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RESUMO 
 
 

Linha de Pesquisa: Políticas para a Educação Básica e Superior 
Grupo de Pesquisa: Políticas Públicas de Currículo e Avaliação 

 
Discussões sobre a organização de um currículo para a Educação Infantil contextualizado, 
integrado e interdisciplinar têm sido freqüentes nas últimas décadas. Tais discussões são 
derivadas das divergências existentes sobre as visões de criança, família, função de Educação 
Infantil e a função de um currículo para esta etapa escolar. Existe o receio de transportar a 
estrutura e organização dos currículos já existentes para o Ensino Fundamental, Médio e 
Superior, que hoje tem sido muito criticados, para a Educação Infantil. Desta forma, para orientar 
os profissionais da área de Educação Infantil, os RCNEI’s (Referenciais Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil) foram construídos em 1998, para servir como um instrumento de 
orientação das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores nesta faixa etária. 
Entretanto, o esclarecimento das intenções apresentadas pelo documento precisa ser realizado 
com estudos e argumentos sólidos que sustentem as orientações disponibilizadas. Essa 
elucidação é importante devido ao número crescente de contradições existentes com relação 
aos RCNEI’s, que são cada vez mais questionadas e debatidas em esfera educacional. Um 
desses questionamentos refere-se aos termos relativos à integração e interdisciplinaridade 
contidos no documento em questão. Ambos os termos (integração e interdisciplinaridade) por 
vezes são conceituados de forma sinônima; contudo apesar da complementaridade entre os 
dois, as distinções precisam ser compreendidas. Essa pesquisa, além de conceituar os termos 
integração e interdisciplinaridade, apresenta uma análise destes nos RCNEI’s. Portanto, a 
questão de pesquisa é justamente compreender o sentido dos termos relacionados à integração 
e interdisciplinaridade, contidos no volume I dos Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil e o objetivo geral é identificar se a utilização dos termos correspondem aos 
sentidos apreendidos na leitura do documento em questão. A abordagem metodológica para o 
presente estudo foi a pesquisa documental, caracterizada pelo enfoque qualitativo e a utilização 
de análise de conteúdo. Através da análise histórica da evolução da integração e 
interdisciplinaridade na esfera educacional, percebe-se que os termos foram sendo 
caracterizados equivocadamente, perdendo seus verdadeiros sentidos ou então, sendo 
interpretados de forma sinônima. A partir das análises foi possível perceber que mais trechos 
condiziam com a proposta integradora do que os trechos com intenções interdisciplinares. Desta 
forma, pergunta-se: Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: uma proposta 
integradora ou interdisciplinar? Se levarmos a questão para o cunho superficial, podemos afirmar 
que os RCNEI’s pressupõem uma proposta integradora, a medida que encontra-se o termo 
explicitamente ao longo do documento. Porém, se deseja-se ir além, ler nas entrelinhas, pode-se 
dizer que as reais pretensões assumem um caráter interdisciplinar. O fato é que até os dias de 
hoje, as organizações curriculares ainda não conseguiram efetivar as propostas 
interdisciplinares, podendo ser evidenciadas atividades e práticas contrárias à unidade e 
integração. Diante da constatação de que as ações pedagógicas direcionadas à Educação 
Infantil precisam ser reavaliadas e discutidas em caráter democrático, é preciso que trabalhos 
como este sejam divulgados entre os profissionais da área. Deste modo, a participação efetiva e 
crítica dos educadores na construção de parâmetros de trabalho mais claros e objetivos, será 
garantida à medida que todos tenham conhecimento de argumentos sólidos para sustentar seus 
discursos. Espera-se que a reformulação dos RCNEI’s tragam orientações mais claras em 
relação ao trabalho a ser desenvolvido com as crianças que freqüentam a Educação Infantil, 
contribuindo para a melhoria na qualidade de ensino nesta etapa escolar. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação Infantil, Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, Integração e Interdisciplinaridade. 



 

 

ABSTRACT 
 

Line of Research: Policies for Basic and Higher Education 
Research Group: Public Policies for the Curriculum and Assessment 

 
Discussions on the organization of a curriculum for contextualized, integrated and 
interdisciplinary early childhood education have been frequent in recent decades. These 
discussions are derived from the divergence of views concerning the child, the family, the 
role and function of early childhood education, and the curriculum for this educational 
stage. There is a fear of transporting the structure and organization of the existing curricula 
for Elementary, Middle and Higher Education, which today has been much criticized, to Early 
Childhood Education. Thus, to guide professionals in early childhood education, the RCNEIs 
(National Curriculum Benchmarks for Early Childhood Education) were created in 1998, to 
serve as a tool to guide the teaching practices of educators working with this age 
group. However, the intentions presented by the document need to be clarified with solid 
arguments and studies that support the guidelines provided. This clarification is important 
due to the increasing number of contradictions that exist in relation to the RCNEIs, which are 
increasingly questioned and debated in the educational sphere. One of these questions 
refers to the terms relating to integration and interdisciplinarity in the document in 
question. Both terms (integration and interdisciplinarity) are sometimes seen as synonymous, 
yet despite the complementarity that exists between the two, the distinctions need to be 
understood. This research, in addition to conceptualizing the terms integration and 
interdisciplinarity, presents an analysis of the RCNEIs. The research question, therefore, is to 
understand the meaning of terms related to integration and interdisciplinarity contained in 
Volume I of the National Curricular Benchmarks for Early Childhood Education, and its 
overall purpose is to identify whether the use of terms correspond to the meanings that are 
understood when reading the document in question. The methodological approach used in 
this study was documentary research, characterized by the use of the qualitative approach 
and content analysis. Through historical analysis of the evolution of integration and 
interdisciplinarity in the area of education, it is seen that the terms have been wrongly 
characterized, losing their true meanings, or being interpreted as synonymous. Based on the 
analysis, it was observed that there are more portions of text in keeping with the integrating 
proposal than portions with interdisciplinary intentions. Thus, the question arises: National 
Curricular Benchmarks for Early Childhood Education: An integrative or interdisciplinary 
proposal? Looking at the question superficially, one can say that the RCNEIs assume an 
integrative proposal, as the term is explicit throughout the document. However, reading 
between the lines, one can say that the real claims are interdisciplinary in nature. The fact is 
that even today, organizations have failed to accomplish interdisciplinary curricular 
proposals, and activities and practices can be highlighted that are contrary to unity and 
integration.  In view of the fact that pedagogical actions aimed at early childhood education 
should be revised and discussed in a democratic way, it is necessary for works like this to be 
circulated among professionals in this area. Thus, the effective and critical participation of 
educators in the construction of clear, objective working parameters will be guaranteed if all 
those concerned are aware of solid arguments to support their discourses. It is hoped that 
the reformulation of the RCNEIs will bring clearer guidelines in relation to the work being 
developed with the children in early childhood education, helping to improve the quality of 
teaching in this stage of education.  
 
 
Key-words: Children’s Education, National Curricular Benchmarks for Early Childhood 
Education, Integration and Interdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação Infantil brasileira é caracterizada pela pluralidade de pessoas, 

contextos, necessidades e práticas pedagógicas desenvolvidas. Paralelo a essa 

realidade multifacetada, os professores tem a disposição uma série de documentos 

oficiais que visam orientar as práticas docentes com as crianças. Dentre esses, o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, construído em 1998 por 

profissionais da educação envolvidos com o ensino infantil, apresenta-se como  

 
um referencial concebido de maneira a servir como um guia de 
reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e 
orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente 
com crianças de zero a seis anos, respeitando seus estilos 
pedagógicos e a diversidade cultural brasileira [...] (MEC, 1998). 

 

Entre tantos materiais disponibilizados para a orientação dos educadores 

infantis, a análise do sentido dos termos relacionados à integração e 

interdisciplinaridade, exigia a seleção de apenas um, entre tantos acessíveis. A 

escolha do RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil) é 

justificada pelo fato de este ser o de maior divulgação e conhecimento dos 

professores dessa área. Por abranger os conteúdos e procedimentos considerados 

necessários para o desenvolvimento das ações pedagógicas infantis e por conter 

informações que visam orientar os profissionais da área, levando em conta a 

variedade cultural, social e econômica das crianças brasileiras, estipulou-se que este 

documento forneceria subsídios interessantes para a discussão dos sentidos dos 

termos relacionados à integração e interdisciplinaridade. 

Já a escolha do primeiro volume do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil se justifica por conter o maior número de informações relevantes 

para a análise objetivada, que é focada na compreensão do sentido dos termos 

relacionados à integração e à interdisciplinaridade contidas no volume I do RCNEI. 

Os volumes posteriores trazem os conteúdos e procedimentos sugeridos para os 

profissionais, enquanto o primeiro traz informações teórico-epistemológicas como a 

visão de infância, educação, o perfil adequado de um professor de Educação Infantil, 

bem como o tratamento que se deve dar aos objetivos e conteúdos apresentados. 
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A intenção dos organizadores do RCNEI é a de que os professores brasileiros 

possam garantir que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas 

identidades, a partir de ações pedagógicas integradas e globais, visto que o 

conhecimento não pode ser concebido de forma fragmentada. 

Diante disto, Beane (2002) acrescenta a discussão proposta, com seus 

estudos sobre o tratamento integrado que se deve dar aos conteúdos e 

procedimentos, afirmando que a integração de experiências, a integração social, a 

integração do conhecimento e a integração como uma concepção curricular é que 

formam a teoria curricular denominada integradora. Segundo esse mesmo autor, 

integração curricular é uma teoria que está preocupada em aumentar as 

possibilidades da integração pessoal e social através da organização de um 

currículo à volta de problemas e de questões significativas, identificadas de forma 

colaborativa pelos educadores e jovens, independentemente das linhas de 

demarcação das disciplinas. 

Em contrapartida, considerando que a integração por si só não atinge os 

objetivos de uma educação global, Fazenda (1996) apresenta a interdisciplinaridade 

como uma possibilidade de se alcançar tais objetivos, trazendo esta vertente como 

uma questão de atitude e de postura dos envolvidos no processo educativo. 

Ressaltando a diferenciação epistemológica e pedagógica entre os termos 

integração e interdisciplinaridade, a autora elucida que a distinção entre ambos 

encontra-se no sentido de que a integração refere-se a um aspecto formal da 

interdisciplinaridade, que não pode residir apenas na justaposição de conteúdos ou 

métodos, e sim de conhecimentos parciais em vista de um conhecer global. Não 

considerando a concepção fragmentária do ser humano e do conhecimento, a 

interdisciplinaridade pressupõe uma mudança de atitude frente a um fato a ser 

conhecido, sendo exigido assim, a colaboração entre as diversas disciplinas.  

