a partir 

da construção de gráficos e tabelas. 

10. Preparação e desempenho na Feira de Ciências: apresentação das pesquisas 

dos alunos(as) para grupos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Os 

alunos(as) tinham claro os critérios através dos quais eles seriam avaliados: o 

planejamento do trabalho, qualidade da informação visual, se havia os 

elementos discutidos previamente, a clareza da comunicação das idéias.  

Na opinião da professora, a organização curricular transdisciplinar permite 

que as disciplinas entrem na unidade de investigação sem a forma estereotipada de 

uma disciplina. Em algumas unidades, os alunos(as) identificam as disciplinas; em 

outras simplesmente trabalham no tema. 

Aqui estou me referindo às disciplinas trabalhadas pelo professor(a) de 

classe. 

As disciplinas em que há outros professores(as) (especialistas) em horários 

como a educação física ou a música, por exemplo, são obviamente identificadas 

pelos alunos(as) como tal pela simples presença do professor(a) ou pelo simples 

deslocamento, em horários pré-determinados, da sala de aula para o vestiário, para 

a quadra ou sala de música, ainda que haja inter-relação dos conteúdos 

disciplinares com a unidade de investigação.  
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 Algumas falas da professora, selecionadas a partir dos anexos M e N, 

mostram com clareza a forma como ela pensou e organizou as articulações das 

disciplinas com a unidade em questão e como ela vê a importância do equilíbrio 

entre o que o professor(a) ensina e o quanto ele(a) guia e supervisiona a descoberta 

dos alunos(as). 

 

[...] é sobre descobertas científicas, então as crianças teriam que aprender 
sobre descobertas famosas, as importantes enfim, e as contribuições 
dessas descobertas à sociedade, os métodos utilizados pelos cientistas pra 
chegar a essas descobertas, e descobertas que estão sendo feitas 
atualmente [...] na hora que eu estou planejando, eu sempre penso assim, 
qual é a relevância daquela matéria, para eles poderem entender esse 
conteúdo [...] (profª do 6º ano, 10/112010).  
 
Eu já observei muitos profissionais que tentam fazer o inverso, ‘eu tenho 
que fazer a minha disciplina caber no Units’ (grifo nosso) e criam links 
artificiais, eu acho isso muito perigoso, e ai na verdade você acaba 
massacrando o aluno [...] não pode ser assim, tem que ser realmente 
significativo e relevante em minha opinião (profª do 6º ano, 17/112010). 
 
[...] as melhores conexões, as conexões mais reais, que eu pude observar 
nessa unidade especificamente, foram a matemática e a língua, 
honestamente. E português entra em língua também, sim, ciências, é que 
eu nem penso em ciências de uma maneira fragmentada porque já é muito 
obvio, nesse tema transdisciplinar, você vai entrar em conteúdo da ciência, 
que puxa pro lado da ciência (profª do 6º ano, 10/112010). 

 

 Em relação aos conteúdos da área de linguagem: 

 

 [...] que, por exemplo, em língua, me ajudaria para eles chegarem nesse 
conteúdo, o que na matemática, eles aprenderiam para chegar nesse 
conteúdo [...] o mundo, a nossa realidade não é fragmentada, a gente só 
fragmentou para eles poderem entender melhor os conteúdos. Então, para 
mim em língua, eu penso assim, se você pensa em procedimento, 
cientificamente, óbvio, que você vai ensinar o gênero de procedimento [...] 
Que é um gênero dentro da língua. Então assim, como escrever instruções, 
certo? Aí lógico, que na hora que você vai ensinar a escrever instruções, 
você vai ver as particularidades daquele gênero. Então, você vai ver, por 
exemplo, quais são os conectivos que você vai usar, então em inglês você 
tem o first, o then, o next, você vai apresentar em texto para eles antes, em 
relação a isso, para eles poderem identificar, para eles verem que tem a 
parte com apparatus, que seria os equipamentos, que procedimento é 
escrito passo a passo, que geralmente é escrito na voz imperativa (profª do 
6º ano, 10/112010).  

 

 Em relação à matemática:  

 

[...] na matemática você entra muito na parte de estatística e coleta de 
dados [...] e na hora do registro dos resultados, você vai registrar como? 
numa tabela? [...] vai fazer o gráfico para ilustrar melhor a sua conclusão [...] 
(profª do 6º ano, 17/112010). 
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Em relação a estudos sociais: 

 
[...] estudos sociais também, porque, se você tá discutindo com eles, qual a 
importância da sociedade, por exemplo, naquela atividade, que eles tinham 
de escolher as 10 descobertas, que eles consideraram as mais importantes 
[...] estudaram história, estudaram a importância, e como uma descoberta 
levou a outra (profª do 6º ano, 10/112010). 
 

 

 Em relação à seleção das habilidades transdisciplinares: 

 

[...] research skills, as habilidades de pesquisa. Então, como é que você faz 
a coleta de dados, como é que você registra esses dados; no thinking skills 
– as habilidades de pensamento, como é que você analisa esses dados, 
como você sintetiza esses dados [...] (profª do 6º ano, 17/112010).  
 
Outra coisa que eu acho importante de falar na parte de 
transdisciplinaridade sobre as habilidades quando você fala sobre trabalho 
em grupo. É importante que os alunos entendam que todos eles têm que 
participar de todas as etapas do trabalho. E é claro se alguém é mais 
artístico vai pintar mais, vai desenhar mais, isso aí tudo bem. Agora o que 
não pode ocorrer é que um fique totalmente responsável pelo conteúdo e o 
outro pela apresentação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com 
isso. Sempre verificar que eles estão fazendo parte das etapas do trabalho. 
O que eu quero dizer com isso? Na parte da pesquisa, então, vamos supor 
que uma criança quer investigar porque é que numa superfície lisa, porque 
que quando você freia o carro, teu corpo vai para frente e o cinto de segura, 
que seria a parte da inércia. Todos têm que pesquisar o que é inércia. 
Todos têm que escrever. Aí eles têm que sentar em grupo e chegar num 
consenso do que eles vão por no trabalho. Isso é muito importante (profª do 
6º ano, 17/112010).  

 

 Em relação à educação física, a professora deu como exemplo de conexões a 

idéia de discutir estudos científicos relacionadas ao esporte ou atividade física, tais 

como os efeitos do uso de anabolizantes no esporte ou o desenvolvimento de 

equipamento voltado para o alto rendimento.  

A experiência relatada pela professora sobre processo de investigação e a 

possibilidade de articular as disciplinas a partir de um tema transdisciplinar vai ao 

encontro das palavras de Torres Santomé (1998, p.125) na defesa do currículo 

integrado.  

 

No desenvolvimento do currículo, na prática cotidiana na instituição escolar, 
as diferentes áreas do conhecimento e experiência deverão entrelaçar-se, 
complementar-se e reforçar-se mutuamente, para contribuir de modo mais 
eficaz e significativo com esse trabalho de construção e reconstrução do 
conhecimento e dos conceitos, habilidades, atitudes, valores, hábitos que 
uma sociedade estabelece democraticamente ao considerá-los necessários 
para uma vida mais digna, ativa, autônoma, solidária e democrática.  
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7.2 ESTUDO II: A educação física articulada ao currículo transdisciplinar 

 

 

O estudo II foi desenvolvido a partir da descrição dos documentos elaborados 

pelo departamento de educação física, com identificação dos seus elementos 

constituintes, e da análise dos registros feitos durante as reuniões e entrevistas 

formais ou conversas informais que ocorreram ao longo da pesquisa. Em síntese, 

procurei analisar criticamente o posicionamento dos professores(as) de educação 

física em relação à articulação desta disciplina com as unidades de investigação.  

 

 

7.2.1 Descrição dos documentos: 

Documento (a) “PE Yearly overview“ 

Este documento refere-se à estrutura geral do Planejamento anual da 

educação física. 

Ele foi criado pela equipe de professores(as) do departamento de educação 

física em Julho de 2009 e seu conteúdo é revisado anualmente. No ano letivo de 

2011- 2012, a revisão foi feita durante duas primeiras semanas que antecederam ao 

inicio das aulas.  

O documento toma como ponto de partida a recomendação encontrada no 

anexo sobre a área Educação Pessoal, Social e Física que é parte do principal 

documento analisado anteriormente no estudo I, o “Making the PYP happen”.  

 Ele é composto basicamente por uma série de quadros por ano escolar em 

que verticalmente constam as informações básicas das unidades de investigação e 

horizontalmente os blocos de conteúdos de ensino selecionados e distribuídos por 

unidade.  

 Os professores(as) de educação física primeiramente atualizaram a ordem 

das unidades para poderem iniciar a seleção dos conteúdos a partir da reflexão de 

quais pareciam oferecer mais possibilidades de conexões com as unidades de 

investigação.  

 Um exemplo desse critério (possibilidade de conexões) para seleção dos 

conteúdos de ensino foi a escolha do ensino da capoeira e seus elementos 

históricos, culturais e de movimento para abordar conceitos de passado, presente e 

as contribuições históricas na cultura corporal. Tratava-se de uma unidade cujo tema 
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transdisciplinar era “Onde estamos no espaço e no tempo” e a idéia central “Como o 

passado influencia o presente”. Enquanto na área de Estudos Sociais, os conteúdos 

se fundamentaram nas antigas civilizações, a educação física optou pela influência 

da cultura afro na capoeira. 

 Tal conteúdo está relacionado ao subtema “composição de movimentos” e ao 

eixo temático “identidade”. 

 Após esta primeira etapa o quadro foi completado por outros conteúdos que 

seguiam outros critérios, como, o calendário de eventos e competições das quais 

fazem parte todos os alunos(as) de determinadas turmas.  

 Como exemplo está o tag rugby e o atletismo. Em setembro de 2011 estava 

programada a inclusão do tag rugby e a prática de diferentes provas de atletismo em 

uma pista oficial, em uma viagem de quatro dias para a cidade de Brotas.  

 Os quadros que compõem o documento completo constam no anexo O. 

 

Documento (b) “PE Unit Planner“ 

Este não é um documento exclusivo para a área da educação física. Ele é 

elaborado pelos professores(as) de cada área do conhecimento por unidade de 

investigação para cada ano escolar.  

Os professores(as) começam a trabalhar neste documento antes das 

reuniões de planejamento colaborativo e retornam a ele para incluir os elementos 

que surgiram durante a discussão com os professores(as) de outras áreas. 

Eles contêm a seleção de objetivos de aprendizagem da disciplina, 

relacionados aos elementos essenciais do PYP (conhecimentos, conceitos, 

habilidades e atitudes) e aos atributos do perfil do aluno IB. 

 No caso da educação física, e isso não é um procedimento padrão para todas 

as áreas, o PE Unit planner é copiado e salvo numa pasta virtual de educação física 

onde ficam registrados todos os aspectos administrativos e pedagógicos, curricular e 

extracurricular, desenvolvidos pelo departamento.  

 Tal documento, separado por unidade de investigação e por ano escolar, é 

impresso e incluído na pasta de EF de cada turma e de cada professor(a). Esta é 

uma pasta de plástico com a ferragem de quatro furos e que consta de vários outros 

documentos, entre eles, a lista de nomes, registro de faltas, planejamento anual 

global de educação física, planejamentos das unidades de investigação, formulários 
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de avaliação dos alunos(as), exemplos de trabalhos de alunos(as) e outros mais 

pertinentes a cada turma. 

 Exemplos desses planejamentos estão reunidos no anexo P. 

  

Documento (c) “PE weekly planner” 

Este documento é o planejamento semanal das aulas de educação física, 

elaborado por cada professor(a) de cada turma. Dois exemplos do documento (1º e 

5º ano do ensino fundamental) constam no anexo Q.  

 Ele é um documento padronizado pela escola onde consta a estrutura de 

todas as aulas de uma mesma turma durante uma semana. Basicamente, para cada 

aula, o professor(a) explicita os objetivos de aprendizagem, a estrutura da aula em si 

apontando de forma sintética as dinâmicas a serem propostas, os recursos e a forma 

de avaliação a serem utilizados durante as aulas da semana. 

 Além disso, constam no planejamento semanal no início do documento, o 

tema transdisciplinar e a idéia central da unidade em questão. 

 O formato do documento foi elaborado pelo coordenador do PYP e é padrão 

para todas as disciplinas. 

 

   

7.2.2 Entrevista semi-estruturada reflexiva 

 

As professoras entrevistadas têm vínculo empregatício com a instituição onde 

ocorreu a investigação no regime CLT com 40 horas semanais.  

As entrevistas foram realizadas na sala dos professores(as) de educação 

física da instituição entre os dias 17 e 19 de agosto de 2011.  

As questões que nortearam as entrevistas encontram-se no apêndice B e as 

transcrições na íntegra nos anexos R, S e T. 

 

Professora A (ANEXO R): Atualmente é professora de educação física na 

Educação Infantil (Alpha 2, Reception e Transition) e Ensino Fundamental I (1º e 5º 

ano); entrevista realizada em 19/08/2011, iniciada às 12h52min com duração de 19 

minutos e 43 segundos. 
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Professora B (ANEXO S): Atualmente é professora de educação física na 

Educação Infantil (Alpha 3, Reception e Transition) e Ensino Fundamental I (6º ano) 

e Coordenadora de Educação Física na Educação Infantil; entrevista realizada em 

17/08/2011, iniciada às 16h18min com duração de 31 minutos e 45 segundos. 

 

Professora C (ANEXO T): Professora de educação física na Educação Infantil 

(Alpha 2) e Ensino Fundamental I (2º, 3º e 4º ano); entrevista realizada em 

19/08/2011, iniciada às 11h25min com duração de 35 minutos e 52 segundos. 

 

O quadro 5, apresentado a seguir, demonstra o foco das questões que 

nortearam as entrevistas bem como a síntese das principais idéias das professoras a 

partir das suas respostas.  

 

SINTESE DAS RESPOSTAS E PRINCIPAIS IDÉIAS ELABORADAS NAS ENTREVISTAS 

      

  Foco das perguntas PROF. A PROF. B PROF. C 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
: 

P
E

R
G

U
N

T
A

S
 

E.P1 
Tempo de formação 
em educação física 

2 anos e 6 meses 
licenciatura. – 4 
anos e 6 meses 

bacharelado 

8 anos 6 anos 

E.P2 
Tempo que atua na 
Educação básica 

2 anos e 6 meses 7 anos 7 anos 

E.P3 
Tempo de trabalho 

na instituição da 
pesquisa 

1 ano como 
professora e 6 
meses como 
assistente. 

4 anos 

1 ano como 
assistente e 1 mês 
como professora. 
Atuei, enquanto 

assistente, durante 4 
a 5 meses como 

professora do 2o ano 
do ensino 

fundamental, como 
parte do treinamento. 

E.P4 
Curso - treinamento 

PYP 

2 cursos: 1 
introdutório com o 

coordenador do PYP 
da escola e outro 

chamado Making the 
PYP happen 
(organização 

curricular, como 
utilizar o programa 

nas aulas - com 
certificado IB) 

2 cursos: 
Introdução ao PYP 
com o coordenador 
do PYP da escola 

e planejamento 
colaborativo (este 
com certificado IB) 

2 cursos: 1 
introdutório com o 

coordenador do PYP 
da escola e outro 

chamado Making the 
PYP happen 
(organização 

curricular, como 
utilizar o programa 

nas aulas - com 
certificado IB) 
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E.P5 
Conceito: currículo 

integrado 
Integração das 

disciplinas 
Todas as 

disciplinas juntas 

Currículo em que 
todas as matérias 

trabalham juntas num 
mesmo 

direcionamento 

E.P5 
Conceito: 

transdisciplinaridade 

Integração das 
disciplinas, 

respeitando as 
particularidades das 

disciplinas. 

As disciplinas 
atuam a partir de 

temas gerais. 

Quando se trabalha 
com um conteúdo 
que transcende as 

barreiras da 
disciplina. A 

transdisciplinaridade 
pode acontecer no 
contexto de uma 

organização 
curricular tanto a 
partir de temas 
propostos pela 

escola como em 
contextos mais 

simples. 

E.P6 

Crenças filosóficas 
e pedagógicas 

pessoais – 
convergem com 

PYP? 

Convergência: 
formação integral do 

aluno, aluno é 
formado para o 

mundo, não para a 
escola. 

Convergência: 
educação holística 

- PYP ajudou 
reiterar minha 

visão de educação 
holística. 

Convergência: 
pensar a criança de 
uma forma global; 
que a EF trabalha 

com o movimento e 
através do 

movimento, que vá 
além do fazer, da 

prática. 

E.P7 

Idéia de 
organização 

curricular 
transdisciplinar 

restringe o 
desenvolvimento de 

um programa de 
EF? 

Não restringe, pois 
os temas são 
abrangentes, 

propiciam que a EF 
organize as 

particularidades da 
área. É somente 

uma forma diferente 
de organização 

curricular. 

No inicio achava 
que limitava, mas 

com o tempo 
percebi que ajuda 

organizar os 
conteúdos 

específicos, e que 
há respeito por 

eles. 

Não restringe, pois o 
programa é aberto, 

mas os 
planejamentos e as 

definições do que do 
que vai ser feito, 
pode restringir o 

professor. Esta na 
verdade é mais uma 
questão pessoal do 

que uma restrição do 
programa. 
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E.P8 
Articulação da EF 

às unidades de 
investigação 

Y1 Unidade sobre as 
mudanças que 

ocorrem nos seres 
vivos. Na EF 

trabalhamos com o 
crescimento humano 

e as mudanças 
apresentadas nas 

habilidades de 
ginástica, de bola, e 

o crescimento 
corporal. Eles 

compararam as 
diferenças em 

relação à altura e os 
dentes, notaram que 

aprenderam 
habilidades. Além 
disso, tiveram aula 
com alunos do Y6 e 

puderam ensinar 
umas habilidades 
para o grupo do 

Alpha 3 (3-4 anos), 
percebendo as 
modificações. 

Transition: Unidade 
sobre celebrações 

e tradições: era 
primavera. Na EF 
trabalhamos com 

uma dança 
japonesa que 
celebrava a 
chegada da 

primavera. Eles 
aprenderam a 

dança e o que os 
movimentos 

representavam. 
Além disso, 

específicos da EF: 
ritmo, sequência de 

movimentos em 
níveis diversos, 

expressão 
corporal. 

Y3: Unidade sobre as 
contribuições do 

passado em relação 
ao presente. 

Optamos pela 
Capoeira como forma 

das crianças 
investigarem um 
pouco sobre a 

história da capoeira, 
como ela surgiu e era 

usada para os 
escravos se 

defenderem e o que 
é a capoeira hoje.  A 
capoeira faz parte da 

nossa história, de 
nossa cultura. 

E.P9 

Nível de 
participação no 
planejamento 
colaborativo 

Participo com todos 
os professores que 
dão aula para uma 

determinada turma e 
idade. Os 

professores de 
várias áreas 

compartilham suas 
idéias sobre as 

conexões com a 
unidade de 

investigação. Daí 
podem surgir mais 

idéias. 

Sim, inicialmente 
discuto com a 

professora de EF 
da outra turma, 
mesma idade, 

sobre a próxima 
unidade e as 

possíveis conexões 
com o tema, 

conceitos, sobre as 
atividades de EF. 

Depois nas 
reuniões com os 

professores de sala 
e outros 

especialistas, todos 
trocam idéias a 
partir de suas 

áreas. A troca de 
idéias pode trazer 
outras sugestões 

de conexões. 

Sim, as reuniões são 
sobre as unidades de 

investigação. Elas 
acontecem antes do 
início das unidades. 
Os professores de 

sala se reúne com os 
especialistas. Cada 
um vai dando a sua 

idéia, colocando suas 
proposta de 

conexões com a 
unidade. Trocam 

idéias e descobrem 
novas intervenções. 
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E.P10 

Participação na 
elaboração dos 
documentos e 

planejamentos em 
EF 

A gente trabalha em 
grupo no 

departamento. 
Primeiro o 

planejamento anual 
de acordo com as 

unidades e os temas 
transdisciplinares; 
depois por cada 

unidade e o 
planejamento 

semanal (aulas) 

Sim, ativamente. 
Iniciamos pelo 
planejamento 

anual, depois o por 
unidade de 

investigação e por 
ultimo os planos de 
aula semanais. No 

anual, por ano 
escolar, 

selecionamos os 
conteúdos que se 

encaixam melhor e 
que serão 

trabalhados em 
cada unidade; no 
planejamento por 

unidade, definimos 
o que vamos 

trabalhar em cada 
unidade e o 

semanal os planos 
de aula. 

Primeiro temos o 
plano anual onde 
escolhemos os 

objetivos 
relacionados aos 
conteúdos que a 

serem trabalhados 
em cada unidade 
temática; Depois 

temos o Unit Planner 
que é o planejamento 

mais detalhado de 
cada unidade, onde 

aparecem os 
atributos, as atitudes 
e por fim, os planos 

de aula, com 
objetivos específicos 
de cada aula. Este 
documento é feito 

semanalmente. 

E.P11 

Dificuldades da EF 
na perspectiva do 
currículo integrado 

transdisciplinar 

Organizar os 
conteúdos de 

educação física a 
serem trabalhados 

por unidade de 
investigação por ano 
escolar, o inicio do 

processo 

Encontrar 
conexões com as 

unidades de 
investigações. Os 

planejamentos 
colaborativos 

ajudam a defini-las. 
Às vezes 

descobrimos 
conexões nas 

reuniões. Não é 
obrigatório fazer 

conexões. 

Diante de um tema 
amplo onde se pode 
pensar em trabalhar 

com diversas 
questões, e aí eu 

quero trabalhar com 
muitas coisas e 

acabo me perdendo. 

E.P12 

Categorias 
sugeridas 

contemplam 
programa EF 

Os temas são 
abrangentes e 

possibilitam encaixar 
os conteúdos de EF 

nas divisões 
propostas 

As categorias 
propostas são 
abrangentes e, 

portanto 
contemplam todos 
os conteúdos da 

EF 

As categorias 
sugeridas abrangem 
todos os conteúdos. 
Elas não delimitam e 

sim são amplas e 
abrem mais o espaço 

para o campo de 
propostas de 
atividades. 
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E.P13 
Mudança na pratica 

pedagógica após 
PYP? 

Sim, eu pensava 
somente nos 

conteúdos da EF. 
Hoje, com minha 
experiência no SF 
vejo que as coisas 

podem ser 
relacionadas. 

Sim, minha pratica 
mudou muito. Eu 
era muito diretiva, 
O PYP propõe que 

as crianças 
experimentem de 
diversas formas, 
que investiguem. 

Sim, por conta da 
organização em 

relação ao currículo. 
Em outras escolas, 

eu tinha liberdade de 
trabalhar o que eu 
queria e me perdia 

um pouco. A partir da 
minha experiência 
aqui eu tenho uma 
estrutura que me 

ajuda a organizar o 
trabalho. Além disso, 
eu tinha dificuldade 

com avaliação. Agora 
faço anotações e me 
organizo mais para 
avaliar. Já no inicio, 

no objetivo da aula já 
determino o que 

quero avaliar. Faz 
com que minha aula 
seja mais específica 
e que meus alunos 
entendam o que eu 

quero que eles 
aprendam. 

Quadro 5.  Foco das perguntas e síntese das respostas das professoras entrevistadas. 

 

 As três professoras entrevistadas são formadas em educação física e 

possuem experiência em atuar na escola básica com a disciplina. A professora A é 

formada há quatro anos e seis meses no curso de bacharelado e há dois anos e seis 

meses em licenciatura. Ela atua há dois anos e seis meses na escola básica. A 

professora B é formada há oito anos e atua na escola básica há sete anos. Já a 

professora C é formada há seis anos e trabalha na escola básica há sete anos. 

 Nesta instituição, a professora B tem experiência de quatro anos como 

professora, além da coordenação de educação física na educação infantil. Já as 

professoras A e C possuem uma reduzida experiência; a professora A foi assistente 

de educação física durante seis meses e há um ano atua como professora na área; 

a professora C atua há um ano como assistente e há um mês foi promovida ao cargo 

de professora de educação física.  

 As três professoras já participaram de dois cursos de formação no programa 

PYP; as três fizeram um curso introdutório sobre o programa e um mais específico: 

As professoras A e C participaram do curso “making the PYP happen” (fazendo o 
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PYP acontecer), enquanto a professora B participou do curso “collaborative 

planning” (planejamento colaborativo). 

 Em relação aos conceitos de currículo integrado e transdisciplinaridade, não 

ficou claro para mim as definições por parte das professoras, principalmente em 

relação ao que distingue um conceito do outro. 

           A professora A acredita que os dois conceitos são complementares e define 

que a transdisciplinaridade integra as disciplinas respeitando suas particularidades. 

Já o currículo integrado associa uma disciplina à outra, as disciplinas trabalham 

juntas e que é mais difícil trabalhar a disciplina educação física no modelo de 

currículo integrado. Para ela, a interdisciplinaridade é parte do currículo integrado. 