Em alguns documentos oficiais, especificamente os direcionados a Educação 

Infantil, pôde-se identificar a orientação para o tratamento integrado ou 

interdisciplinar dos conteúdos e procedimentos desenvolvidos. No volume I do 

RCNEI nos é elucidado que  

 
Embora sejam elencados por eixos de trabalho, muitos conteúdos 
encontram-se contemplados em mais de um eixo. Essa opção visa a 
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apontar para o tratamento integrado que deve ser dado aos 
conteúdos. Cabe ao professor organizar seu planejamento de forma 
a aproveitar as possibilidades que cada conteúdo oferece, não 
restringindo o trabalho a um único eixo, nem fragmentando o 
conhecimento (MEC, 1998, p. 53).  

 

Neste trecho é perceptível o uso do termo integração para designar a 

necessidade dos educadores em organizar uma proposta pedagógica chamada 

integradora, que faça uso de todos os eixos de trabalho e conhecimentos para a 

resolução de problemas e compreensão de conceitos. De acordo com o fragmento 

extraído do RCNEI, o olhar do professor em relação a essa integração é necessário, 

visto que ele é quem vai organizar as ações educativas, justapondo os conteúdos de 

forma significativa para as crianças. 

No mesmo documento é apontado que “esse processo possibilitará às 

crianças modificarem seus conhecimentos prévios, matizá-los, ampliá-los ou 

diferenciá-los em função de novas informações, capacitando-as a realizar novas 

aprendizagens, tornando-as significativas” (MEC, 1998, p. 33). Compreendendo a 

importância de todas as áreas do conhecimento para a resolução de problemas do 

cotidiano e a ampliação das aprendizagens, Fazenda (1996), sugere que a 

interdisciplinaridade faça parte de propostas como a apresentada pelo RCNEI, visto 

que é uma atitude para conhecer mais e melhor novos saberes e que otimiza a 

construção de conhecimentos de forma significativa e interligada. 

Diante de tais elucidações, percebe-se que o RCNEI aponta caminhos 

divergentes na consolidação das ações educativas, pois de acordo com a teoria 

sobre integração e interdisciplinaridade e a análise do documento em questão, 

podemos observar que alguns trechos favorecem o entendimento do tratamento 

integrado que se deve dar aos conteúdos, enquanto que em outros trechos a 

interdisciplinaridade é apresentada como uma proposta favorável ao alcance dos 

objetivos pretendidos.  

Diversos profissionais da área utilizam o RCNEI como instrumento de 

orientação de suas práticas, portanto o esclarecimento das intenções apresentadas 

pelo documento precisa ser feito com estudos e argumentos sólidos que sustentem 

as orientações disponibilizadas. 
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Assim, diante da problemática apresentada, considera-se importante 

compreender o sentido dos termos relacionados à integração e a 

interdisciplinaridade como: desenvolvimento integrado, desenvolvimento global, 

ação integrada e inter-relações de conteúdos, contido no volume I do RCNEI, sendo 

essa a questão-problema dessa dissertação. Espera-se que uma maior clareza 

conceitual sobre esses termos contribua para a elaboração de modelos curriculares 

cada vez mais claros e condizentes com os reais objetivos pedagógicos 

direcionados às crianças brasileiras e auxilie a compreensão por parte dos 

educadores das propostas sugeridas. 

Essa problemática surgiu da inquietação da pesquisadora nos tempos de 

graduação, ao perceber em sua ação docente, o quanto as práticas educativas eram 

desenvolvidas de forma fragmentada e desconexa para as crianças. Ao lado desta 

preocupação, inquietava também a desorientação ou equivocada interpretação dos 

professores de Educação Infantil em relação aos documentos disponibilizados para 

o encaminhamento dos trabalhos pedagógicos nas escolas. 

Como pedagoga em constante formação, a pesquisadora investigou, na 

graduação, a possibilidade de integrar a matemática (eixo de conhecimento que 

ainda possui resistências e incompreensões por parte dos professores da Educação 

Infantil) com os demais eixos do conhecimento propostos pelo Ministério de 

Educação e Cultura. Concluiu a pesquisa com uma resposta positiva das pretensões 

objetivadas e através de atividades lúdicas desenvolveu estratégias que pudessem 

promover a integração da matemática com os demais eixos cognitivos da Educação 

Infantil. 

Porém, logo ao concluir a graduação e ingressar no Mestrado em Educação, 

as preocupações por parte da pesquisadora aumentavam, visto que se percebeu 

que a integração é apenas um passo da jornada para o alcance dos objetivos 

estipulados: o desenvolvimento de uma prática pedagógica que contemple as 

habilidades básicas e necessárias às crianças da Educação Infantil de forma 

interdisciplinar. A leitura de obras que dissertam sobre integração e 

interdisciplinaridade no ensino serviu como renovação das ideias iniciais, apontando 

para a sugestão de que o trabalho integrado entre os eixos de conhecimento já não 

eram suficientes para atingir o desenvolvimento global das crianças. As tentativas 
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ousadas e positivas nas salas de aula da Educação Infantil e a constante reflexão 

das práticas docentes foram propulsoras para a construção da reflexão apresentada. 

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, foi realizada a 

conceitualização de cada um dos termos (integração e interdisciplinaridade), 

compreendendo um como uma concepção curricular que prevê o trabalho 

pedagógico a partir do delineamento de grandes ideias ou temas de interesse do 

aluno e as contribuições que cada disciplina pode oferecer; enquanto que o outro 

termo se caracteriza como uma atitude epistemológica que prevê as relações 

dinâmicas das disciplinas, auxiliando na resolução de problemas sociais. A definição 

de cada um dos termos, por fim auxiliou na análise dos sentidos que os mesmos 

carregam, dentro do contexto apresentado no volume I do RCNEI. Os resultados 

contribuíram para responder a indagação de se os Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil se apresentam como uma proposta integradora 

ou interdisciplinar. 
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2 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A abordagem metodológica selecionada para o presente estudo é a pesquisa 

documental, caracterizada pelo enfoque qualitativo e a utilização de análise de 

conteúdo. Segundo Franco (2005), na análise de conteúdo o ponto de partida é a 

mensagem, considerando as condições contextuais de seus produtores e as 

concepções críticas e dinâmicas da linguagem. Deve ser considerado não apenas a 

semântica da língua, mas também a interpretação do sentido que um indivíduo 

atribui às mensagens.  

 
A análise de conteúdo visa verificar hipóteses e/ou descobrir o que 
está por trás de cada conteúdo manifesto. Assim, o que está escrito, 
falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou simbolicamente 
explicitado sempre será o ponto de partida para a identificação do 
conteúdo manifesto, seja ele explícito e/ou latente (MINAYO, 2003, p. 
74). 

 

Sendo considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema, há a necessidade 

de se limitar ou definir unidades a serem investigadas, por exemplo, palavras, 

temas, personagens ou itens. A unidade de contexto é a parte mais ampla do 

conteúdo a ser analisado, porém é indispensável para a necessária análise e 

interpretação dos textos a serem decodificados e, principalmente, para que se possa 

estabelecer a necessária diferenciação resultante dos conceitos de significado e 

sentido (PUGLISI; FRANCO, 2005).  

Visto que o objetivo desta pesquisa foi compreender os sentidos dos termos 

relacionados à integração e à interdisciplinaridade, encontrados no volume I do 

RCNEI, julgou-se coerente utilizar a técnica explicitada acima. Para tanto, realizou-

se primeiramente uma leitura inicial do documento do MEC (Ministério da 

Educação), grifando os termos ou expressões que remetiam a interpretações 

integradoras ou interdisciplinares. Segundo Bardin (2002) essa etapa metodológica 

é chamada de leitura flutuante, que constitui as primeiras leituras de contato com os 

textos analisados e é parte integrante da pré-analise dos dados.  
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A escolha pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil para 

realizar a análise justificou-se pelo fato de caracterizar-se como o documento de 

maior divulgação e conhecimento dos educadores infantis de todo o país e por 

conter informações que auxiliariam na compreensão dos questionamentos. O 

primeiro volume do documento foi selecionado por conter os trechos mais 

pertinentes em relação à discussão dos termos integração e interdisciplinaridade, 

visto que os dois outros volumes contém as orientações e sugestões de atividades 

propriamente ditas. Termos como: ação integrada, desenvolvimento integral, 

desenvolvimento global e inter-relações de conteúdo; foram encontradas ao longo 

do primeiro capítulo do RCNEI e utilizados na análise. 

Depois disso, realizou-se uma revisão bibliográfica das obras que divulgam 

estudos sobre integração e interdisciplinaridade. Os livros “Interdisciplinaridade: 

história, teoria e pesquisa (2001)”, “Práticas Interdisciplinares na escola (1993)”, 

“Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: Efetividade ou ideologia? 

(1996)” de Ivani Fazenda, “Integração Curricular: A concepção do Núcleo da 

Educação Democrática (2002)” de James Beane e obras de outros autores que 

dissertam sobre o tema possibilitaram a compreensão da distinção de cada um dos 

termos e a complementaridade entre os ambos. 

Com a clara definição dos termos, retomou-se a leitura do volume I do 

RCNEI, desta vez extraindo os trechos que continham termos relacionados à 

integração ou interdisciplinaridade como: ação integrada, desenvolvimento integral, 

desenvolvimento global, inter-relações de conteúdos e outras expressões que 

explicitam o tratamento não-fragmentado do conhecimento. Com os trechos 

selecionados, organizou-se uma tabela dividindo os trechos que favoreciam a 

interpretação de uma proposta integradora e trechos que tendiam a interpretação de 

interdisciplinaridade.  

A análise dos trechos seguiu a ordem das páginas do RCNEI, a fim de manter 

a coerência da evolução do pensamento exposto no documento analisado. Os 

critérios utilizados para a construção desta tabela e para a divisão dos trechos 

conforme seus sentidos pedagógicos e epistemológicos foram definidos de acordo 

com a presença explícita dos termos analisados e também com a identificação das 

pretensões integradoras e interdisciplinares nas entrelinhas do documento, visto que 



 

 

 

14

por vezes são utilizadas expressões variadas que também levam a compreensão de 

uma ação integradora ou interdisciplinar. 

Para o tratamento dos dados a técnica da análise temática ou categorial foi 

utilizada e de acordo com Bardin (2002), baseia-se em operações de 

desmembramento do texto em unidades, ou seja, trata-se de descobrir os diferentes 

núcleos de sentido que constituem a comunicação, e posteriormente, realizar o seu 

reagrupamento em classes ou categorias. Esta etapa foi desenvolvida na construção 

da tabela, que foi definida a partir da divisão dos trechos, de acordo com o sentido 

relativos à interdisciplinaridade e integração. 