 

A transdisciplinaridade, eu acho que é a integração das disciplinas, mas 
lembrando sempre que elas têm as suas particularidades. Então, pode ser 
integrável o que têm em comum, como podem ser trabalhadas juntas, mas 
lembrando das especificidades. E currículo integrado é você fazer essa 
junção das disciplinas, como que você trabalha junto [...] a 
transdisciplinaridade é mais amplo, uma vez que ela permite a junção, mas 
não esquecendo as divisões. E o integrado é só você juntar as coisas (profª 
A, 19/08/2011).   

 

 A professora B definiu currículo integrado como a colaboração entre todas 

as disciplinas, respeitando-se as especificidades de cada disciplina. Ela entende que 

quando se integra uma disciplina a outra, e, portanto não necessariamente todas, 

surge a interdisciplinaridade. Segundo ela, a transdisciplinaridade é quando as 

disciplinas trabalham com os temas estabelecidos, os temas gerais. 

 
Entendo por currículo integrado quando você trabalha, vamos dizer, todas 
as disciplinas juntas [...] respeitando as especificidades, assim como eu vou 
ter que ensinar cambalhota e vou ter que ensinar a criança a driblar uma 
bola, tem essa especificidade e você respeita isso. [...] que é o que diz a 
palavra integrado, juntos, colaborando uns com os outros [...] uma a outra 
entra na interdisciplinaridade. [...] a transdisciplinaridade então, acredito que 
todas trabalham com os temas, com os temas estabelecidos, pelos 
currículos que são os temas gerais. E aí a cada, as outras disciplinas vão 
trabalhando nesse tema [...] Tem um currículo geral que está todo 
interligado como se fosse uma web ali. E que são esses temas que as 
disciplinas vão estar trabalhando ali (profª B, 17/08/2011). 

 

 A professora C também parece definir currículo integrado como as disciplinas 

trabalhando juntas enquanto para ela a transdisciplinaridade permite o professor 

transcender as barreiras disciplinares a partir de um tema central, proposto ou não 

pela instituição. 
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Currículo integrado é quando a escola tem um currículo em que todas as 
matérias trabalham em cima dele. Todas as disciplinas trabalham juntas, 
em cima de um mesmo direcionamento, um mesmo currículo [...] a 
transdisciplinaridade é quando você trabalha com um conteúdo que ela 
transcende as barreiras de sua disciplina. Então, se a minha disciplina é 
educação física, eu trabalho com os movimentos, com os esportes, com 
atividade física, mas ao mesmo tempo a minha disciplina também 
influencia outras disciplinas, outros conteúdos [...] O que eu conheço como 
transdisciplinaridade, eu posso tá trabalhando dentro da minha disciplina, 
eu posso transcender esse conhecimento, no âmbito que os meus alunos 
são capazes de entender [...] A partir [...] dos temas transdisciplinares que 
a própria escola coloca. A escola tem os temas transdisciplinares, que 
todas as disciplinas trabalham, [...] a gente trabalha em cima desses temas, 
dentro da nossa disciplina, e a gente vai buscando essa conexão com os 
temas que a escola propõe [...] você pode transcender não só com os 
temas propostos pela escola, eu posso escolher outros temas [...] precisa 
também ter uma organização curricular, porque senão a gente se perde um 
pouquinho (profª C, 19/08/2011). 

 

 As respostas das professoras são convergentes em alguns aspectos e se 

contrapõem em outros. As três professoras citaram que no currículo integrado as 

disciplinas trabalham juntas, de forma integrada ou articulada, numa mesma direção. 

Para uma, o currículo integrado respeita as especificidades das disciplinas; para 

outra professora este é um aspecto característico da transdisciplinaridade. Duas 

professoras se referiram a transdisciplinaridade relacionando os conteúdos 

disciplinares com temas mais amplos. 

Percebeu-se nas respostas das professoras algumas dificuldades na 

definição e exposição temática dos significados e na identificação e categorização 

de exemplos (Pozo, 1998). 

 As respostas indicam a necessidade de uma reflexão mais aprofundada dos 

conceitos centrais à organização curricular transdisciplinar, objeto deste estudo. O 

entendimento desses conceitos é fundamental para os professores(as) 

compreenderem o trabalho pedagógico desenvolvido nesta instituição. 

 Todavia, o PYP não menciona o termo currículo integrado em seus 

documentos, mas define o termo transdisciplinar. O programa claramente se pauta 

na organização curricular por temas transdisciplinares. 

 
No PYP, acredita-se que a aprendizagem por parte de um estudante melhor 
se dá quando ela é autentica e relevante para o mundo “real” (grifo do 
autor); e transdisciplinar – onde a aprendizagem não está confinada aos 
limites das disciplinas tradicionais, mas é apoiada e enriquecida por elas (IB, 
2009, p.1, tradução nossa).  
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 Outro aspecto observado é o fato de que as diferentes experiências 

profissionais das professoras com o currículo transdisciplinar (Professora A = 1,5 

anos, Professora B =  4 anos e Professora C = 1,1 anos aproximandamente) não foi 

suficiente para diferenciar o nível de conceituação dessas noções e das 

representações. Uma possível explicação é o fato das três professoras terem 

participado de cursos de formação específicos para o desenvolvimento do programa 

curricular. 

Quanto às crenças filosóficas e pedagógicas pessoais das professoras em 

relação ao que é preconizado pelo PYP, as respostas mostraram que as três 

acreditam na proposição de um programa de educação holística que busque a 

formação integral do aluno e que esta formação seja para a vida. 

 

[...] porque o que eu acho mais importante é você visar a formação integral 
do aluno. A parte que eu mais gosto é de você pensar que uma pessoa está 
sendo formada para o mundo, e não para a escola (profª A 19/08/2011). 

 

[...] ajuda a desenvolver a criança holisticamente (profª B 17/08/2011). 

 
Convergem, sim. Acho que eu também fui formada numa nova época da 
educação física, de transformação, justamente entender que a gente não 
trabalha só com a prática, que a gente tem que entender que a gente 
trabalha com o movimento, através do movimento, a gente vai buscando 
entendimentos do porquê, entendendo que a gente não é sozinho no 
mundo, que a gente é influenciado e influencia diversos contextos da 
sociedade. E o PYP também trabalha muito com isso, é justamente o fato 
de trabalhar de uma forma transdisciplinar, o currículo integrado que pensa 
numa criança de uma forma global (profª C 19/08/2011). 

 

A próxima pergunta questionou se a idéia de organização curricular 

transdisciplinar restringe o desenvolvimento de um programa de educação física.   

Mais uma vez as três professoras entrevistadas concordam que a 

abrangência dos temas transdisciplinares e a abertura do programa não restringem 

ou limitam um programa específico de educação física. A professora A acrescenta 

que o programa simplesmente propõe uma forma diferente de estruturação do 

currículo.   

 

[...] elas propiciam que você organize dentro dos temas transdisciplinares o 
que a gente tem, as particularidades da nossa área, você consegue 
organizar. É só uma forma diferente de organizar (profª A 19/11/2011).  
 
Eu acho que é uma maneira até muito boa de a gente se organizar. Faz 
muito sentido pra criança. Se a gente for pensar numa questão de educação 
holística, faz sentido para a criança porque elas estão trabalhando 
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comemorações, tradições nas salas de aulas, porque não trabalhar com 
danças tradicionais na aula de educação física? [...] facilita muito a nossa 
organização [...] existe um respeito às especificidades da nossa disciplina, 
educação física (profª B 17/11/2011). 

 
A professora B indicou que sua formação pessoal e profissional fragmentada 

dificultou no início que ela enxergasse uma lógica na forma de organização curricular 

do PYP, porém com o tempo ela se adaptou ao programa. 

 
[...] no começo parecia que era um programa muito fechado, que limitava 
muito o ensino da educação física a meu ver, depois, conhecendo melhor o 
programa [...] e trabalhando com o programa eu percebi que é totalmente 
diferente da impressão que eu tive no começo. Que na verdade o programa 
ajuda você a trabalhar com suas disciplinas, a trabalhar a criança como um 
todo. Eu acho que é uma coisa assim muito importante diferente da 
educação que eu tive, somente aquela matéria que não integrava com outra 
matéria, não fazia ligação. Historia era Historia e Geografia era Geografia. 
Não existiram guerras por causa de questões Geográficas na minha cabeça. 
E a que vem daqui não, é totalmente diferente. E para quem teve a 
educação totalmente fechada em um quadradinho no começo foi difícil e 
depois, foi assim, abrir novos horizontes, eu acho que ajuda muito (profª B 
17/11/2011).  

 
 A professora C comentou sobre a flexibilidade dos professores(as) em relação 

às conexões com a unidade de investigação, mas apontou algumas dificuldades. 

 
Eu acho, às vezes ele não limita, porque o PYP, ao mesmo tempo, se eu 
não tiver uma conexão, dentro dos meus conteúdos, com o tema 
transdisciplinar, eu não sou obrigada a fazer uma conexão. Se não existe, 
se eu não consigo, eu não vou forçar nenhuma conexão. Então, eu posso 
trabalhar dentro ou fora do tema transdisciplinar (profª C 19/08/2011).  

 

Mas ao mesmo tempo [...] encontro dentro da minha turma algo novo, que 
eles estão trazendo e que está muito legal, então eu posso trabalhar uma 
coisa nova que surgiu, ou mesmo que está na atualidade, algo que 
aconteceu, está no jornal, e está todo mundo falando, e de repente os 
alunos também trouxeram isso para a aula e tem a ver com educação física 
e está totalmente fora do que eu tinha programado [...] será que dá tempo 
de eu fazer aquilo? Tudo aquilo do jeito que o contexto está pedindo e eu 
não vou conseguir fazer o que já tinha planejando do PYP? Então, às vezes 
a gente fica estagnada, assim, [...] Será que eu trabalho o que está vindo ou 
tenho que fazer o que eu já tinha planejado? Como é que eu vou fazer 
essas duas coisas [...] (profª C 19/08/2011). 

 

Basicamente ela mencionou a questão do tempo e a dúvida se ela poderia ser 

flexível a ponto de modificar o planejamento. Mesmo que exista tal flexibilidade, a 

professora apontou a dificuldade de encontrar um equilíbrio entre cumprir o 

planejado e trabalhar com as questões que emergem do cotidiano. 

Após ouvir este posicionamento da professora C, perguntei a ela se é 

realmente a estrutura do programa que limita suas ações ou talvez as questões, 
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dúvidas ou dificuldades pessoais que acabam interferindo na organização das 

nossas aulas?  

A professora acabou concordando com essa reflexão sobre as dificuldades 

pessoais de flexibilização e de entendimento e sistematização do programa 

disciplinar a partir da organização transdisciplinar. 

No entanto, ela ainda mencionou que o fato de haver a obrigatoriedade de se 

fazer um completo planejamento antecipado a partir da estrutura proposta pela 

escola é uma burocracia que exige muito do professor(a).  

 

[...] quando a gente trabalha numa escola em que há certa burocracia para 
a gente seguir, até mesmo para a gente se organizar, a gente tem que fazer 
um planejamento antecipado, [...] tem que fazer um esquema anual, em 
relação a tudo que você vai fazer [...] às vezes aquele planejamento a gente 
não consegue balancear, por exemplo, com outras coisas que estão 
surgindo, que vieram fora do seu planejar [...] eu tenho nessa unidade esse 
tema transdisciplinar e eu tenho esse conteúdo de educação física, 
basquete. Eu falei, mas nessa daqui dava... seria tão legal se a gente 
fizesse futebol, e eu fiz futebol numa outra unidade [...] A gente pode fazer, 
mas ao mesmo tempo, a gente também tinha que fazer basquete e não dá 
tempo [...] (profª C 19/08/2011). 

 
 As análises das questões E.P11 e E.P1211 foram antecipadas, pois parecem 

dar sequência às respostas anteriormente analisadas. 

 A questão (E.P11) sobre as dificuldades de atuar na área de educação física 

na perspectiva do currículo integrado de natureza transdisciplinar, de certa forma, se 

relaciona às respostas anteriores sobre possíveis limitações em relação a um 

programa específico de EF. 

 A professora A relatou que sua dificuldade está no início do processo que 

envolve o planejamento, quando os professores(as) de educação física se reúnem 

para distribuir e sequenciar os temas ou blocos de conteúdo específicos da área 

educação física para serem trabalhados em cada unidade de investigação por ano 

escolar. Segundo ela “[...] o que é específico da educação física para um ano 

escolar [...]  uma vez que eles tão lá, [...]  não tem grandes dificuldades para 

trabalhar [...]” (profª A 19/08/2011). 