Por fim, com a conclusão da tabela, foi possível analisar cada trecho e 

compreender que expressões ou ideias fazem cada um pressupor a efetivação de 

um trabalho integrado ou o desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar. Em 

alguns trechos foi possível identificar claramente a intenção de uma proposta 

integrada, visto que o termo “integração” ou a expressão “ação integrada” estavam 

apresentados de forma explícita. Apesar disso, foi necessário recorrer aos autores 

que subsidiaram a fundamentação teórica para compreender o verdadeiro sentido 

que cada trecho expunha e analisar o contexto de linguagem em que se 

encontravam cada termo. Em outros trechos, as expressões “interdisciplinaridade”, 

“desenvolvimento global” e “inter-relações de conteúdo” condiziam com a pretensão 

interdisciplinar, levando em consideração o contexto interpretativo em que se 

apresentam no RCNEI. 
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3 INTEGRAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE: UNIDADE E COMPLEMEN-

TARIDADE 

 

 

Frente à emergência educacional de proporcionar as crianças uma proposta 

educativa direcionada à constituição de uma educação global, que integre as áreas 

do conhecimento, as dimensões intelectuais, sociais e cognitivas aos infantes e 

promova de forma autônoma uma perspectiva educacional interdisciplinar, torna-se 

importante compreender se integração e interdisciplinaridade são propostas que 

pretendem objetivos educacionais divergentes, se são intenções direcionadas as 

mesmas pretensões, ou se, embora distintos, se complementam e interagem entre 

si. Portanto, distinguir e compreender a especificidade de cada termo, analisando 

suas contribuições para a consolidação de uma educação integral e global é 

essencial para o alcance dos objetivos pretendidos. 

Uma das características que distinguem o século XX dos demais é a 

freqüente reorganização e discussão do conhecimento. Como ensinar, o que 

ensinar, como organizar o currículo ideal, qual a necessária formação dos 

professores para lidar com essa nova demanda de conhecimentos, enfim, todas 

essas perguntas permeiam há tempos a esfera educacional. Tendências a maiores 

parcelas de especialização e propensões a uma maior unificação do saber são os 

pólos entre os quais oscila a construção e difusão do conhecimento (SANTOMÉ, 

1998). Nesse contexto, o desenvolvimento de pesquisas sobre a 

interdisciplinaridade tem crescido consideravelmente, visto que a preocupação em 

compreender e solucionar problemas significativos exige o esforço de vários campos 

do conhecimento. 

A multiplicidade de áreas científicas, a variedade de modelos de sociedade 

cada vez mais abertos, a universalização da comunicação e da informação e a 

complexidade do mundo e da cultura atual exige a pesquisa de várias informações, 

conhecimentos e disciplinas. Porém, analisando a situação educacional no Brasil 

dentro desse contexto, se percebe o distanciamento existente entre as exigências da 

atualidade e a educação oferecida pelas instituições escolares, tornando-se mister 
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insistir na importância de tornar as questões sociais e os problemas cotidianos o 

centro das organizações curriculares.  

Deste modo, é importante tomar conhecimento dos estudos sobre integração 

e interdisciplinaridade antes de discutir sua evocação nos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, pois uma reflexão epistemológica cuidadosa 

sobre essas vertentes possibilita consideráveis avanços na compreensão do melhor 

currículo para atender as exigências sociais e educacionais de nossas crianças e 

jovens. Tais avanços poderão permitir a visualização dos projetos pedagógicos que 

possam corresponder ao novo paradigma emergente do conhecimento que está 

surgindo, “embora precise ficar claro que em termos de conhecimento estamos 

ainda em fase de transição [...]” (FAZENDA, 1993, p. 16). 

O movimento pedagógico a favor da interdisciplinaridade surgiu de 

reivindicações progressistas organizadas por pessoas que lutavam por uma maior 

democratização da sociedade. Essa luta era uma forma de protesto contra a 

taylorização no âmbito educacional e contra o fato de que nem professores nem 

alunos podiam participar de uma discussão democrática dos assuntos de seus 

interesses. As políticas e práticas educacionais não permitiam o desenvolvimento 

desses diálogos e os conteúdos culturais estavam demasiados distantes da 

realidade dos alunos, sendo apresentados de forma abstrata, desconexa e 

incompreensível. O resultado é que, como estratégia para sobreviver nas salas de 

aula, os alunos e alunas passaram a acumular em suas mentes uma sobrecarga de 

fragmentos sem conexão uns com os outros, que só são aceitos se baseados na 

repetição ou na autoridade (DEWEY, 1989 apud SANTOMÉ, 1998). 

Nesse período, o que importava nas instituições educativas eram as notas 

obtidas pelos alunos, refutando-se o processo de trabalho em virtude do produto, 

que era resumido em qualificações escolares. Com a necessidade das indústrias em 

encontrar especialistas para enfrentar os problemas e os objetivos específicos de 

seus processos de produção e de comercialização, a disciplinaridade do 

conhecimento ficou ainda mais evidente, embora houvesse partidários que lutavam 

contra essa tendência, apoiando propostas de formação mais generalistas. 

Com a flexibilidade da produção e dos mercados, ocorreu uma mudança 

significativa no contexto laboral dos trabalhadores, exigindo a participação destes na 



 

 

 

17

programação, desenvolvimento e avaliação das tarefas executadas. Começa-se, 

então, atribuição maior da importância ao trabalho em equipe, em contraponto ao 

trabalho individual defendido pelos tayloristas e fordistas.  

De acordo com o pensamento de Santomé (1998), se transportar essas 

mudanças para a esfera educacional, entende-se que as ideias de descentralização, 

autonomia dos centros escolares e flexibilidade dos programas escolares começam 

a ganhar mais força e as pretensões de se organizar um currículo não só em torno 

de disciplinas, mas de núcleos que ultrapassam os limites das disciplinas, centrados 

em temas, problemas, tópicos, instituições, períodos históricos, espaços 

geográficos, grupos humanos e ideias instauram-se nos discursos dos profissionais 

da educação. 

 
O currículo globalizado e interdisciplinar converte-se assim em uma 
categoria ‘guarda-chuva’ capaz de agrupar uma ampla variedade de 
práticas educacionais desenvolvidas nas salas de aula, e é um 
exemplo significativo do interesse em analisar os processos de 
ensino e aprendizagem (SANTOMÉ, 1998, p. 27). 

 

A aposta na relevância desse tipo de currículo teve apoio do próprio Piaget, 

que se posicionando com relação ao ensino compartimentado em disciplinas, afirma 

que se a escola quiser adaptar-se às condições do progresso científico, deverá 

acentuar o estruturalismo curricular cada vez mais generalizado e conquistador, que 

implica indubitavelmente, uma visão interdisciplinar (PIAGET, 1975 apud SANTOMÉ, 

1998). 

Entretanto, inúmeras são as discrepâncias na definição de 

interdisciplinaridade, pois existe a falsa ideia de que multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade, integração, inter-relação ou interação seja 

o mesmo que interdisciplinaridade, empobrecendo a noção de cada uma dessas 

definições. 

Deste modo, com a finalidade de esclarecer os problemas de terminologia e 

abrir caminho para uma reflexão epistemológica, Michaud (1972 apud FAZENDA, 

1996) propõe uma distinção terminológica em quatro níveis: multi, pluri, trans e 

interdisciplinar. Assim sendo, estabelece como ponto de partida a conceitualização 

dos seguintes significados: 
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• Disciplina: conjunto específico de conhecimentos com 
características próprias. 

• Multidisciplina: justaposição de disciplinas diversas, desprovidas 
de relação aparente entre elas. Ex.: música + matemática + física. 

• Pluridisciplina: justaposição de disciplinas mais ou menos 
vizinhas nos domínios do conhecimento. Ex.: domínio científico: 
matemática + física. 

• Transdisciplina: resultado de uma axiomática comum a um 
conjunto de disciplinas (ex. Antropologia considerada como “a 
ciência do homem e de suas obras”, segundo a definição de 
Linton).  

• Interdisciplina: interação existente entre duas ou mais disciplinas. 
Essa interação pode ir da simples comunicação de ideias até a 
integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, da 
terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da 
organização referentes ao ensino e à pesquisa. Um grupo 
interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam sua 
formação em diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) 
com seus métodos, conceitos, dados e termos próprios 
(FAZENDA, 1996, p. 27). 

 

Apesar de não haver um consenso sobre a definição de 
interdisciplinaridade, o princípio de todas as definições estudadas 
encontra-se na ‘caracterização da intensidade das trocas entre os 
especialistas e do grau de integração real das disciplinas no interior 
de um mesmo projeto de pesquisa’ (JAPIASSÚ, 1976 apud 
FAZENDA, 1996, p. 25). 

 

Para compreender de forma mais clara a interdisciplinaridade, Ferreira (apud 

FAZENDA, 1996) utiliza uma metáfora, considerando o conhecimento como uma 

sinfonia. Para a sua execução será necessária a presença de muitos elementos: os 

instrumentos, as partituras, os músicos, o ambiente, a plateia, os aparelhos 

eletrônicos etc. A orquestra está estabelecida. Todos os elementos são 

fundamentais, descaracterizando, com isso, a hierarquia de importância entre os 

membros. Durante os ensaios as partes de ligam, se sobrepõem e se justapõem 

num movimento contínuo, buscando um equilíbrio entre as paixões e desejos 

daqueles que a compõem. O projeto é único: a execução da música. Apesar disso, 

cada instrumento possui elementos que o distinguem dos demais. O violino é 

diferente do piano, tanto na forma como na maneira de ser tocado. Deste modo, 

para que a sinfonia aconteça, será preciso a participação de todos. A integração é 

importante, mas não é fundamental porque na execução de uma sinfonia é preciso a 

harmonia do maestro e a expectativa daqueles que assistem. 
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Transportando essa metáfora para a esfera educacional, pode-se concluir que 

o conhecimento é uma sinfonia, ou melhor, é o conjunto de diversas disciplinas, 

métodos e procedimentos que auxiliam na compreensão de diferentes questões-

problema. Para sua execução/desenvolvimento, será necessária a presença de 

muitos elementos; no caso da sinfonia, os instrumentos musicais e as pessoas 

envolvidas no espetáculo e no caso da construção do conhecimento as disciplinas, 

métodos, procedimentos e as pessoas envolvidas na pesquisa. Todos os elementos 

são fundamentais, não havendo hierarquia entre eles. A sobreposição e justaposição 

dos elementos necessários para a construção do conhecimento trabalham em um 

movimento contínuo para atingir a uma finalidade: compreender o objeto de 

investigação. Cada disciplina é diferente uma da outra, cada um possui elementos 

que o distinguem um do outro, porém para a compreensão do objeto investigado, 

será importante a participação de todos (disciplinas, métodos, procedimentos e 

pessoas envolvidas). 

Para abordar o tema interdisciplinaridade a partir de sua origem, é necessário 

investigar, inicialmente, o significado da palavra. O termo interdisciplinaridade é 

composto por três termos: inter – que significa ação recíproca, ação de A sobre B e 

de B sobre A; disciplinar – termo que diz respeito à disciplina, do latim discere – 

aprender, discipulus – aquele que aprende. Contudo, o termo disciplina também se 

refere a um conjunto de normas de conduta estabelecidas para manter a ordem e o 

desenvolvimento normal das atividades numa classe – dizemos habitualmente que 

“esta classe é disciplinada, ou aquele aluno é indisciplinado”, significando que a 

classe ou o aluno em questão respeita as normas de conduta estabelecidas; outro 

significado para o termo consiste em ordem conveniente a um funcionamento 

regular, submissão, subordinação a regulamento superior – manter a disciplina 

equivale, nesta acepção, a seguir o regulamento, adequar-se a uma hierarquia; 

outro significado para disciplina é matéria, como quando nos referimos à matéria 

Introdução à Filosofia ou Fundamentos da Matemática ou Fisiologia; também é 

possível entender disciplina como um tipo de saber específico, com objeto 

determinado, conhecimentos e saberes relativos a este objeto e métodos próprios. O 

termo dade corresponde à qualidade, estado ou resultado da ação. Desta forma, 

uma ação recíproca disciplinar – entre disciplinas, ou de acordo com uma ordem – 
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promovendo um estado, qualidade ou resultado da ação equivaleria ao termo 

interdisciplinaridade (PROUST, 1993). 

Portanto, a interdisciplinaridade tenta o diálogo com outras formas de 

conhecimento, deixando interpenetrar-se por elas, causando a reciprocidade entre 

as áreas cognitivas. Deste modo, o senso comum é aceito como válido e ampliado 

através do diálogo com o conhecimento científico, enriquecendo a relação com o 

outro e com o mundo. 

Desta forma, segundo Fazenda (1996), o projeto interdisciplinar é vivido e 

exercido através da responsabilidade individual e do envolvimento com o projeto, 

com as pessoas e com as instituições a ele pertencentes. Por conseguinte, Santomé 

(1998) destaca que apostar na interdisciplinaridade exige a defesa de um novo tipo 

de pessoa: mais aberta, flexível, solidária, democrática e crítica, pois o mundo atual 

precisa de sujeitos com uma formação cada vez mais polivalente, para enfrentar 

uma sociedade na qual a palavra mudança é um dos vocábulos mais frequentes e 

onde o futuro tem um grau de imprevisibilidade como nunca em outra época da 

história da humanidade. 

De tal modo, compreendendo a interdisciplinaridade como uma atitude 

epistemológica que resgata a tomada de consciência sobre o sentido do homem no 

mundo, pode-se realizar uma reflexão aprofundada sobre um ensino adequado e a 

necessária simbiose entre atividade profissional e formação escolar. Visando a 

recuperação da unidade humana através da passagem de uma subjetividade para 

uma intersubjetividade, a interdisciplinaridade recupera a ideia primeira de Cultura 

(formação do homem total), o papel da escola (formação do homem inserido em sua 

realidade) e o papel do homem (agente das mudanças no mundo) (FAZENDA, 

1996). 

Essa proposta educativa voltada à vivência do paradigma moderno e 

emergente em que se vive, exige que o conhecimento, o mundo e o homem sejam 

compreendidos numa perspectiva integral ou não-fragmentada, pois o 

desenvolvimento do projeto interdisciplinar implica a superação de múltiplas 

barreiras de ordem material, pessoal, institucional e gnoseológica através da 

criação, inovação e ousadia. Diante disso, o que caracteriza a atitude interdisciplinar 

é a ousadia da busca, da pesquisa: é a transformação da insegurança num exercício 
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do pensar, num construir (FAZENDA, 1993). Tal ousadia é garantida com o trabalho 

unificado de educadores e alunos, gerando uma ação educativa mais produtiva. 

Essa transformação epistemo-pedagógica pressupõe o despojamento de 

preconceitos e o questionamento dos valores arraigados no consciente. As 

consequências da proposta interdisciplinar apontam para a melhora no 

desenvolvimento das atividades por parte dos estudantes e a definição do papel que 

os jovens deverão desempenhar na sociedade, visto que conseguirão se situar no 

mundo atual, criticando e compreendendo as inumeráveis informações que os 

agridem cotidianamente. 

O homem está no mundo, e pelo próprio fato de estar no mundo, ser agente e 

sujeito do próprio mundo, e deste mundo ser Múltiplo e não Uno, torna-se 

necessário que o homem o conheça em suas múltiplas e variadas formas, para que 

possa compreendê-lo e modificá-lo. Ao viver, encontra uma realidade multifacetada, 

produto desse mundo e, evidentemente mais oportunidades terá em modificá-la, na 

medida em que a conhecer como um todo, em seus inúmeros aspectos (FAZENDA, 

1996). 

Visto que a realidade educacional é extremamente complexa e não comporta 

abordagens isoladas, exige a convergência de muitas disciplinas para o alcance de 

objetivos mútuos. Deste modo, a interdisciplinaridade vem recebendo o prestígio de 

solucionar os males da educação fragmentada, em prol da integridade do 

pensamento e da concepção unitária do ser humano. 

 
Neste sentido, pelo próprio fato da realidade apresentar múltiplas e 
variadas facetas, não é mais possível analisá-la sob um único 
ângulo, através de uma só disciplina. Torna-se necessário uma 
abordagem interdisciplinar que leve em conta o método aplicado, o 
fenômeno estudado e o quadro referencial de todas as disciplinas 
participantes, assim, como uma relação direta com a realidade 
(FAZENDA, 1996, p. 52). 

 

A autora aponta que a estrutura linear de um currículo organizado por 

matérias, mesmo que estas se subdividam em núcleo comum e parte diversificada, é 

o principal empecilho à consecução de um trabalho interdisciplinar, pois a 

construção linear em si é uma forma de provocar a “compartimentização” do saber 

em conteúdos estanques. Portanto, a modificação na estrutura curricular, com a 
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eliminação das barreiras entre as disciplinas, facilita o inter-relacionamento 

disciplinar e impede que alguma ciência imponha sua soberania frente às demais. 

Fazenda (1996) explica que seus estudos referentes à interdisciplinaridade 

não pretendem a superação do ensino organizado por diferentes disciplinas, mas 

sim propõe o desenvolvimento de funções que favoreçam as relações dinâmicas 

entre essas disciplinas, auxiliando na resolução de problemas sociais, à medida que 

seja respeitada e valorizada a contribuição de cada disciplina no alcance dos 

objetivos pretendidos. 

Por isso, um dos pressupostos para realização da interdisciplinaridade, não é 

a negação da especificidade, mas o reconhecimento de que o específico demanda a 

busca de sua complementação. Neste sentido, Japiassú (1976 apud FAZENDA, 

1996) expõe seu ponto de vista, afirmando que a exigência interdisciplinar impõe a 

cada especificidade, a tomada de consciência de seus próprios limites para acolher 

as contribuições das outras disciplinas. 

Porém é fato que alguns fatores impedem que essa dinâmica seja adotada e 

desenvolvida nas escolas, pois para Gusdorf (1970 apud FAZENDA, 1996) é mais 

fácil trabalhar de forma parcelada, com cada professor se responsabilizando pela 

aprendizagem de sua disciplina isolada, ao invés de discutir as ideias alheias ou 

suas próprias ideias. 

Além disso, os obstáculos epistemológicos e institucionais surgem à medida 

que os conhecimentos são organizados em função das disciplinas, nas quais a 

classificação do conhecimento é feito segundo uma hierarquia de disciplinas que é o 

reflexo dos valores sociais vigentes. 

As dificuldades metodológicas encontram-se justamente no sentido de 

reformular a estrutura de ensino das diferentes disciplinas num questionamento 

sobre a validade ou não das referidas disciplinas em função do tipo de indivíduo que 

se pretende formar.  

Os problemas quanto à formação residem em uma profunda transformação 

da Pedagogia em vista de um novo tipo de formação de professores, caracterizando-

se como uma mudança na atitude e na relação entre quem ensina e quem aprende. 

Passa-se de uma relação pedagógica baseada na transmissão do saber de uma 

disciplina ou matéria – que se estabelece segundo um modelo hierárquico linear – a 
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uma relação pedagógica dialógica onde a posição de um é a posição de todos. 

Nesses termos, o professor passa a ser o atuante, o crítico, o animador por 

excelência.  

 
Sua formação, substancialmente modifica-se: ao lado de um saber 
especializado (nesse sentido concorreriam todas as disciplinas que 
pudessem dotá-lo de uma formação geral bastante sedimentada), a 
partir, portanto de uma iniciação comum, múltiplas opções poderão 
ser-lhe oferecidas em função da atividade que irá posteriormente 
desenvolver. Cada uma dessas opções poderá compor-se de um 
grupo de disciplinas homogêneas quanto a seu método e objeto, por 
exemplo (FAZENDA, 1996, p. 56). 

 

 Os obstáculos materiais encontram-se no sentido da falta de um a 

planejamento adequado, na falta de trabalhos em pequenos grupos e motivação 

para o trabalho, sem remuneração adequada. Enfim, além das dificuldades 

explicitadas, o preconceito em aderir a interdisciplinaridade deve-se ao 

desconhecimento do seu real significado e ao despreparo profissional, levando à 

preocupação de transformar o conhecimento em unidade global. 

Assim, a interdisciplinaridade tem auxiliado na solução de dificuldades 

sociais, tecnológicas e científicas “contribuindo ao mesmo tempo de forma decisiva 

para esclarecer novos e ocultos problemas que não podem ser vislumbrados por 

análises disciplinares [...]” (SANTOMÉ, 1998, p. 83). 

Da mesma forma que a interdisciplinaridade não é bem compreendida e 

desenvolvida nas escolas, o termo integração também gera certa confusão 

conceitual para quem se aventura por essas vertentes epistemológicas.  

O termo integração tem sido usado para designar a intenção de reunir 

pedaços fraccionados de uma disciplina do conhecimento, tal como a criação dos 

Estudos Sociais, a partir da História e da Geografia, ou de uma língua a partir de 

fragmentos dessa mesma língua (BEANE, 2002). 