 Já a professora B se refere à dificuldade de encontrar boas conexões com as 

unidades de investigação.  

 

                                                
11 E.P11 e E.P12 se referem às perguntas 11 e 12 da entrevista semi-estruturada (APÊNDICE B) 
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“A gente ainda às vezes sente dificuldade em achar conexões com algumas 
unidades de investigação. Mas esses planejamentos colaborativos têm 
ajudado bastante a achar conexões, porque também a gente não 
necessariamente precisa ficar inventando conexões que não fazem sentido” 
(profª B 17/08/2011).  

 

A professora comentou que na turma do Alpha 2 (2 a 3 anos de idade) onde a 

tema principal era família, a princípio as professoras de educação física não 

conseguiram pensar em conexões. Porém durante a reunião de planejamento 

colaborativo sobre essa unidade, surgiu a idéia de trabalharem com as atividades 

que as crianças faziam quando estavam com a família. “As atividades que eles 

fazem com a família. E aí então, ir para o parque, jogar bola, natação [...] pular corda 

[...] Aí começaram a surgir e a gente conseguiu fazer esse tipo de conexão” (profª B 

17/08/2011). 

 A professora C nesse momento se posiciona a partir da reflexão feita na 

pergunta anterior. Ela se refere à dificuldade pessoal de se organizar diante de 

tantas possibilidades.  

 

Acho que a minha maior dificuldade em relação a trabalhar no currículo 
integrado de natureza transdisciplinar é que, assim, acho que é uma 
questão mais pessoal minha. [...] por exemplo, com futebol a gente pode 
trabalhar a questão histórica, a gente pode trabalhar a questão das regras, 
a gente pode [...] a gente pode trabalhar um monte de coisas, eu vejo um 
monte de aberturas em relação a um tema e eu tenho que focar em um, e 
[...] eu acabo me perdendo. É uma questão mais minha, de organização, 
mas eu vejo muito aberto, assim, [...] a gente pode trabalhar tanta coisa, e 
[...] (profª C 19/08/2011). 

 

 Ao final dessa resposta, perguntei a ela se quando ela trabalhava numa 

escola tradicionalmente organizada por disciplinas, onde não havia a idéia de 

articular a disciplina com temas centrais, ela não tinha as mesmas dificuldades em 

relação a organizar os conteúdos de EF. Ela responde que: 

 
[...] foi exatamente isso que aconteceu na minha experiência na escola 
pública. Na verdade lá, eu tinha a liberdade de fazer o que eu quisesse. E o 
que acontecia? Eu fazia assim, eu bolava as atividades, vou fazer esse mês 
isso, vou fazer no outro mês aquilo, colocava tudo que eu queria, mas ao 
mesmo tempo, não era organizado, porque às vezes um grupo não teve 
aquilo esse ano, ou todo mundo teve da primeira até à quarta série a 
mesma coisa, sabe? Eu não conseguia organizar em relação a se aquilo é 
específico para aquela idade, se é melhor eu fazer isso no primeiro [...] 
(profª C 19/08/2011). 
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Muitas vezes, os professores(as) encontram dificuldades para implantar o que 

foi planejado por considerarem o planejamento em uma perspectiva de currículo 

fechado. Uma saída para essa dificuldade é a consideração do planejamento 

curricular numa perspectiva de currículo aberto (COLL, 1996). Esse é um problema 

identificado não somente em modelos curriculares transdiscinares, mas também no 

modelo linear disciplinar. 

A questão E.P12 se referiu às categorias sugeridas pelo PYP para a área de 

educação física – desafios (buscas) individuais, jogos, composição de movimentos, 

desafios de aventura, fitness e saúde; se elas contemplam a especificidade de 

conteúdo de um programa na área de educação física. 

As respostas foram muito parecidas e apontaram unanimemente para o fato 

das categorias propostas serem abrangentes e possibilitarem a escolha por parte 

dos professores(as) entre os diversos conteúdos da área de educação física.  

 

[...] contempla, eles são temas bem abrangentes. Você consegue abranger 
tudo o que se propõe a trabalhar [...] você consegue encaixar dentro de 
alguma dessas divisões [...] A gente trabalha com dança, com diversas 
coisas, com jogos, habilidades individuais, dentro dessas diferentes 
categorias (Profª A 19/08/2011).  
Eu acredito que sim, eu acredito, se nós fossemos pensar nas habilidades 
motoras, em habilidades de locomoção, equilíbrio e manipulação, todas elas 
envolvem, está tudo ali envolvido [...] Jogos, jogos de regras simples, jogos 
de regras mais complexas [...] na parte de composição de movimento a 
gente trabalha locomoção, trabalha equilíbrio, até manipulação, porque eles 
também têm ginástica rítmica ali. [...] desafios de aventura (profª B 
17/11/2011).  
 
[...] é só uma forma diferente de você organizar todos os conteúdos que a 
gente tem de educação física [...] diversos tipos de atividades, diversos 
tipos de práticas. [...] essas delimitações colocadas, elas ao mesmo tempo 
abrangem, porque elas não são tão específicas. Então, se você fala de 
composição de movimentos, não estou especificando, por exemplo, dança. 
Não, dança faz parte, mas são todas as formas de expressão [...] todos 
esses conteúdos, essas categorias, elas estão escritas de uma forma que 
elas abrangem várias coisas. Elas não – eu até usei a palavra errada – elas 
não delimitam, elas abrem mais o espaço, do que, por exemplo, eu colocar 
jogos, ginástica, dança, entendeu? [...] se eu coloco desafios individuais, ele 
já abrange muito mais o campo de propostas de atividades físicas (profª C 
19/08/2011). 

 
Retornando à seguência inicial das questões, especificamente em relação à 

E.P8, pedi que as professoras explicassem e exemplificassem como elas 

articulavam a educação física às unidades de investigação de forma que eu pudesse 

identificar qual ou quais os elementos chaves propiciariam as conexões com as 

unidades. 
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Ao analisar as respostas das professoras, percebi que elas focaram suas 

falas nos exemplos e acabaram não explicitando os elementos chaves a partir dos 

quais as conexões se dariam. Entretanto mais adiante no texto, no item 7.2.3, 

quando descrevi e analisei uma importante reunião de professores(as) de educação 

física exatamente sobre as articulações da disciplina às unidades, foi possível 

identificar com mais clareza os elementos de conexão. 

A professora A respondeu à questão com dois exemplos de articulação: 

O primeiro exemplo foi com uma turma de 1º ano do ensino fundamental 

sobre o tema “Quem somos nós”, cuja idéia central era “Todos os seres vivos se 

modificam”. A professora explicou que trabalhou a partir da idéia de crescimento 

corporal dos alunos(as) e como eles se desenvolveram nas habilidades com bola e 

de ginástica.  

Esta unidade foi uma das últimas do ano letivo. Para que houvesse 

evidências quanto às mudanças no crescimento e desenvolvimento dos alunos(as), 

logo no início do ano foi medida a estatura e tirada uma foto dos dentes. No final do 

ano, esses procedimentos foram repetidos e os alunos(as) puderam comparar e 

observar tais mudanças.  

Além disso, para que os alunos(as) do 1º ano percebessem as diferenças de 

habilidades entre crianças de diferentes idades, eles fizeram uma aula com a turma 

do Alpha 3 (3-4 anos) e outra com o 6º ano do ensino fundamental 

 

[...] deu para ver a diferença deles no começo e no fim do ano, em relação à 
altura, em relação aos dentes. E em relação à ginástica, eles aprenderam 
novas habilidades, e eles puderam comparar o começo, e depois que eles 
praticaram, como eles estavam. E nas atividades com bola, eles [...] 
puderam também ensinar para os alunos menores e ter uma aula com os 
alunos maiores para ver a diferença da habilidade deles com uma criança 
de três anos e com uma criança de 12 anos (Profª A 19/08/2011). 

 

Detalhes dessa unidade encontram-se na análise da reunião no item 7.2.3. 

O segundo exemplo dado pela professora A foi com uma turma da educação 

infantil (4-5 anos) sobre a unidade “Símbolos”, cuja idéia central era “As pessoas se 

expressam através de símbolos” dentro do tema transdisciplinar “Como nos 

expressamos”. 

Ela explicou que utilizou a brincadeira da amarelinha criando símbolos dentro 

dos quadrados para que os alunos(as) identificassem os movimentos que deveriam 

fazer ao saltar em cada um deles.  
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[...] na educação física a gente trabalhou bastante com amarelinha e com 
percussão corporal; amarelinha criando símbolos para brincar numa 
amarelinha, em que primeiro a gente deu os símbolos e eles criaram os 
significados para aqueles símbolos, depois eles criaram a própria 
amarelinha [...] foi um quadrado, uma estrela e um espiral. E eles 
construíram em grupo, que símbolo que tem aqui, então quando tinha 
aquele símbolo na amarelinha, eles tinham que fazer aquele movimento, 
não só pular. [...] se era um espiral, eles tinham que girar. E a partir disso 
eles puderam criar a própria amarelinha, fazendo o desenho deles [...] 
Então, uma criança desenhou um coração, quando saltavam no quadrado 
do coração tinham que pôr a mão no chão (Profª A 19/08/2011). 
 
[...] a gente criou os nossos símbolos também. Era uma forma de linguagem 
só nossa. Outras pessoas não iriam entender [...] a gente tinha um W que 
era usando os três dedos, que era para pedir para ir tomar água, e tinha 
outro movimento com a mão que para pedir para ir ao banheiro. Quando eu 
levantava a mão era para eles ficarem em silêncio, que eu ia fazer alguma 
explicação [...] (Profª A 19/08/2011). 

 

Aqui pode ser questionável o fato de a amarelinha ser utilizada como meio 

para desenvolver o conceito de símbolo, uma vez que não faz parte do jogo da 

amarelinha na cultura popular as modificações propostas. Ele é sim um jogo de 

movimento e equilíbrio a partir das habilidades motoras de salto sobre um pé e sobre 

os dois pés juntos, além do lançamento de um objeto (saquinho de areia, casca de 

banana ou pequena pedra). Evidentemente os números podem ser entendidos como 

símbolos, mas não é esse o foco original do jogo. 

 Esta é uma questão que merece uma discussão mais aprofundada. A 

estratégia pode ser motivante para as crianças desde que os professores tenham 

consciência que este tipo de conexão, é na realidade, um reforço para a aquisição 

de um conhecimento de outra área, no caso da área de linguagem. O próprio 

professor de classe poderia ter utilizado a amarelinha com esta finalidade. 

Quero esclarecer, entretanto, que uma aula estruturada com objetivos 

distintos, relacionados a diferentes áreas do conhecimento e outros não, pode 

perfeitamente ser realizada, apenas acho que não deve ser entendida como uma 

conexão entre a disciplina e a unidade de investigação. Entendo que o importante 

aqui é que os professores(as) tenham consciência do que estão objetivando em 

suas aulas.  

Já a professora B exemplificou sua conexão com a unidade de investigação 

de uma turma da educação infantil (5-6 anos) sobre celebrações, cujo tema 

transdisciplinar era “Como nos expressamos” e a idéia central “As pessoas celebram 

coisas que valorizam”. 
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A professora explicou que a idéia da unidade era investigar o que as pessoas 

de diferentes culturas tradicionalmente celebram e, portanto resolveu trazer um 

dança japonesa que representava a chegada da primavera.  

 

Na educação física nós trabalhamos um pouquinho a dança, uma dança 
japonesa que eles celebram a chegada da primavera, que quando as 
cerejeiras florescem, eles têm uma dança tradicional [...] Então, o que nós 
trabalhamos com isso? Ritmo, nós trabalhamos padrão, de passos, os 
patterns, nós trabalhamos em diferentes níveis, que o braço vai no nível 
alto, que o braço vai no nível baixo. Nós trabalhamos expressão corporal 
porque era uma dança que representava o trabalho na lavoura; então eles 
celebram o trabalho da lavoura e então, quando florescem as cerejeiras e 
as flores. Então, tinha isso de trabalhar expressão corporal, trabalhavam na 
terra e ficavam felizes e ofereciam isso (profª B 17/11/2011). 

 

 Nesse caso, a conexão entre um conteúdo disciplinar e a unidade de 

investigação proposta pela professora é apropriada, pois parte de um conteúdo 

pertinente à especificidade da educação física – a dança – e se remete aos 

conceitos centrais presentes na unidade.   

Entretanto, o PYP propõe que sejam abertos espaços para que os alunos(as) 

interajam nas aulas a partir dos seus conhecimentos prévios, que tenham acesso a 

um leque abrangente de vivências multiculturais e que, principalmente, possam 

exercitar a capacidade de tomar decisões em grupo, guiados pelo professor(a). No 

exemplo dado pela professora, a decisão sobre qual o tipo de dança a ser 

vivenciada e de qual região/país, foi tomada exclusivamente por ela, aparentemente 

contariando o caráter investigativo e participativo proposto pelo PYP enquanto 

metodologia de ensino. 

A professora C trouxe como exemplo uma unidade do 3º ano do ensino 

fundamental dentro do tema transdisciplinar “Onde estamos no espaço e no tempo”, 

cujo título era “Nosso presente reflete nosso passado” e a idéia central “Civilizações 

do passado contribuíram no desenvolvimento humano”. Aqui vale à pena descrever 

também algumas linhas de investigação que podem ajudar a esclarecer a opção da 

professora quanto à escolha do conteúdo da educação física. 

 - características de civilizações passadas 

 - porque as sociedades modernas continuam a usar antigas idéias. 

 A professora decidiu trabalhar com a capoeira nas aulas de educação física 

durante esta unidade a fim de que seus alunos(as) pudessem indagar sobre a 

história da capoeira, sobre a forma como surgiu e a maneira que é praticada hoje. 
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[...] como conteúdo da educação física, a gente está trabalhando a 
capoeira. Então a gente fez um trabalho que as crianças vão investigar um 
pouquinho a história da capoeira, vão entender como era no passado, para 
entender porque que ela é desse jeito, hoje [...] No passado eles 
trabalhavam a capoeira para se defender, então, surgiu na época que os 
negros eram escravizados, enfim. E agora, no presente? A capoeira, ela é 
trabalhada dessa forma? [...] Entender que a capoeira faz parte também da 
nossa história, que é da nossa cultura, dessa questão da gente apreciar o 
que é nosso também. Entender o porquê. Não é só a capoeira. [...] a 
capoeira, ah, é uma dança, é um jogo. E aí? Mas ela também tem uma 
história, não é? [...] a gente já começa a transcender [...] investigar um 
pouquinho mais o porquê das coisas (profª C 19/08/2011). 

 

Nesse caso tem-se um exemplo profícuo de conexão entre o conteúdo 

disciplinar e a unidade de investigação. Percebe-se que alguns contéudos da 

educação física são pontencialmente mais articuláveis com temas transdisciplinares. 

Esse é o caso da capoeira, uma manifestação da cultura de movimento carregada 

de simbolismos e de tradições históricas. 

 Na sequência das questões, as professoras falaram sobre suas participações 

nas reuniões de planejamento colaborativo. 

 Um aspecto observado na implantação do currículo transdisciplinar é a 

importância das reuniões do colegiado escolar durante as etapas de planejamento. 

A efetiva participação dos professores(as) de educação física no planejamento 

colaborativo parece ter contribuído na construção das representações desses 

professores(as) sobre a organização curricular transdisciplinar, as unidades de 

investigação e as possíveis conexões com as mesmas, como se observa nos 

depoimentos a seguir:  

 

É uma reunião entre todos os professores que dão aula para uma 
determinada turma, e a idéia é a gente compartilhar as ações, as idéias. 
Cada um leva o que está pensando para aquela unidade, daí compartilha 
com os outros, vê o que os outros estão fazendo pra ter mais idéias, e um 
também propõe idéias para os outros (Profª A 19/08/2011). 
 
Primeiro a gente discute, eu e a outra professora de educação física. A 
gente conversa sobre o que vai vir na próxima unidade [...] as atividades 
que a gente pode trabalhar fazendo um link com a unidade de investigação, 
os conceitos, as atividades em si, de educação física. E depois, a gente 
parte para a reunião com os professores de sala e os professores 
especialistas. E nesta discussão existe muita troca de idéias, às vezes os 
professores de sala também têm outras idéias que eles podem trazer para a 
gente adaptar o nosso planejamento para aquela unidade de investigação. 
Às vezes a gente também pode dar sugestão [...] as crianças jogaram na 
aula de educação física, elas aprenderam jogar e elas conversavam sobre o 
jogo na aula de Português (profª B 17/11/2011). 
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Antes de cada unidade tem uma reunião com cada professor de sala, de 
cada ano, e com os especialistas [...] eles sentam juntos para entender 
como o professor está trabalhando, vai trabalhar a unidade temática, e 
todos os especialistas também vão interferir, vão trabalhar [...] cada um vai 
dando a sua idéia, vai colocando as suas propostas de trabalho para 
próxima unidade, mas ao mesmo tempo tem essa possibilidade de trocar 
essas idéias, e descobrir novas intervenções. Então, há uma reunião que 
antecede cada unidade [...] (profª C 19/08/2011). 

 

 A professora B citou um momento que acontece antes das reuniões de 

planejamento colaborativo. Ela se referiu à preparação dos professores(as) de 

educação física, através de discussões preliminares às reuniões com o grupo todo.  

 Aqui vale ressaltar que tal procedimento, de reunir-se com o colega que irá 

atuar com a outra turma12 no mesmo ano escolar, e discutir previamente as 

possíveis conexões e como desenvolvê-las ao longo da unidade de investigação, é 

uma recomendação dentro do departamento de educação física como forma de 

preparação dos professores(as) para a reunião de planejamento colaborativo. 

Em relação às questões E.P9 e E.P10 relativas à participação nas reuniões 

de planejamento e na elaboração dos documentos de educação física, as três 

professoras relataram que participam ativamente e que há uma lógica na ordem ou 

sequência na elaboração ou revisão dos documentos de educação física. 

Os documentos citados pelos professores(as) foram descritos anteriormente 

ao longo da pesquisa.  

O primeiro é um planejamento anual (PE Yearly overview), onde os 

professores(as) selecionam os conteúdos gerais para cada unidade de investigação; 

o segundo é o planejamento por unidade, onde há a descrição dos objetivos de 

aprendizagem em relação aos elementos essenciais do PYP (conhecimentos, 

conceitos, habilidades e atitude); o terceiro é o planejamento semanal por turma, 

onde são discriminadas as aulas que serão ministradas naquela semana.  

As professoras A e B citaram esses três documentos acima. Já a professora 

C citou um quarto documento elaborado pelos professores(as) de educação física 

que é na verdade parte do documento analisado no estudo I, Yealy Overview, que 

mostra uma visão geral do planejamento anual por ano escolar e explicita os 

objetivos de aprendizagem por área do conhecimento.  

 

                                                
12 No campus da instituição onde a pesquisa aconteceu, a partir dos grupos com idade de 4-5 anos, há duas 

turmas designadas respectivamente de Sigma e Omega. Como a maior parte das aulas de educação física dessas 

turmas ocorrem simultaneamente, há um(a) professor(a) para a turma Sigma e outro para a turma Omega. 
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A gente trabalhou em grupo, no departamento, há um planejamento anual, 
primeiro, de acordo com as seis unidades, os seis temas transdisciplinares, 
e dentro de cada um a gente tem o da Unit, da Unidade, e assim a gente faz 
o da semana (Profª A 19/08/2011). 

 

[...] nós decidimos partir do planejamento, vamos dizer anual e depois do 
planejamento da unidade de investigação e aí então, para o planejamento 
de aula semanal (profª B 17/11/2011). 
 
[...] todos os professores participam ativamente [...] a gente tem um plano 
anual [...] É um documento anual então, que a gente tem todas as unidades 
temáticas, e a gente coloca todos os objetivos relacionados aos conteúdos 
que a gente vai trabalhar em cada unidade, e os objetivos em relação ao 
tema proposto, ao tema transdisciplinar [...] a partir desse documento que é 
anual, a gente tem um documento que é de cada unidade, que a gente 
chama de Unit Planner [...] que é mais específico [...] já se aprofunda no 
que a gente quer trabalhar; as atitudes que a gente vai trabalhar, os 
atributos, enfim, a gente já delimita aí [...] depois disso a gente tem os 
Lesson Planners que aí já é diariamente, semanalmente, aí tem cada aula, 
os objetivos específicos de cada aula, o que é que você vai trabalhar, os 
recursos que você vai usar, o tipo de Assessment que você vai fazer [...] um 
documento nasce do outro, e de cada “nascimento”, a gente vai 
especificando, vai entendendo, vai aprofundando mais o conteúdo, 
entendendo o que é que você vai fazer, até a aula mesmo, acho que tem 
toda uma ligação (profª C 19/08/2011). 

 

A última pergunta (E.P13) da entrevista questionou se houve mudanças na 

prática pedagógica após ingressarem na instituição e passarem a dirigir suas ações 

pedagógicas a partir das diretrizes do PYP. 

Os pontos mais importantes relatados pelas professoras são: (a) a visão da 

educação física isolada das outras disciplinas deu lugar à idéia de integração entre 

as áreas do conhecimento; (b) a prática pedagógica tornou-se menos diretiva mais 

participativa e reflexiva; (c) a organização curricular proposta auxilia na organização 

do professor(a) em relação às etapas de trabalho e na compreensão do currículo 

como um todo. 

 

[...] eu tive uma experiência em outra escola que tinha uma educação um 
pouco mais tradicional [...] eu trabalhava sozinha na educação física, mas 
pensando só nos conteúdos da educação física [...] a minha experiência 
aqui, faz com que eu visse que as coisas são mais... podem ser 
relacionadas, e eu acho que essa é a diferença. Porque hoje em dia não 
vejo educação física como uma coisa separada, como acontecia na outra 
escola. Mas a minha experiência não é muito grande [...] eu tinha feito um 
projeto com outro professor, mas de ciências, que é uma coisa mais normal, 
às vezes juntar educação física com ciências, a parte do corpo humano, e 
só (Profª A 19/08/2011). 
 
[...] modificou muito. Eu era muito, como é que se chama, direcionalista [...] 
diretiva [...] Essa possibilidade da criança experimentar de uma outra 
maneira, para mim era, não posso dizer errado, porque o erro faz parte da 
aprendizagem. Mas era assim, agora vamos todos atrás da linha batendo 
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bola até o lado de lá, e agora, dá com a mão direita e eu volto com a não 
esquerda.  E eu era muito assim. Então, mudou muito, muito [...] ele abre 
essas possibilidades para a gente. A discussão com as crianças, essa 
investigação que o PYP propõe das crianças irem atrás e investigarem 
(profª B 17/11/2011). 
 
Na verdade, ela mudou, sim, mas por conta da organização em relação a 
esse currículo [...] eu sempre trabalhei em escolas que não tinham currículo 
Eu tive a liberdade de trabalhar o que eu queria [...] a partir do momento 
que eu tive essa liberdade, eu me perdia um pouco, porque eu não 
conseguia organizar. Não tinha algo a que eu pudesse me remeter [...] a 
partir da minha experiência aqui na escola foi ótimo, porque eu tenho um 
lugar [...] eu tenho uma estrutura à qual eu tenho que me organizar e a me 
remeter. E isso me ajudou em relação às minhas aulas. Então, as minhas 
aulas, elas estão muito mais organizadas. Eu tinha, por exemplo, muita 
dificuldade de avaliação, de organizar a aula, eu ficava tão empolgada na 
aula e esquecia de fazer as anotações. Essa era a pior parte para mim [...] 
agora eu estou me organizando mais para fazer essa avaliação [...] já no 
início, no objetivo da aula, eu já coloco dentro do objetivo algo que eu quero 
avaliar, entendeu? Nas unidades temáticas, no documento que eu estou 
fazendo eu já estou vendo, colocando o fim no início, então isso está me 
ajudando, é um trabalho mais intenso, mas está me ajudando a me 
organizar e está fazendo com que minha aula seja mais específica, que os 
alunos entendam mais o que eu quero, que eles aprendam, não seja um 
conhecimento só jogado, vomitado, não, é algo assim mais organizado, 
mais significante (profª C 19/08/2011). 

 

 

7.2.3 Reunião de professores(as) de educação física sobre exemplos de avaliação e 

de articulações da educação física com as unidades de investigação. 

 

No final do ano letivo de 2010-2011, mais precisamente no dia 20 de junho de 

2011, organizei uma reunião com os professores(as) da área para que cada um 

apresentasse ao menos uma conexão com uma unidade de investigação e um 

exemplo de avaliação aplicada. Decidi, portanto registrar alguns momentos dessa 

reunião, pois eles revelariam, mais uma vez, experiências que evidenciavam a 

representação dos professores(as) de educação física em relação à articulação da 

disciplina com os temas transdisciplinares e as unidades de investigação.   