No sentido etimológico, do latim integrare, integração significa formar, 

coordenar ou combinar num todo unificado (unido). Beane (2002), que é um 

estudioso sobre integração curricular e ao longo de trinta anos dedicou-se a 

trabalhar com a concepção dentro e fora da sala de aula, elucida a compreensão do 

termo, tomando por princípio a ideia de que a integração curricular surgiu no 
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princípio do século XX, juntamente com as premissas de integração social, salas de 

aula democráticas e integração do conhecimento. 

Porém, no final do mesmo século e depois de tantas transformações, a 

integração estava reduzida ao conceito de correlação de conteúdos e destrezas em 

torno de um tema qualquer, ou à reorganização dos planos de aula existentes, 

embora devesse ser compreendida como algo muito maior e mais complexo. 

Filósofos e educadores sempre estiveram envolvidos com a questão 

integradora. Em 1800, a expansão explosiva na indústria e a urbanização deram 

origem a sérios debates acerca da forma e do futuro das relações públicas, incluindo 

o papel das instituições sociais. Nesse período, a ideia de integração centrava-se na 

escola, que embora continuasse a atender as classes dominantes e aos interesses 

culturais, deveria oferecer uma educação integral e igualitária.  Diante dessa 

circunstância, diversas reformas ocorreram, reafirmando a integração curricular 

como uma proposta desejável para organizar as experiências educacionais. 

Por exemplo, em 1918, William Kilpatrick publicou o trabalho “The Project 

Method”, no qual defendia o empenho das crianças em projetos significativos, 

quando usados uma variedade de ensinamentos acadêmicos, sociais e éticos para a 

resolução de problemas. Embora não utilizasse o termo integração, surgia nesse 

momento os fundamentos dessa concepção curricular, caracterizada pela 

aprendizagem pessoal, social e democrática, através de projetos centrados em 

problemas, para a organização e integração do conhecimento. 

No final desse mesmo século, o educador alemão Johann Herbart e seus 

seguidores desenvolveram ideias acerca da questão da integração dos estudos, e 

em meados da década de 1920, psicólogos e demais profissionais envolvidos com o 

mesmo assunto introduziram a ideia de personalidade integrada. Esses diversos 

acontecimentos contribuíram para a ressignificação do termo integração, que passou 

a “considerar os processos pelos quais as pessoas supostamente procuravam a 

unidade entre os seus comportamentos e valores, entre o eu e o meio circundante 

[...]” (BEANE, 2002, p. 14). 

Diante da nova conceituação, surgiram indagações sobre como organizar um 

currículo integrado. As propostas passavam pela consideração da centralidade na 

criança, levando-se em conta os desejos e experiências dos infantes; o 
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planejamento cooperativo, através do qual os professores organizariam suas 

atividades em torno de situações da vida real e a compreensão de que a integração 

é um processo que as pessoas devem fazer por si mesmas. Desta forma, o objetivo 

fundamental dessas propostas era a derrubada das fronteiras de fragmentação das 

áreas de estudo disciplinares. Em 1936, Hopkins (apud BEANE, 2002) salientou que 

o contexto social da integração exige um currículo centrado na experiência e no 

problema, colaborativamente planificado por professores e alunos.  

Segundo os estudos de Beane (2002), o tratamento da integração curricular 

na literatura surgiu apenas nas reformas da década de 1960 e começaram a circular 

entre as discussões pedagógicas nos finais de 1980. Entretanto, ainda hoje, os 

comentários sobre essa concepção curricular estão impregnados de equívocos, 

como por exemplo, a afirmação de que integração curricular é apenas uma 

reorganização de planos das lições.  

Bredekamp (apud BEANE, 2002) comenta que o interesse sobre a integração 

ressurgiu através dos desenvolvimentos curriculares que ganharam ímpeto na 

década de 1980. Desta forma, especialmente os educadores da primeira infância 

apoiaram as tentativas de promover a integração no currículo para as crianças 

pequenas. 

Esse interesse, também foi evidenciado na década de 1990, quando a 

memorização e a acumulação começaram a ser questionados e os estudos sobre 

como o cérebro processa as informações e constrói a aprendizagem ganharam 

destaque. Segundo essas pesquisas, quanto mais unificado for o conhecimento, 

mais ele é “compatível a nível cerebral” e, assim, mais acessível para a 

aprendizagem (BEANE, 2002, p. 27). 

O autor provoca, afirmando que o interesse em discutir a integração nas 

escolas está emergindo de forma significativa, o que é evidenciado pela quantidade 

de projetos, trabalhos e teses a esse respeito. Entretanto, destaca que a integração 

também é criticada e atacada, deixando o campo de discussões ainda mais fértil à 

correta definição do termo e a inclusão de mais aspectos no diálogo sobre o tema. 

Uma das críticas se refere à avaliação da aprendizagem dos estudantes na 

perspectiva de ensino integradora. Deste modo, os defensores da integração 

curricular se defendem, expondo os instrumentos e oportunidades que reúnem 
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informações acerca de conteúdos e competências que foram aprendidos em 

determinada unidade, como por exemplo: observações, testes de unidade, 

trabalhos, autoavaliação e conferências de pais/tutores lideradas por estudantes.  

Outro ponto conflitante da proposta integradora refere-se às limitações das 

especialidades e formações profissionais delineadas por áreas de estudo. Visto que 

os títulos profissionais são nomeados por disciplinas, há a necessidade de repensar 

a formação inicial e continuada se a pretensão for adotar o ensino integrado. 

Tal como outras ideias educacionais que incorporam a democracia, a 

integração curricular envolve o extermínio da autoridade centralizada e a 

consolidação da planificação curricular pelos professores e estudantes. Ao mesmo 

tempo em que isto liberta os professores e estudantes de vários obstáculos, também 

contraria a longa história de tentativas de controlar burocraticamente aquilo que se 

passa nas salas de aula (BEANE, 2002).  

A libertação das amarras do ensino fragmentado coloca professores e outros 

profissionais que trabalham com a integração curricular em constante confronto com 

uma série de questionamentos, posicionamentos e dilemas; por isso a exigência de 

autonomia, coragem e ousadia nas experiências realizadas. 

Compreendendo que os problemas de verdadeiro significado não podem ser 

resolvidos com uma única disciplina do conhecimento, a concepção curricular 

integradora procura relações em todas as direções. Por isso, a integração curricular 

envolve igualmente a aplicação do conhecimento às questões e preocupações que 

possuem significado pessoal e social. Deste modo, os limites entre as diferentes 

áreas de estudo são dissolvidos e o conhecimento é reposicionado no contexto 

dessas questões e preocupações (BEANE, 2002), exigindo que o currículo 

considerado integrador seja voltado aos problemas e questões significantes aos 

envolvidos no processo. 

 
A integração curricular centra o currículo na própria vida e não no 
domínio de informações fragmentadas no seio das fronteiras das 
disciplinas. Trabalha a partir de uma visão de aprendizagem como a 
integração contínua de novos conhecimentos e experiências, para 
aprofundar e alargar o nosso entendimento de nós mesmos e do 
nosso mundo (BEANE, 2002, p. 29). 
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Nessa perspectiva, o conhecimento das disciplinas é reposicionado no 

contexto do tema a ser discutido, das questões significativas e das atividades que 

serão desenvolvidas. Frente a isso, surgem algumas indagações do tipo:  

 
Serão alguns tipos de conhecimento mais susceptíveis do que outros 
de emergirem no contexto dos temas centrados na vida? Serão 
alguns temas mais susceptíveis do que outros de servirem bem 
como contextos para integrarem uma vasta variedade de 
conhecimento? (BELLACK, 1956 apud BEANE, 2002, p. 55). 

  

Para elucidar o tema abordado, Beane (2002) destaca quatro principais 

aspectos da teoria: a integração da experiência, que é a relação entre as novas 

experiências e as passadas de forma que auxiliem o indivíduo a resolver problemas; 

a integração social, que proporciona experiências educacionais comuns ou 

partilhadas aos jovens com diversas características e vivências, auxiliando no 

desenvolvimento da educação geral; a integração do conhecimento promove a 

liberdade nas pessoas em definir os problemas tão amplamente quanto o são na 

vida real e de usar uma grande variedade de conhecimento para lidar com ele e a 

integração como uma concepção curricular, que exige um currículo centrado nos 

problemas e questões de relevância para a sociedade e favoreça o uso do 

conhecimento para resolver estas questões. 

Quando o que conta como conhecimento está limitado àquilo que estudiosos 

nas disciplinas acadêmicas e outros da cultura dominante consideram como tal, os 

jovens são levados a acreditar que o conhecimento importante é abstrato nas suas 

vidas e assim, os educandos são privados da possibilidade de aprenderem a 

organizar e a usar o conhecimento em relação às questões que lhes dizem respeito 

(BEANE, 2002). 

Esse mesmo autor explica que a integração curricular começa com a 

identificação de grandes ideias ou conceitos relacionados com o tema e as 

atividades que podem ser desenvolvidas para explorar-se o tema, considerando 

como cada disciplina pode contribuir para o tema definido a posteriori. Dessa forma, 

a fim de diferenciar integração da abordagem multidisciplinar, Beane (2002) explica 

a última como uma concepção que procura trabalhar o tema proposto a partir dos 

conteúdos e destrezas baseadas nas disciplinas, enquanto que na integração o 

tema é desenvolvido a partir de centros de organização de conceitos e atividades. 
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Compreende-se assim, que a integração curricular é uma concepção 

curricular que está preocupada em aumentar as possibilidades da integração 

pessoal e social através da organização de um currículo à volta de problemas e de 

questões significativas, identificadas de forma colaborativa pelos educadores e 

jovens, independentemente das linhas de demarcação das disciplinas (BEANE, 

2002). 

Diante da compreensão dos termos integração e interdisciplinaridade, alguns 

equívocos conceituais são evidenciados em diversos documentos pedagógicos 

oficiais. Por exemplo, embora a pesquisadora Ivani Fazenda defenda a 

interdisciplinaridade, afirmando que a integração por si só não possibilita o 

desenvolvimento de uma educação global, ressalta a diferenciação epistemológica e 

pedagógica entre os dois termos em tese. 

Em diversas obras de sua autoria, a pesquisadora apoia a integração em 

relação à interdisciplinaridade “como sendo um momento, uma possibilidade de 

atingir-se uma ‘interação’, numa interdisciplinaridade com vistas a novos 

questionamentos, novas buscas, enfim, para uma mudança na atitude de 

compreender e entender [...]” (FAZENDA, 1996, p. 49). 