A reunião foi realizada no dia 20 de junho de 2011 com a presença de quatro 

professores(as) de educação física que atuavam no campus 1 o nde foi realizada a 

investigação, dois professores(as) do campus 2, além de dois professores(as) que 

recentemente haviam passado pelo processo de seleção e foram contratados a 

partir de agosto de 2011. Estes foram convidados para participar desta reunião como 

forma de familiarização com a estrutura do programa PYP e as ações do 

departamento de educação física.  
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A reunião começou com a explicação sobre os objetivos do encontro e a 

forma como ele aconteceria, ou seja, cada professor(a) faria uma apresentação 

sobre uma “boa conexão da EF com as unidades de investigação e uma boa 

avaliação”, algo que eles ficaram satisfeitos em desenvolver no ano letivo de 2010-

2011 e que servisse de exemplo e motivação para o próximo ano letivo. 

Foram gravadas as apresentações dos quatro professores(as) que atuaram 

no departamento de educação física durante o ano letivo de 2010-2011 no campus 

1, três dos quais foram sujeitos das entrevistas analisadas anteriormente. O quarto 

professor deixou a escola em junho de 2011. Aqui foram registradas somente as 

evidências de conexão com alguma unidade de investigação.  

A transcrição da reunião na íntegra consta no anexo U. 

 Optei aqui pela descrição das quatro apresentações para posterior análise. 

 

Apresentação 1. A professora A apresentou um material sobre o 1º ano de ensino 

fundamental nas aulas de educação física. 

Unidade de investigação: 

Tema transdisciplinar: Quem somos nós (Who we are) 

Título: Nós todos crescemos (We all grow) 

Idéia Central: Todos os seres vivos se modificam (All living things change) 

Linhas de investigação: Metamorfose (Metamorphosis); Ciclos da vida das plantas e 

dos seres humanos (Plants and human life cycles); crescimento humano (Human 

growth) 

Conceitos relacionados: Crescimento e Mudança (Growth and change) 

 

Principais pontos apresentados pela professora A:  

Durante esta unidade os alunos(as) vivenciaram conteúdos de ginástica 

(composição de movimentos), habilidades com bola (desafios individuais) e a criação 

de jogos de movimento com diversos materiais (jogos). 

As conexões com a unidade de investigação foram pensadas a partir dos 

conceitos de crescimento e mudança. 

Foi realizada a medição da estatura das crianças e tiradas fotos dos seus 

dentes no início do ano letivo para ser feito uma comparação durante esta unidade 

em questão. 
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As crianças identificaram o quanto haviam crescido e quais os dentes que 

haviam caído ou se os que tinham caído já haviam crescido.  

Em suas palavras: 

 

[...] no começo do ano na primeira unidade eu fiz a medida de altura deles e 
tirei foto dos dentes e agora na unit five quase no final do ano a gente fez 
de novo essa medida de altura e as fotos pra eles poderem comparar as 
diferenças [...] A maioria que estava banguelo cresceu, se tinha dente, não 
tinha mais no final [...] A gente também conversou sobre algumas 
mudanças no corpo e daí eles escreveram as mudanças que eles 
perceberam no corpo deles ao longo do Year 1. (profª A 19/06/11) 

 

As medidas da estatura e as fotos dos dentes das crianças foram feitas em 

setembro de 2010 e novamente em maio de 2011 no final da unidade. Tais medidas 

e fotos mais a reflexão individual sobre as mudanças que houve ao longo do ano 

foram registradas num formulário de avaliação individual conforme detalhes no 

anexo V. 

Esta avaliação, assim como as outras produzidas ao longo do ano, foi 

disponibilizada para que os alunos(as) escolhessem se queriam levar para casa na 

pasta que é entregue aos pais no final do ano ou adicionar ao portifólio cuja seleção 

de trabalhos, em todas as áreas, fica na escola até o final do 6º ano. 

 

[...] peguei todos esses trabalhos que fizemos ao longo do ano, e agora 
coloquei no final, e eles vão escolher qual que é para o portifólio e qual que 
é para casa. E o que é para o portifólio, eu pedi para eles fazerem uma 
descrição do porquê, uma reflexão (profª A 19/06/11). 

 

Além da comparação das medidas no início e final do ano, foram também 

trabalhadas as habilidades ginásticas e habilidades com bola.  

Nas habilidades com bola, foram trabalhadas combinações de ações motoras 

como caminhar e chutar e driblar e arremessar num alvo,  

Na próxima etapa, a professora levou os alunos(as) do 1º ano para ensinar 

algumas habilidades com bola para os alunos(as) da educação infantil, uma turma 

de 3 a 4 anos na aula de EF. Num outro momento, os alunos(as) do 1º ano foram à 

aula de EF do 6º ano para aprenderem com estes outras habilidades com bola. 

Com isso as crianças perceberam o nível de habilidade motora mudava na 

medida em que as crianças crescem. 
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[...] eu levei o year one na aula do year six, também pra o year six ensinar 
para o year one e daí o year one ensinar para os alphas. Então eles tiveram 
que aprender com o year six e ensinar para os alphas. [...] a gente fez um 
assessment de umas duas skills de ginástica e duas de ball. (profª A 
19/06/11) 

 

Além da proposta de conexão com a unidade de investigação sobre os 

conceitos de mudança e crescimento, onde foram utilizadas as fotos dos dentes e as 

medidas de estatura dos alunos(as), bem como a vivência de algumas habilidades 

motoras, a professora A explica que, ainda nesta unidade, às sextas feiras, foram 

trabalhados jogos que os alunos(as) criaram ou aprenderam com alguém em algum 

lugar.  

Aqui, além das habilidades motoras presentes nos jogos trazidos pelas 

crianças, estas tiveram a oportunidade de pensar e registrar a estrutura de um jogo, 

os materiais a serem utilizados, a seguência das ações, além da comunicação com o 

grupo no momento de ensinarem seus respectivos jogos.  

 

Apresentação 2. A professora B apresentou material sobre uma turma de educação 

infantil de 4 para 5 anos de idade nas aulas de educação física. 

Unidade de investigação: 

Tema transdisciplinar: Como nós nos expressamos (How we express ourselves) 

Título: Símbolos (Symbols) 

Idéia Central: As pessoas se expressam através de símbolos (People express 

themselves through symbols) 

Linhas de investigação: Símbolos que estão ao nosso redor (Symbols around us); 

símbolos surgidos em diferentes épocas (Symbols in different periods of time); 

comunicação através de símbolos (Communication through symbols) 

Conceitos relacionados: Símbolos e logos (Symbols, logos) 

 

Principais pontos apresentados pela professora B:  

Os conteúdos vivenciados nas aulas de educação física foram os desafios 

individuais (vivência no triciclo) e jogos (amarelinha)13. 

As conexões com a unidade de investigação foram pensadas a partir do 

conceito de símbolo e comunicação.  As linhas de investigação utilizadas nas aulas 

                                                
13 A idéia de conexão com a unidade de investigação sobre símbolos a partir do jogo da amarelinha foi 

apresentada pela professora B nesta reunião que está sendo descrita e analisada, bem como pela professora A 

durante a entrevista semi-estruturada, anteriormente analisada. 
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de educação física foram: símbolos que estão ao nosso redor e comunicação 

através de símbolos, conforme relatou a professora B. 

 

[…] no PE a gente usou bastante symbols arround us, e communication 
through symbols. Em symbols arround us a gente usou bastante símbolos 
de traffic, de trânsito [...] no PE foi mais sobre o traffic que as crianças então 
pedalaram as bicicletinhas que a gente tem [...] a gente usou o hop scotch 
nessa unidade pra trabalhar o communication through symbols [...] Primeiro 
foi avaliado se as crianças conseguiam saltitar de um pé pro outro e se elas 
entendiam o propósito e a função dos símbolos e se elas depois criavam e 
davam significados para os símbolos. (profª B 19/06/11) 

 

As crianças praticaram diferentes tipos de saltito, sobre um pé só, de um pé 

para outro e com os dois pés e a aplicação no jogo da amarelinha tradicional. Em 

seguida a professora apresentou diferentes símbolos (duas pegadas lado a lado, 

uma espiral, um triangulo, um retângulo) e pediu que as crianças relacionassem 

movimentos para cada símbolo e, estes foram desenhados nos quadrados da 

amarelinha.  

A idéia era que as crianças se movimentassem na amarelinha de acordo com 

o significado dos símbolos. Para espaço do triangulo, as crianças decidiram que elas 

tinham que por a mão no chão, para o espaço do retângulo, elas tinham que por um 

pé e no espiral elas tinham que girar. As crianças chamaram esta amarelinha de 

“amarelinha maluca”. 

Numa etapa seguinte, as crianças individualmente ou em pequenos grupos 

criaram suas próprias amarelinhas inventando seus próprios símbolos. Elas então 

convidaram os colegas para aprenderem sobre os símbolos ali presentes e 

brincarem em suas amarelinhas. 

Um aluno adicionou símbolos que ele havia aprendido sobre tráfego, como 

proibido estacionar, velocidade permitida, etc. Uma menina desenhou um nariz que 

significava que ali teriam que encostar o nariz no chão e uma flor onde tinha que dar 

uma flor para o amigo. Outra menina desenhou a letra M que para ela a letra 

representava cabelo, e, portanto ali tinha que encostar o cabelo. 

Segundo a professora, as crianças foram muito criativas criando os próprios 

símbolos. Ela cita que quando as crianças foram brincar juntas, os colegas tinham 

que falar sobre os símbolos antes de se movimentarem. 
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Além disso, as crianças fizeram numa outra aula um circuito com sinais de 

transito utilizando os triciclos. Eles exploravam o circuito de acordo com os sinais ali 

presentes. 

Assim, as crianças fizeram conexões sobre movimento e a leitura de símbolos 

nas aulas de educação física. 

Apresentação 3. A professora C apresentou material sobre uma turma de 2º ano do 

ensino fundamental nas aulas de educação física. 

Unidade de investigação: 

Tema transdisciplinar: Compartilhando o planeta (Sharing the planet) 

Título: Está em nossas mãos (It is up to us) 

Idéia Central: Escolhas podem modificar nosso meio-ambiente e o nosso meio-

ambiente pode modificar nossas escolhas (Choices can change our environment and 

our environment can change our choices) 

Linhas de investigação: Escolhas que fazemos no dia a dia (Choices we make in a 

Day); nossas escolhas e nosso ambiente (Our choices and our environment) 

Conceitos relacionados: consumo (consumption), distribuição de recursos 

(distribution of resources), conservação (conservation), poluição (pollution) e escolha 

(choice). 

Principais pontos apresentados pela professora C:  

Durante esta unidade, os conteúdos de educação física vivenciados pelos 

alunos(as) foram ginástica (composição de movimentos) e circuitos ou percursos de 

locomoção e equilíbrio (desafios individuais). 

A professora explicou que fez a opção de trabalhar com a questão da 

segurança nas aulas de ginástica, um dos conteúdos selecionados para esta 

unidade. A conexão com a unidade de investigação foi proposta a partir da reflexão 

de que maneira as ações das crianças e o ambiente em que seriam realizadas as 

atividades de ginástica poderiam oferecer a segurança necessária para a vivência 

das crianças nas aulas.  

Durante as aulas foram construídos circuitos de locomoção, e os alunos(as) 

tinham que pensar e fazer com que aquele fosse um percurso seguro. Eles 

sugeriram, portanto que fossem colocados colchões para a proteção de quedas, que 

fosse deixado um espaço maior entre as estações, etc. No final das aulas o grupo 

conversava sobre suas ações e atitude. Alguns comentaram que eles estavam muito 
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próximos uns dos outros, alguns estavam empurrando, pois tinham pressa de passar 

pelo circuito. 

 Uma das aulas de circuito de ginástica foi filmada com o objetivo de, numa 

próxima aula, mostrar para os alunos(as) suas ações e relacioná-las com a questão 

de segurança. A professora levou os alunos(as) para o ICT (laboratório de 

informática), onde assistiram a filmagem da aula anterior.  

Ela narrou que na aula filmada um aluno se machucou e enquanto assistiam 

ao filme, eles puderam identificar o momento da queda. Após fazer um rolamento, o 

aluno saiu correndo para recomeçar o circuito e caiu machucando o braço.  

No final da aula em que assistiram ao vídeo, a professora sugeriu que eles 

discutissem as regras de comportamento e procedimentos de segurança durante as 

aulas de circuito de ginástica.  