A interdisciplinaridade surge, assim, como possibilidade de enriquecer e 

ultrapassar a integração dos elementos do conhecimento. Essa concepção curricular 

perpassa todos os elementos do conhecimento, pressupondo a integração entre 

eles, porém, é errado concluir que ela é só isso. A interdisciplinaridade está marcada 

por um movimento ininterrupto, criando ou recriando outros pontos para a discussão. 

Já na ideia de integração, apesar do seu valor, trabalha-se sempre com os mesmos 

pontos, sem a possibilidade de serem reinventados. Buscam-se novas combinações 

e aprofundamento sempre dentro de um mesmo grupo de informações (FAZENDA, 

1993).  

A distinção entre ambos os termos encontra-se no sentido de que a 

integração refere-se a um aspecto formal da interdisciplinaridade, ou seja, à questão 

de organização das disciplinas num programa de estudos, e segundo Fazenda 

(1996), essa integração não pode residir apenas na justaposição de conteúdos ou 

métodos, e sim de conhecimentos parciais em vista de um conhecer global. 

Enquanto isso, a interdisciplinaridade pressupõe basicamente uma 
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intersubjetividade, não pretende a construção de uma superciência, mas uma 

mudança de atitude frente ao problema do conhecimento, uma substituição da 

concepção fragmentária para a unitária do ser humano. 

Segundo Pereira, Leite e Cavour (1991) a perspectiva epistemológica da 

interdisciplinaridade pressupõe a interação, e não simplesmente a integração de 

disciplinas científicas, de seus conteúdos e diretrizes, de suas metodologias e 

procedimentos. Os autores, assim como Ivani Fazenda, acreditam que com a 

interdisciplinaridade a escola pode se transformar em um lugar onde seja construído 

um novo saber. 

Já é notório que existe uma profunda diferença entre integração e 

interdisciplinaridade. A integração poderia acontecer em aspectos parciais, como: 

confronto de métodos, teorias-modelo ou conceitos-chave das diferentes disciplinas, 

ao passo que, a interdisciplinaridade seria um passo além da integração. Para tanto, 

essa concepção curricular exige uma mudança de atitude frente a um fato a ser 

conhecido; ou seja, o nível interdisciplinar pressupõe uma “transformação”, ao passo 

que o nível de integrar implica apenas uma “acomodação” (FAZENDA, 1996). 

A mesma autora conclui seu pensamento sobre o assunto, afirmando que na 

integração ocorre apenas a justaposição de conteúdos de diferentes disciplinas ou a 

integração de conteúdos numa mesma disciplina. Já na interdisciplinaridade, a 

interação é uma condição fundamental e, portanto, pressupõe uma integração de 

conhecimentos, visando novos questionamentos, novas buscas, enfim, a 

transformação da própria realidade. 

Sabe-se que a prática da inovação sempre existiu no campo da educação, na 

medida em que não há desenvolvimento ou progresso sem mudanças e estas não 

existem sem inovação. Mudanças profundas na política educativa de um país devem 

ser traçadas independentemente das crises políticas dos governos, devem ter 

sentido de continuidade e estar enquadradas dentro de uma visão prognóstica sobre 

o futuro da sociedade a que se referem, sem deixar de considerar o lastro cultural ou 

histórico da mesma. Para uma reforma educativa viável e ética, é importante a 

ampla participação social da opinião pública e profissional, seja para acomodar a 

educação ao modelo de sociedade que se elegeu, seja para, através da educação, 

propiciar um novo modelo de sociedade. 
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A partir desses pressupostos, a inovação não deve ser vista como algo que 

se tem que aceitar, mas que requer uma análise e compreensão que pode ajudar o 

professor a resolver a ambivalência que sente entre continuar ensinando o que vem 

ensinando ou acompanhar as mudanças de uma sociedade que vem se 

desenvolvendo e transformando rapidamente.  

A emergência de um novo paradigma de desenvolvimento científico, por 

muitos já denominado – ainda que inadequadamente – de “pós-moderno” é 

principalmente, a responsável pela reutilização, reedição e reconsideração dos 

termos interdisciplinaridade e integração. Para além das discussões sobre definição 

e caracterização – que também são essenciais na construção de um currículo que 

pretenda ser desenvolvido a partir dessas premissas – é fundamental o estudo e 

aprofundamento dos verdadeiros objetivos que a escola se propõe a seguir, pois 

diante da perplexidade do homem moderno frente à multiplicidade dos 

conhecimentos que se lhe apresentam, a questão da construção do currículo, da 

integração e da interdisciplinaridade é questionamento atual e pertinente. 

E para a real efetivação das propostas integradoras e interdisciplinares, é 

necessário que os envolvidos neste processo compreendam conceitualmente cada 

um dos termos, a fim de que não haja equívocos conceituais e atitudinais no 

desenvolvimento de práticas educativas voltadas a tais pretensões. Acredita-se que 

a compreensão que se busca através dessa pesquisa sobre o sentido dos termos 

relacionados à integração e interdisciplinaridade no volume I do RCNEI favorecerá 

esse entendimento aos demais educadores infantis.  
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4 DAS INTENÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL AO RCNEI 

 

 

A escolha do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil para 

desenvolver a análise pretendida, foi importante para compreender como as 

evoluções sociais e históricas do país, que contribuíram para a formulação e 

publicação de tal documento. O referido documento contém as orientações de como 

proceder nas instituições de educação infantil em todo o país, considerando os 

contextos em que estão inseridos, ou seja, faz-se mister pensar sobre a 

necessidade de um currículo para esta etapa escolar e a organização ideal do 

mesmo para se atingir os objetivos pretendidos. 

Sabendo que o currículo busca articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos da 

sociedade, por meio de atividades planejadas às necessidades dos alunos dentro de 

um determinado contexto, a definição de currículo como o conjunto de conteúdos e 

disciplinas obrigatórias, está sendo superada, porém a reflexão sobre a suposta 

necessidade dos profissionais da Educação Infantil organizar e desenvolver 

planejamentos e atividades com tanta burocracia e de forma tão sistemática como 

no Ensino Fundamental, continua sendo pauta dos debates educacionais. 

Discussões sobre o assunto têm gerado controvérsias entre os profissionais 

da área educacional, pois o currículo específico para a Educação Infantil ainda é 

motivo de questionamentos e reflexões. Tal discussão inclui diferentes visões de 

criança, de família, de funções de creches e pré-escola e da função do currículo 

para esta etapa escolar.  

A definição de currículo defendida nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil põe em foco a ação mediadora das instituições infantis como 

articuladoras das experiências e saberes das crianças e os conhecimentos que 

circulam na cultura mais ampla e que despertam o interesse das crianças. Tal 

definição inaugura então um importante período na área, que pode de modo 

inovador avaliar e aperfeiçoar as práticas vividas pelas crianças nas unidades de 

Educação Infantil (OLIVEIRA, 2010). 
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Um ponto divergente nas discussões é o fato dos currículos vigentes nas 

escolas de Educação Infantil serem elaborados antes do encontro do professor com 

seus alunos, e com base nos conhecimentos das diferentes disciplinas escolares, 

organizando-se conceitos e estratégias para o alcance dos objetivos delineados, 

embora muitas vezes de forma fragmentada e descontextualizada. Na intenção de 

se trabalhar contra a efetivação dessas práticas descontextualizadas, a proposta 

pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo principal 

promover o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de idade, 

garantindo a cada uma delas o acesso a processos de construção de 

conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens (FAZENDA, 1996).  

Diante das dificuldades de se formular uma proposta pedagógica condizente 

com os objetivos inerentes à Educação Infantil, almeja-se um currículo que, mais do 

que integrado, é integrador, na medida em que procura construir significados em 

torno da complexidade dos conhecimentos e dos constantes aperfeiçoamentos 

somente alcançados com a qualificação da formação profissional e da atuação de 

gestores organizados que conduzam os trabalhos de forma clara e bem 

fundamentados.  

Para nortear esses trabalhos e todas as práticas que visam o funcionamento 

das instituições de educação infantil, existe uma série de documentos oficiais que 

além de contemplar as premissas pedagógicas que devem nortear as práticas 

educacionais, possibilitam aos professores reavaliarem suas estratégias à medida 

que novos estudos sobre educação infantil são divulgados. 

Em 1993, o MEC delineou pela primeira vez uma Política Nacional de 

Educação Infantil (MEC/SEF/COEDI, 1993) propondo diretrizes norteadoras 

voltadas ao desenvolvimento da criança. Em 1995, o documento Critérios para um 

atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças 

(MEC/SEF/COEDI, 1995 apud OLIVEIRA, 2010) reiterou tais objetivos, 

estabelecendo critérios para garantir a qualidade na Educação Infantil.  

Em 1998, em meio a intensos debates, foi organizado e publicado o 

documento do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

contendo recomendações para as práticas pedagógicas em Educação Infantil. Logo 

em seguida, o Conselho Nacional de Educação instituiu as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CEB nº.1, de 7 de abril de 1999 

(BRASIL, 1999), consolidando a discussão em torno da importância da qualidade da 

Educação Infantil como requisito para o cumprimento do direito das crianças.  

Em 2006, o MEC publicou o documento Política Nacional de Educação 

Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos, orientando os municípios a 

investirem na Educação Infantil como política pública. No mesmo ano, o Ministério 

da Educação e da Cultura publicou os Parâmetros Nacionais de Infra-Estrutura 

para Instituições de Educação Infantil, subsidiando os sistemas de ensino em 

adaptações, reformas e construções de espaços para a realização de trabalhos na 

Educação Infantil. Ainda em 2006, o MEC instituiu o Ensino Fundamental de nove 

anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade. 

Em 2007, foi publicado o documento sobre o Ensino Fundamental de nove 

anos – Orientações Gerais. No mesmo ano foi sancionada a lei que regulamenta o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com vigência até 2020.

 Na instância federal, está sendo desenvolvido pelo MEC o Programa de 

Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil em nível 

médio, modalidade Normal, para professores que trabalham em creches e pré-

escolas públicas e privadas e não possuem a habilitação mínima exigida.   

Dentre todos os documentos citados anteriormente, foi selecionado o RCNEI 

para refletir sobre o sentido dos termos relacionados à integração e à 

interdisciplinaridade contidos no primeiro volume do documento em questão. 

Produzido pelo MEC e integrante da série Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Oliveira (2010) situa os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

como uma ação do governo de Fernando Henrique Cardoso e realiza um resgate 

histórico sobre a formulação de tal documento.  

Encaminhado em 1998 a 700 profissionais ligados à área da educação 

infantil, a versão preliminar do RCNEI foi enviada ao MEC, a fim de que este 

apresentasse um parecer sobre o mesmo. Os três volumes do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil foram construídos para atender às determinações 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996)), a 

partir da premissa que a Educação Infantil passa a ser considerada a primeira etapa 
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da educação básica. Além disso, traz o objetivo de orientar as práticas pedagógicas 

em âmbito nacional. 

 
Este documento constitui-se em um conjunto de referências e 
orientações pedagógicas que visam a contribuir com a implantação 
de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar 
as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças 
brasileiras (BRASIL, 1998, p.13). 

 

Porém, segundo Oliveira (2010) alguns fatores apontam para a prematuridade 

da construção do documento escolhido para a análise, visto que foi feito às pressas, 

sem o consenso da equipe organizadora quanto à pertinência na elaboração, 

atropelando as orientações do MEC e publicado antes mesmo que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais fossem aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Deste modo, o RCNEI constituiu-se desarticulado da Política Pública para a 

Educação Infantil, havendo a necessidade do debate sobre o assunto, assim como 

ocorreu no GT 07 – Educação da Criança de 0 a 6 anos, da ANPEd (Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), em sua XXI reunião. 

Segundo Faria (1999 apud CERISARA, 2002), a curta trajetória deste novo direito 

conquistado (das crianças à educação infantil) impõe procedimentos criteriosos para 

a sua inclusão numa política integrada e coerente para a infância.  

Porém, apesar de todos os percalços na construção do RCNEI, em outubro 

de 1998 a versão final do documento foi divulgada e a ampla distribuição de 

centenas de milhares de exemplares às pessoas que trabalham com esse nível 

educacional mostrou o poder econômico do MEC e seus interesses políticos, muito 

mais voltados para futuros resultados eleitorais, do que preocupados com a triste 

realidade das nossas crianças e instituições (CERISARA, 2002). 

De tal modo, a versão final do RCNEI foi organizada em três volumes: 

Introdução, que contempla a caracterização de criança, educação, cuidado, 

brincadeira, relações creche-família, formação do professor de educação infantil, 

educação de crianças com necessidades especiais, instituição, projeto educativo, 

organização do espaço e do tempo; Formação pessoal e social, que considera os 

processos de construção da identidade e autonomia das crianças e Conhecimento 

do mundo, que apresentam os sub-eixos de trabalho: música, artes visuais, 

linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. 
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É possível perceber que a versão final do primeiro volume do RCNEI 

pretendeu seguir as indicações feitas pelos autores dos pareceres da versão 

preliminar do documento, na qual consta a referência da criança que está na 

educação infantil e não no ensino fundamental. 

 
Com ênfase na criança e em seus processos de constituição como 
ser humano em diferentes contextos sociais, suas culturas, suas 
capacidades intelectuais, artísticas, criativas, expressivas em vez de 
articulações institucionais que propõem uma transposição, de cima 
para baixo, dos chamados conteúdos escolares que acabam por 
submeter a creche e a pré-escola a uma configuração tipicamente 
escolar (CERISARA, 2002, p. 336-337). 

 

Entretanto, muitos pesquisadores e profissionais da área educacional 

consideram importante repensar até que ponto o RCNEI garante a especificidade 

defendida pelos educadores para o trabalho a ser realizado com meninos e meninas 

de zero a seis anos em instituições educativas como creches e pré-escolas. A 

existência do Referencial Curricular para a Educação Infantil remete à complexidade 

do debate em torno de questões colocadas pela área: Qual a finalidade educativa da 

Educação Infantil? Educar e cuidar, como e para quê? Como se caracterizam as 

instituições da Educação Infantil? Qual a sua relação com o Ensino Fundamental? 

Como deve ser vivida a infância das crianças em instituições educativas? As 

creches e pré-escolas são um tipo de instituição escolar ou não?  

Estas são algumas das tantas questões que tem se colocado no debate e 

permitem delimitar a amplitude e profundidade da problemática em torno da 

definição do trabalho a ser realizado em creches e pré-escolas, com bebês, crianças 

que engatinham, crianças que usam fraldas até as maiores, que ainda não estão nas 

escolas de Ensino Fundamental (CERISARA, 2002). Em meio a tantas questões, se 

apresenta mais um questionamento, tentando compreender o sentido dos termos 

relacionados com a integração e interdisciplinaridade contidos no volume I do 

RCNEI. 

Cerisara (2002) afirma que narrativas como as apontadas acima, enfatizam a 

necessidade de amadurecimento da área de educação infantil e a revisão do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, inclusive repensando se há 

a necessidade desse documento dentro da especificidade da Educação Infantil, visto 
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que as funções dos sentidos que o termo “currículo” carrega são distantes das 

propostas educativas infantis. 

Relembrando que são as Diretrizes Curriculares Nacionais que orientam o 

trabalho a ser realizado com as crianças de zero a seis anos em instituições 

coletivas, o RCNEI deve ser lido como um material que se enquadra como proposta 

para os professores refletirem sobre suas práticas e não um manual a ser seguido à 

risca por todos os educadores da mesma forma. 

Uma das dificuldades em se compreender os “guias curriculares”, que são 

considerados como pontos de referência para o planejamento das atividades a 

serem desenvolvidas pelo professor, é o fato de serem escritos numa linguagem 

excessivamente técnica, onde as nuanças na diferenciação dos termos são muito 

pequenas, impedindo assim, a compreensão imediata por parte do professor que 

não seja especialista no assunto. Essa linguagem fechada constitui-se no primeiro 

obstáculo à consecução de um trabalho integrado ou interdisciplinar. Precisaria ser 

decodificada por uma equipe técnica suficientemente treinada que pudesse discutir e 

avaliar o nível de compreensão terminológico dos professores e a capacidade dos 

mesmos em executar o proposto (FAZENDA, 1996). 

Após o breve histórico dos documentos publicados para os profissionais que 

atuam na Educação Infantil de todo o país e a compreensão de como o RCNEI foi 

formulado, visto que a dissertação em questão pretende compreender o sentido dos 

termos relacionados à integração e à interdisciplinaridade contidos em tal 

documento, é importante entender como e onde esses termos são encontrados nos 

documentos pedagógicos oficiais, a fim de refletir se os mesmos possuem uma ideia 

homogênea sobre os termos, ou se cada uma delas aposta em ações pedagógicas 

distintas. 

A análise dos documentos legais revelou basicamente a alienação existente 

nas colocações referentes à integração e à interdisciplinaridade no ensino brasileiro. 

Segundo Fazenda (1996) a alienação primeira refere-se ao desconhecimento do 

significado e objetivos de ambos os termos. Percebe-se uma nítida preocupação 

com a “integração” das matérias e as recomendações legais para que esta ocorra, 

aparecem insistentemente em todos os documentos analisados. Quanto ao termo 
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interdisciplinar, nota-se que começa a ser introduzido em alguns documentos 

(FAZENDA, 1996). 

Neste contexto, as análises apontam para o fato de o termo integração 

designar basicamente o estabelecimento de uma hierarquia dos conteúdos das 

matérias, onde a preocupação primeira seria com a justaposição de conteúdos e 

disciplinas heterogêneas, ou, a integração de conteúdos de uma mesma disciplina. 

Deste modo, o termo interdisciplinaridade é usado apenas para designar o meio 

adequado para se atingir essa integração.  

 
A integração seria então efetivamente o produto final e não etapa 
para a interdisciplinaridade, cuja tônica principal seria a ‘interação’ e 
cujo objetivo final seria o estabelecimento de uma atitude dialógica 
tendo-se em vista a compreensão e a modificação da própria 
realidade (FAZENDA, 1996, p. 83). 

 

Segundo a mesma autora, o conceito de integração existe na legislação do 

ensino brasileiro com diferentes conotações para o mesmo atributo, o que dificulta a 

compreensão do que e do como efetivamente integrar. A primeira vez que se 

encontra na legislação do ensino de 1º e 2º graus o termo interdisciplinar, o currículo 

é entendido como a sequência de experiências através das quais a escola tenta 

estimular o desenvolvimento do aluno. Sendo esse desenvolvimento entrelaçado por 

diferentes habilidades cognitivas, sociais e afetivas, existe a necessidade do 

enfoque interdisciplinar. A fim de conferir ao currículo organicidade, logicidade e 

coerência, se exige um enfoque global e interdisciplinar, que leve em conta as 

dimensões filosóficas, antropológicas e psicológicas (FAZENDA, 1996). 

Portanto, a respeito da utilização dos termos integração e 

interdisciplinaridade, Fazenda (1996) conclui que existem na legislação do ensino 

brasileiro, diferentes conotações para o mesmo atributo, o que dificulta a 

compreensão do que e do como efetivamente integrar e promover um currículo 

interdisciplinar. Não se entende a integração de conteúdos afins como uma etapa 

para a efetivação da interdisciplinaridade no ensino, mas pelo contrário, o 

entendimento que existe é o de que integrar conteúdos seria efetivamente a real 

finalidade. 

Menos drástico do que uma modificação radical na concepção desses 

documentos, talvez fosse um replanejamento curricular em função das necessidades 
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e expectativas dos educandos e da sociedade, buscando-se a efetivação do trabalho 

interdisciplinar e estabelecendo uma consciência crítica sobre o valor e significado 

do mesmo, bem como uma orientação segura de como iniciá-lo. 

Diante disso, pode-se concluir que apesar de haver uma proposta pedagógica 

que norteie os trabalhos pedagógicos infantis, existem divergências acerca de 

questões epistemológicas diversas. Assim como considera Fazenda (1996), a 

prática a que se refere o currículo é uma realidade que reflete a própria realidade, 

anterior à sua existência, pois nele se representam todos os sistemas de interesses 

que constituem a sociedade (econômicos, políticos, religiosos e sociais) e por isso, 

não poderiam estar isento de polêmicas e conflitos de interesses. Portanto, o 

currículo está posto para sempre ser constantemente pensado, revisto e 

reformulado. 