Nas palavras da professora: 

 

[...] foi muito legal, porque nessa aula um menino se machucou. Por quê? 
Porque ele saiu, ele terminou de fazer acho que a cambalhota, e ele saiu 
correndo pra começar de novo, ele caiu e machucou o braço, então  eles 
viram: nossa foi nessa hora que ele caiu [...] a gente acabou escrevendo, no 
final da aula, as regras, umas regras de comportamento, e do que a gente 
tinha que ter pra fazer um circuito seguro. Então, aqui tem todas as idéias 
deles. Para não correr, para não puxar o colega [...] a gente precisava de 
colchão, não pode fazer no chão [...] a gente precisa de um amigo do lado, 
pra ajudar (profª C 19/06/11). 

 

A professora utilizou um quadro branco onde ela foi registrando as sugestões 

dos alunos(as). Depois ela fotografou o quadro e arquivou a foto dos procedimentos 

e cuidados com a segurança para posterior utilização com a turma. 

Assim foi realizada a conexão com a unidade de investigação, pensar como o 

ambiente, no caso a escolha pelo uso dos colchões e os procedimentos discutidos 

poderiam influenciar na segurança do grupo. 

 

Apresentação 4. O professor D apresentou material sobre uma turma de 1º ano do 

ensino fundamental nas aulas de educação física. 

Unidade de investigação: 

Tema transdisciplinar: Compartilhando o planeta (Sharing the planet) 

Título: O planeta animal (Animal planet) 

Idéia Central: A fim de preservar diferentes formas de vida, interações devem ser 

respeitadas (In order to preserve different life forms, interactions must be respected) 
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Linhas de investigação: Extinção (extinction), cadeia alimentar (food chain), habitats 

(habitat) e prevenção (prevention). 

Conceitos relacionados: Extinção (extinction), proteção (protection) e 

interdependência (interdependence). 

Principais pontos apresentados pelo professor D:  

 Durante esta unidade o professor basicamente propôs jogos de invasão. 

O professor explicou que a conexão com a unidade foi feita através da criação 

de um jogo, por parte do professor, a partir de dois desenhos da TV, conhecidos 

pelas crianças. Um é o “Bob the builder”, que é um construtor que “invade” a floresta 

e constrói prédios e o outro desenho é “Os sem floresta”, que são bichinhos que 

tentam proteger o parque, o lugar onde moram. 

O professor focou em alguns conceitos correlacionados: invasão e proteção; 

atacar e defender. 

Em suas palavras: 

 

[...] invasion games [...] é uma forma de tentar falar sobre a preservação de 
diferentes formas de vida que, na verdade, são animais e seres humanos 
[...]através desses dois desenhos eu criei esse jogo, que tinham funções 
diferentes. Uma era proteger, a outra era invadir. Então era onde ia se 
trabalhar [...] (prof.D 19/06/11). 

 

A idéia foi trabalhar com os jogos de invasão caracterizados pela invasão do 

território adversário, onde após cruzar a linha divisória, um jogador está sujeito a 

sofrer uma consequência, uma penalidade.  

O professor explicou detalhes das regras desse jogo e de outro jogo 

semelhante cujo contexto imaginário ou temático se remetia aos conceitos de 

invasão, proteção, interação, ataque e defesa. 

E assim, segundo este professor, a conexão com a unidade ficou 

caracterizada pela utilização dos jogos de invasão para a compreensão dos 

conceitos acima.  

Além disso, o professor citou em sua apresentação que tentou fazer uma 

conexão usando o ambiente das aulas de educação física, através das seguintes 

palavras:  

 

[...] Eu usei a idéia de preservar, interagir, e aí a gente comentou sobre 
haver uma área verde muito grande aqui em volta da escola, aí eu falei 
assim, dá para fazer PE aqui? Os passarinhos vêm, sentam aqui na quadra, 
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tem joaninha, tem bichinhos [...] A gente precisa matar eles? Não, não. A 
gente pode interagir, eles podem viver aqui, a gente pode viver aqui, e cada 
um tem seu espaço. Então, foi uma pequena coisa que eu falei para eles 
poderem fazer uma pequena conexão com a Unit [...] (prof.D 19/06/11). 

 

A partir dos conteúdos das apresentações dos professores(as) de educação 

física e outros momentos registrados ao longo da pesquisa, algumas questões 

devem ser levantadas e discutidas.  

1. Temos necessariamente que fazer conexões com a unidade de 

investigação? 

2. A partir de quais elementos podemos pensar nas conexões? 

3. O que caracteriza uma conexão real? 

4. Ao pensarmos uma conexão, não corremos o risco de perder a 

especificidade da disciplina educação física? 

5. Até que ponto as aulas acabam se tornando uma repetição de conceitos e 

tópicos em nome de uma organização transdisciplinaridade? 

 

Em primeiro lugar é necessário frisar que o PYP não determina a 

obrigatoriedade de que sejam feitas conexões entre as disciplinas e as unidades de 

investigação. O tema transdisciplinar e a idéia central praticamente vão estabelecer 

as relações disciplinares com as unidades de investigação (IB, 2009) sempre que 

houver.  

Quando não houver aparentes conexões, as disciplinas seguem seus 

conteúdos na forma de sequência didática específica ou até mesmo num projeto 

interdisciplinar, se surgir esta opção. 

É também importante considerar que a distinção feita por Michael Halliday14 

(1980, apud IB, 2009, p. 14) entre aprender uma língua, aprender sobre uma língua 

e aprender através de uma língua, pode ser pensada e estendida para todas as 

disciplinas.  

Em educação física, por exemplo, podemos aprender a jogar uma modalidade 

esportiva, podemos aprender sobre ela, bem como pensarmos criticamente sobre 

questões históricas, políticas ou sócio-culturais relacionadas a tal modalidade. 

                                                
14

 HALLIDAY, M. Three Aspects of Children’s Language Development: Learning language, Learning 
through Language, Learning about Language, in Oral and Written Language Development Research, 
edited by Goodman, Y, Haussler, MH and Strickland, D, pp 7–19. National Council of Teachers of 
English, 1980. 
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Esta última proposição pode estar relacionada a um determinado ano escolar, 

a uma idéia central e a um tema transdisciplinar, principalmente com o tema “Onde 

estamos no espaço e no tempo” ou “Como nos organizamos”, cujos conteúdos 

disciplinares que predominantemente apóiam o entendimento de conceitos 

relacionados ao tema, pertencem à área de estudos sociais, economia ou ecologia.  

Gostaria de abrir um parêntese para ilustrar o que foi dito anteriormente a 

partir de um exemplo ocorrido em novembro de 2011, referente a um episódio que 

não consta nos relatos da reunião transcrita no anexo U, mas que merece ser 

registrado. A professora de educação física A e os alunos(as) do 5º ano, 

participaram de uma apresentação (“assembly”)15 sobre uma unidade cujo tema 

transdisciplinar era “Como nos organizamos” e a idéia central “Sistemas econômicos 

são essenciais para o funcionamento da sociedade”.  

A apresentação foi organizada originalmente pela professora de classe e na 

medida em que as aulas foram acontecendo, as professoras e os alunos(as) 

decidiram incluir as investigações realizadas na educação física.  

Seguem algumas linhas sobre o que fundamentou as conexões realizadas a 

partir das aulas de educação física. 

As linhas de investigação propostas para esta unidade foram: (a) necessidade 

de trocas de produtos e recursos; (b) relação entre demanda e fornecimento na 

sociedade; (c) comparação de diferentes sistemas econômicos e (d) o valor do 

dinheiro.  

Os conceitos chaves selecionados para esta unidade foram perspectiva e 

causa. Os professores(as) de educação física decidiram propor uma discussão 

sobre a quantidade de dinheiro envolvida nos esportes profissionais, especialmente 

no futebol e no tênis.  

É importante ressaltar que tal decisão não ocorreu do nada, de repente. Tais 

idéias foram discutidas durante a reunião de planejamento colaborativo para a 

unidade sobre sistema financeiro do 5º ano. 

A professora A conta que trouxe algumas perguntas para provocar uma 

discussão entre os alunos(as), tais como: Vocês sabem quanto ganha alguns atletas 

profissionais? Quem possui os maiores salários? Quem paga tais salários? Ela 

                                                
15

 Assembly é o termo utilizado em língua inglesa para uma reunião semanal entre alunos e 
professores onde um diretor, coordenador ou grupo de alunos e/ou professores apresenta: 
informações ou discussão sobre determinado tema; resultados das investigações em uma 
determinada unidade; peça de teatro sobre algum tema pertinente a uma unidade.  
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lembra que as perguntas iam levando a interessantes respostas que levavam a 

outras perguntas relacionadas a patrocinadores, investidores, custo de ingressos, 

quem os paga, etc. O assunto cresceu de tal forma que ela resolveu propor que os 

alunos(as), individualmente ou em pequenos grupos, escolhessem um recorte do 

tema, pesquisassem e trouxessem seus achados para compartilharem com o grupo.  

Tais achados foram estruturados e fizeram parte da apresentação citada 

anteriormente. O anexo W mostra um exemplo do que foi elaborado e apresentado 

por um dos alunos(as). 

Nesta unidade, especificamente na área de educação física, os conteúdos 

relacionados ao futebol e o tênis foram tratados de forma que os alunos(as) 

vivenciassem a prática das habilidades específicas destes dois esportes, bem como 

pudessem discutir criticamente a lógica das questões financeiras que envolvem o 

universo esportivo profissional.  

Aqui cabe uma nova pergunta: Era realmente necessário que tal conteúdo 

fosse trabalhado em educação física durante a unidade sobre sistemas 

econômicos?  

Talvez, não necessariamente. A seleção de tais conteúdos poderia ter 

seguido outra forma de organização, até mesmo a simples escolha aleatória. Porém, 

parece fazer mais sentido desenvolver tais conteúdos paralelamente à aquisição de 

conhecimentos e à construção de conceitos relacionados a temas que provêm da 

realidade, no caso, estudar sistemas econômicos, identificar, interpretar e aplicar 

conceitos às questões relacionadas ao mundo do esporte. 

Fernando Hernández (1998) ratifica esse pensamento ao afirmar que ordenar, 

interpretar e relacionar conhecimentos que ofereçam suporte para explorar a 

realidade e a experiência dos alunos(as) como indivíduos e como parte da 

coletividade, responde melhor às necessidades sociais de nosso tempo.  

Segundo o autor (1998, p. 54), 

 

A finalidade da organização dos conhecimentos em experiências 
substantivas de aprendizagem num currículo integrado não é favorecer a 
capacidade de aprender conteúdos de uma maneira fragmentada, e sim 
interpretar os conhecimentos que se encontram nessas experiências. 

 

A partir do exemplo do 5º ano sobre dinheiro e sistemas econômicos e das 

apresentações dos professores(as) A,B,C e D, ficou claro que entre os elementos 
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que podem oferecer uma possibilidade de conexão com uma unidade de 

investigação estão os conceitos selecionados ou a transferência e/ou aplicação de 

uma idéia ou conceito para um contexto ou recorte específico .  

No caso do 5º ano, o questionamento sobre os valores salariais gigantescos e 

a cadeia que alimenta o aporte financeiro encontrado no esporte profissional foi 

pertinente, em particular relacionado a alguns atletas. 

Quanto à segunda questão levantada anteriormente sobre quais os possíveis 

elementos que favorecem as conexões com as unidades, entendo que não há uma 

única resposta. Entretanto, ficou evidente na exposição dos quatro professores(as) 

que os conceitos, que derivam dos temas transdisciplinares ou das idéias centrais, 

ou ainda de uma ou mais linhas de investigação, oferecem um território fértil para 

pensar as conexões.  

A partir da apresentação da professora A sobre as conexões feitas com a 

turma do 1º ano, ficou evidente que ela focou no conceito de crescimento e 

mudança, que eram os dois conceitos selecionados para estruturar a unidade.  

 

[…] a Central Idea era “All living things change” e as lines of inquiry eu 
trabalhei com human growth (grifo nosso) […] no começo do ano na 
primeira unidade eu fiz a medida de altura deles e tirei foto dos dentes e 
agora na unit five quase no final do ano a gente fez de novo essa medida de 
altura e as fotos pra eles poderem comparar as diferenças [...] a gente 
também conversou sobre algumas mudanças (grifo nosso) no corpo e daí 
eles escreveram as mudanças que eles perceberam no corpo deles ao 
longo do Year 1 (profª A19/06/11). 

 

 Neste caso, são dois importantes conceitos presentes no que denominamos 

de conhecimentos sobre o corpo, entendido como conteúdo da educação física. 

Já a professora B partiu da idéia das crianças compreenderem o conceito de 

símbolo, promovendo atividades relacionadas às habilidades motoras fundamentais.  

Ela explicita em sua fala que durante esta unidade, em educação física havia 

diferentes objetivos: 

 

[...] A gente usou o hop scotch nessa unidade para trabalhar o 
communication through symbols [...] o objetivo era para as crianças 
saberem pular, primeiro saltitar num pé só e também saltitar de um pé para 
o outro para poder entrar na hop scotch e depois então, eles criarem novos 
símbolos para então criarem as amarelinhas deles [...] Primeiro foi avaliado 
se as crianças conseguiam saltitar de um pé para  o outro (grifo nosso) e se 
elas entendiam o propósito e a função dos símbolos (grifo nosso) e se elas 
depois criavam e davam significados para os símbolos (grifo nosso) (profª 
B19/06/11). 
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 Aqui, novamente, pode-se levantar a questão relativa ao conteúdo da 

educação física – amarelinha – como um meio para a aprendizagem de outros 

conteúdos, ou como um fim em si mesmo, discutido na análise das entrevistas com 

o exemplo da amarelinha.  

Em relação ao exemplo sobre uso dos triciclos, se pensarmos a partir de uma 

concepção de educação física que foca na aprendizagem motora do pedalar, pode-

se afirmar que esta ação não implica necessariamente na leitura e compreensão de 

símbolos. Neste caso, pode-se pensar essa conexão como um reforço para a 

aprendizagem dos símbolos de trânsito, pois, estes, a princípio, não fazem parte do 

espectro de conhecimentos específicos da educação física. Por outro lado, se 

considerarmos o andar de bicicleta como uma manifestação da cultura de 

movimento e, entendê-la no âmbito da vida real, a leitura dos sinais de transito torna-

se importante e a conexão se torna relevante. 

 No caso da professora C, em relação à unidade sobre a interdependência 

entre as escolhas e o ambiente, como uma coisa influencia a outra, os principais 

conceitos selecionados foram justamente “escolha” e “ambiente”, porém mediado 

pelo aspecto segurança. Como podemos, a partir das nossas escolhas, tornar 

seguro o ambiente das aulas de educação física? 

Em suas palavras: 

 

[...] sobre como as nossas ações, as nossas [...] escolhas influenciam no 
ambiente, para mudar o ambiente, enfim. Então, a gente trabalhou com a 
ginástica, mais com a questão da segurança. O que a gente pode fazer 
naquele ambiente, para fazer com que aquilo seja uma forma segura, uma 
forma legal de a gente trabalhar. Foi mais ou menos essa a conexão que a 
gente buscou fazer (profª C19/06/11). 

 

Quanto ao professor D, também houve claramente a seleção de conceitos 

que conduziriam ao desenvolvimento das aulas de educação física e as conexões 

com a unidade relacionada à preservação e extinção. Esses conceitos, de certa 

forma, estão relacionados direta ou indiretamente com os conceitos de invasão, 

proteção e defesa propostos pelo professor, portanto a seleção de jogos de invasão 

para esta unidade parece fazer sentido. 

O jogo criado pelo professor foi questionado durante a reunião em relação à 

conotação de invasor e destruidor das florestas, atribuída ao personagem do 
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desenho animado Bob o construtor. Na minha memória, Bob é um construtor que 

transmite valores positivos como amizade, trabalho em grupo, confiança, entre 

outros, portanto um personagem sem o perfil que foi atribuído a ele através do jogo 

criado. No caso do desenho “Os sem floresta”, a relação pretendida é mais 

adequada. 

No entanto, mais importante ainda é questionar a tentativa feita por este 

professor de fazer uma articulação com a unidade através de uma conversa sobre o 

ambiente físico (quadra) e a utilização pelos alunos(as) e pelos pássaros que 

transitam ao redor. 

Tal estratégia me pareceu fora de contexto e desnecessária. No programa de 

investigação (ANEXO F) do 1º ano, há sólidas indicações de que o professor(a) de 

classe irá desenvolver com profundidade os conceitos de extinção, interdependência 

e preservação das diversas formas de vida, tornando desnecessárias intervenções 

superficiais.  

Conforme dito anteriormente, não há uma obrigatoriedade de articulação de 

todas as disciplinas com as unidades de investigação; esse deve ser um processo 

natural que estabeleça relações significativas e que favoreça a compreensão de 

conceitos, valores, habilidades transdisciplinares ou qualquer outro elemento que 

estabeleça a conexão, desde que tais elementos estejam relacionados com o 

universo disciplinar. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A presente investigação partiu do pressuposto de que as limitações da 

organização linear disciplinar, baseada na mera justaposição de disciplinas de forma 

que o conhecimento permaneça encapsulado dentro delas, não contemplam as 

necessidades da escola imersa numa sociedade onde cada vez mais os aspectos 

econômicos, culturais, políticos, ambientais, científicos, etc. se mostram 

interdependentes. 

Um programa de educação cuja organização curricular transcenda as 

barreiras disciplinares de modo que as aprendizagens se aproximem das situações 

do mundo real vai romper com o paradigma do ensino fragmentado limitado às 

perspectivas disciplinares. 

Partiu-se também da idéia que a escola é um ambiente social cuja função é 

educar para a vida, cujos problemas e situações não são disciplinares. As questões 

da vida dependem de uma perspectiva multidisciplinar ou ainda melhor, 

transdisciplinar. 

Hoje, compreender a complexidade do mundo para agir sobre ele requer uma 

leitura dinâmica do mesmo e uma visão a partir de múltiplas perspectivas.  

A organização linear disciplinar não favorece tal compreensão, pelo contrário, 

especializa e não considera os aspectos multidimensionais da realidade.  

A relevância da presente pesquisa está justamente em investigar um 

programa de educação, o PYP (Primary Years Programme), que parte do 

pressuposto que a complexidade da vida e a multidimensionalidade da experiência 

humana devem ser o ponto de partida para a organização curricular escolar.  

Estudar os pressupostos de um currículo integrado de natureza 

transdisciplinar, cuja organização básica se dá através de temas de significância 

global, a partir dos quais são estruturados conhecimentos, conceitos, atitudes e 

habilidades, pode fazer deste trabalho um estudo significativo para professores e 

professoras que buscam alternativas para a aproximação das áreas do 

conhecimento. 

Em relação à área da educação física, procurei trazer elementos que 

pudessem ajudar a mim e aos leitores a entender como esta disciplina pode se 

articular a este modelo curricular.  
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Ao estudar autores que há décadas se debruçam sobre os temas abordados 

nesta dissertação, pude entender um pouco mais sobre a relação entre os processos 

históricos da ciência no âmbito da pesquisa e as formas de organização curricular 

escolar. Pude também perceber como a indústria se desenvolveu e estabeleceu 

relações de trabalho a partir dos paradigmas científicos. Tomei conhecimento de 

alguns projetos de educação que, ao longo da história da educação, buscaram e 

ainda buscam aproximar as aprendizagens na escola às situações e problemas do 

mundo real. 

Ao ler e analisar os principais documentos que fundamentam o programa PYP 

e a prática pedagógica na instituição onde foi realizada a pesquisa, ao observar e 

registrar as discussões entre os professores(as) durante importantes reuniões sobre 

planejamento, ao observar uma aula típica sobre uma possibilidade de desenvolver 

uma unidade de investigação, ao conversar ou entrevistar professores(as) que 

fazem o programa transdisciplinar acontecer, pude identificar dificuldades, 

resistências e também avanços na implantação do programa. 

A pequena mostra considerada neste estudo (professores(as), reuniões, 

demais observações) pode não traduzir necessariamente como é desenvolvido o 

programa na instituição, porém certamente gerou subsídios para que eu fizesse 

alguns apontamentos. 

Ficou claro, por exemplo, a coerente relação entre os documentos produzidos 

pela escola revelando com clareza as etapas do planejamento curricular, e que tais 

documentos seguem os pressupostos indicados nos documentos que fundamentam 

o programa, elaborados pelo IB. 

O mesmo pode ser dito com relação aos documentos produzidos pelos 

professores(as) de educação física. Eles mostram a relação entre os aspectos 

específicos da disciplina com os pressupostos do programa. 

Neste estudo foram registradas algumas reuniões relacionadas ao 

planejamento colaborativo, que ocorrem periodicamente e que possibilitam que os 

professores(as) das várias áreas do conhecimento se encontrem e discutam as 

principais questões relacionadas às unidades de investigação, de forma que 

minimamente, todos conheçam seus pontos mais importantes. Na opinião dos 

professores(as) de educação física, as reuniões ajudam não somente a buscarem 

significativas conexões com as unidades, mas também a terem uma idéia global das 

mesmas.  
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É evidente que hoje, após meses observando, descrevendo, analisando 

situações do dia a dia escolar, percebo que possíveis desdobramentos desta 

investigação poderiam produzir outras informações relativas às minhas questões.  

Creio que um estudo complementar que acompanhasse de maneira longitudinal uma 

ou mais turmas, registrando todas as ações dos professores(as) de classe e 

especialistas bem como os resultados dessas intervenções nas aprendizagens dos 

alunos(as) ao longo de um ano letivo completo, poderia trazer elementos que 

complementassem a presente investigação.  

De qualquer maneira, foi possível tecer algumas considerações quanto às 

dificuldades, avanços e questões relativas à implantação de um currículo 

transdisciplinar, ainda que não possam ser generalizadas, uma vez que os dados 

foram apresentados em contextos isolados. 

Quanto à estrutura do programa e sua aplicação, foi observado que: 

1. Em relação às conexões disciplinares com as unidades de investigação, 

alguns professores(as) sentem um pouco de dificuldade em encontrar 

conexões com algumas unidades/temas transdisciplinares e correm o risco de 

criarem conexões artificiais e não significativas.  

2. Algumas conexões com as unidades de investigação são realizadas de 

maneira que acabam reforçando a aquisição de um conhecimento de outra 

área, podendo comprometer a especificidade da disciplina original. 

3. Há uma importante preocupação sobre uma possível redução do rigor das 

matérias disciplinares e a sistematização de seus conteúdos, podendo levar 

ao risco de determinados conhecimentos não serem contemplados como no 

modelo disciplinar. 

4. Existe uma preocupação em cumprir o que foi previamente planejado e 

trabalhar com as questões que emergem do cotidiano. 

5. A obrigatoriedade de se fazer um planejamento detalhado antecipado, a partir 

da estrutura proposta pela escola, exige muito do professor(a). 

6. Em relação ao perfil do aluno desejado, um dos pilares do programa, deve-se 

ter cuidado para, ao selecionar e valorizar qualidades desejadas, não criar 

discriminação e exclusão de alguns alunos(as). 

7. A formação profissional inicial fragmentada trás dificuldades na compreensão 

dos conceitos centrais, tais como currículo integrado e transdisciplinaridade. 
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Os principais avanços observados foram: 

1. O PYP propõe um modelo curricular cuja estrutura auxilia a organização dos 

conhecimentos disciplinares. 

2. A organização curricular transdisciplinar permite que conhecimentos 

disciplinares sejam contemplados nas unidades de investigação sem a forma 

estereotipada de uma disciplina, principalmente aqueles ministrados pelo 

professor de classe. 

3. As reuniões de planejamento colaborativo permitem que os docentes das 

diversas áreas tomem conhecimento da estrutura das unidades de 

investigação e troquem informações e idéias sobre as possibilidades de 

conexões com as unidades e entre as disciplinas, enriquecendo as 

intervenções pedagógicas.  

4. O pensamento linear disciplinar dos professores(as) de educação física deu 

lugar a uma visão mais ampla e integrada de educação. 

5. O modelo diretivo de ensino modificou-se na direção de um modelo mais 

construtivo e reflexivo, onde o professor(a) considera o conhecimento prévio 

do aluno, responde menos e pergunta mais, além de propor desafios para os 

alunos(as) analisarem e resolverem individualmente e em grupo. 

6. A participação nas reuniões de planejamento colaborativo tem ajudado na 

compreensão dos temas transdisciplinares, da idéia central e das linhas de 

investigação, e principalmente na percepção e aprimoramento das possíveis 

conexões com as unidades. 

7. As categorias de divisão de conteúdos propostas pelo PYP não restringem o 

programa de educação física, ao contrário, ajudam os professores(as) a 

organizarem as etapas de trabalho. 

 

Finalizando, a sistematização de um programa transdisciplinar, bem como as 

diversas instâncias estruturadas, tais como: o formato do planejamento, os espaços 

de reuniões e encontros de professores(as), favorecem um projeto educacional que 

valoriza o ser humano como agente de transformação social e que, para tal, não 

necessita somente de informação e conhecimento sobre o mundo, mas 

principalmente de desenvolver o pensamento crítico, suas habilidades, atitudes, 

valores e a capacidade de compreender e transferir conceitos, pois só assim poderá 

enxergar e lidar com a complexidade da vida. 
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