A análise do RCNEI é importante porque possibilita compreender em que 

teorias e concepções pedagógicas os fundamentos apresentados estão pautados, 

verificando se há uma consistência teórica entre o RCNEI e os demais documentos 

publicados até então. Apesar de ser considerado um documento recente, em vista 

do tempo exigido para a real efetivação de novas propostas curriculares, o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil contribui para o surgimento 

de políticas e programas educativos em todo o país, propondo ações pedagógicas 

que devem ser adaptadas conforme as necessidades de cada região. Por isso, há 

que se considerar que o RCNEI também necessita de uma reflexão cuidadosa sobre 

o sentido dos termos relacionados à integração e interdisciplinaridade, visto que a 

compreensão dos educadores que trabalham na área deve ser garantida pela 

clareza dos fundamentos apresentados nos documentos. 
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5 EVIDÊNCIAS INTEGRADORAS OU INTERDISCIPLINARES NA HISTÓRIA DO 

CURRÍCULO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Ao objetivar compreender o sentido dos termos relacionados à integração e à 

interdisciplinaridade contidos no volume I do RCNEI, é importante entender como a 

educação voltada para as crianças de zero a seis anos foi compreendida e 

desenvolvida ao longo dos anos. Essa evolução histórica e social denuncia a 

prematuridade da Educação Infantil como modalidade de ensino, porém demonstra 

que há muito tempo já surgiam pretensões de organizar modelos educativos que 

contemplassem as premissas integradoras ou interdisciplinares, embora ainda não 

houvesse estudos e pesquisas que orientassem essas práticas. Portanto, durante o 

resgate histórico dessa evolução educacional, pretendo identificar em que momento 

se pode perceber raízes das propostas integradoras e interdisciplinares nas diversas 

concepções educativas apresentadas. 

Segundo Kramer (1995) entende-se, comumente que criança é o oposto do 

adulto: oposição estabelecida pela falta de idade ou de “maturidade” e “de adequada 

integração social”. Entretanto, é fato que essa definição é de veras complexa, visto 

que tal conceituação passa por questões culturais pertinentes a cada classe social 

em que a criança está inserida.  

Alguns estudos apresentam a ideia da criança como sendo um ser humano 

no início do seu desenvolvimento ou a infância como o período da vida que é 

legalmente definido como aquele que vai desde o nascimento até os 12 anos. Na 

Idade Moderna, Rousseau promoveu uma revolução na pedagogia, afirmando que a 

criança não é um adulto em miniatura como afirmavam e sim, um ser com 

características próprias em suas ideias e interesses (KRAMER, 1995). 

A análise das modificações do sentimento devotado à infância é feita à luz 

das mudanças ocorridas nas formas de organização da sociedade, o que contribui 

para uma maior compreensão da “questão da criança” no presente, não mais 

estudada como um problema em si, mas compreendida segundo uma perspectiva 

do contexto histórico em que está inserida (KRAMER, 1995, p. 17). 
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Segundo esta autora existe dois sentimentos modernos em relação à criança 

e à infância: um que considera a criança inocente, pura e ingênua, devendo ser 

paparicada pelos adultos; e outro, que entende os pequenos como seres imperfeitos 

e incompletos, que necessitam da “moralização” conduzida pelas pessoas mais 

experientes. Assim, os indivíduos que convivem com as crianças tendem a preservá-

las da corrupção do meio, mantendo sua inocência e desenvolvendo seu caráter e 

razão. Porém, com a evolução do pensamento pedagógico, impulsionaram-se novas 

teorias sobre o desenvolvimento cognitivo infantil, que se baseiam nas premissas de 

que as crianças são diferentes dos adultos, portanto necessitam de um conjunto de 

estratégias que proporcionem experiências de aprendizagens diferenciadas, visando 

alcançar objetivos coerentes com o desenvolvimento infantil. 

A compreensão de como a sociedade entendia e entende a infância, nos 

oferece subsídios para compreender a evolução da escolarização infantil e os 

currículos pretendidos para tal, auxiliando na tarefa de identificar possíveis 

pretensões integradoras ou interdisciplinares em cada proposta pedagógica. O juízo 

sobre o que seria infância e qual seria o melhor currículo para atender suas 

necessidades, sofreu variações conforme os contextos históricos e sociais por que 

passaram.  

Nas sociedades primitivas, desde os três ou quatro anos as crianças podiam 

participar dos trabalhos cotidianos, pois não havia escolas e a aprendizagem se 

fazia no convívio com os adultos e com eles aprendiam a cultura. Neste período 

ainda não havia uma preocupação direta em como e o quê as crianças deveria 

aprender ou por quais experiências deveriam passar. 

Na Antiguidade, Platão defendia a educação para as crianças através dos 

jogos, enquanto Aristóteles defendia a ideia do desenvolvimento harmônico da 

personalidade da criança, através da passagem de duas fases: a primeira que ia dos 

dois aos cinco anos de idade, onde não poderia exigir-se da criança nenhuma 

atividade ou trabalho intelectual que impedissem seu desenvolvimento corporal, e a 

segunda, que ia dos cinco aos sete anos, onde a criança deveria observar os 

adultos realizando suas tarefas, para mais tarde ser também capaz de realizar tais 

habilidades.  
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Considerando o currículo como a concretização das funções da própria 

escola e a forma particular de enfocá-las num momento histórico e social 

determinado, podemos compreender que neste período (relativos à Platão e 

Aristóteles) já havia uma preocupação sobre o que ensinar para as crianças, porém, 

visto que as instituições escolares e a necessidade de organizar-se um currículo 

sistemático inexistiam, os termos integração e interdisciplinaridade ainda não 

aparecem na esfera educacional (SACRISTÁN, 2000). 

Na sociedade medieval, o sentimento de infância não existia – o que não quer 

dizer que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O 

sentimento da infância corresponde à consciência da particularidade infantil, das 

particularidades que distinguem essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. 

Antes, essa consciência não existia e assim que a criança tinha condições de viver 

sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na sociedade 

dos adultos e não se distinguia mais destes. A partir de 1600 é que o sentimento de 

infância surgiu com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em que 

mudavam a inserção e o papel social da criança na sua comunidade (ARIÉS, 1981). 

Ao longo da história da humanidade, percebe-se que a criança teve pouco 

valor, especialmente porque, dadas as condições de higiene e de saúde, poucas 

conseguiam sobreviver e os adultos preferiam não se apegar a ter que sofrer com a 

precoce perda. 

A pesquisa de Áries (1981) mostrou que antes de 1600 as crianças eram 

vistas como seres engraçadinhos que podiam entreter e distrair os adultos. Em 

consequência disso, a criança não era valorizada como ser com características e 

necessidades próprias. Esse período caracterizou-se como o da “curta infância”, 

visto que após sete anos de cuidados familiares, muitos meninos começavam a 

aprender uma profissão, ou seja, as crianças só passavam a ser consideradas 

indivíduos na comunidade social quando conseguiam fazer coisas semelhantes a 

aquelas realizadas pelos adultos, com os quais estavam então misturadas. 

Contudo, a partir de Comenius, a infância começa a ser um pouco mais 

lembrada. O educador perspectivou sobre o desenvolvimento do ser humano em 

quatro estágios: infância, adolescência, juventude e maturidade e para ele, “[...] a 
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criança deveria frequentar as escolas maternais com pessoal especializado, 

propondo um programa a ser desenvolvido” (CARNEIRO, 2002, p. 11). 

Embora a Educação Infantil, como campo distinto da educação, tenha surgido 

lentamente durante o século XX, houve diversos fatores que contribuíram para seu 

desenvolvimento ao longo dos anos. A necessidade de formação de cidadãos com 

boa formação cívica, o decréscimo das taxas de mortalidade infantil, o aumento da 

industrialização e da urbanização e a necessidade de educar para o trabalho, podem 

ser considerados como propulsores no surgimento de instituições que se ocupassem 

dos cuidados e orientações de crianças. 

A industrialização dos séculos XVIII e XIX aumentou a necessidade de 

escolarizar a população, pois com a ampliação do meio urbano surgiu a necessidade 

de mão-de-obra qualificada, e a partir daí, as crianças desfavorecidas 

financeiramente também tiveram acesso às instituições de ensino.  

Nesse período, definiram-se os rumos da educação, que visava antes de 

tudo, corrigir as crianças, que, acreditava-se, nasciam sob o estigma do pecado, e 

guiá-las para o caminho do bem. Entre os moralistas e os educadores do século 

XVIII, formou-se o sentimento de infância que viria a inspirar a educação até o 

século XX: passou-se a ter interesses psicológicos e preocupações morais em 

relação às crianças. Era preciso conhecê-las melhor para, assim, poder corrigi-las. 

Tentava-se penetrar na mentalidade das crianças, consideradas, então, 

testemunhas da inocência batismal, semelhantes aos anjos, para melhor adaptar a 

seu nível os métodos de educação. 

No século XVIII, via-se a criança como um ser primitivo, irracional, não-

pensante. No lugar de procurar entender e aceitar as diferenças e semelhanças das 

crianças, a originalidade de seu pensamento, pensava-se nelas como páginas em 

branco a serem preenchidas, preparadas para a vida adulta. Essa preparação exigia 

cuidados e etapas, ou seja, uma formação. A nova concepção da educação que 

triunfaria no século XIX, contribuiu para a mudança do sentimento de infância, 

conceituando-o por ora, como um momento particular da vida do ser humano, 

diferenciando as necessidades das crianças das dos adultos. 

Para os burgueses, a educação dos filhos tornou-se muito importante, na 

medida em que, sem formação e sem conhecimentos adequados, os futuros adultos 
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não poderiam levar à frente os estabelecimentos comerciais que deveriam herdar, 

nem poderiam conseguir posições sociais favoráveis, caso os pais não as tivessem. 

Somente depois desta década é que as escolas começaram a se consolidar, 

visto que os conhecimentos humanos tornaram-se mais amplos e complexos, de 

modo que a família não conseguia mais transmiti-los para as gerações futuras. 

Porém, até o século XIX, apenas as crianças de condições financeiras mais 

prósperas frequentavam a escola, e mesmo assim, permaneciam pouco tempo nas 

instituições. Entretanto, durante todo esse tempo não havia um currículo 

estabelecido, os professores eram desqualificados e mal-remunerados (MELLO, 

2002). 

As primeiras iniciativas brasileiras voltadas às crianças tiveram um caráter 

higienista, que priorizava a alimentação, higiene e segurança física. Essas 

instituições, denominadas Casa dos Expostos ou Roda, serviam para atender os 

filhos de mães que trabalhavam na indústria e filhos de empregadas domésticas. A 

partir dos anos 30, com a aceleração dos processos de industrialização e 

urbanização, as políticas sociais emergem no sentido de resolver problemas ligados 

à sociedade, como saúde, educação e segurança. Nesse contexto, a criança passa 

a ser valorizada como um adulto em potencial, que deveria desenvolver habilidades 

específicas para constituir mão-de-obra especializada e colaborar com a 

industrialização do país. 

Com o tempo, as transformações na sociedade ampliaram a duração da 

infância. Aumentou a preocupação dos filhos para a vida futura. Nas famílias ricas, 

essa nova função pedagógica passou para outra instituição: a escola. Estas 

instituições eram especialmente de caráter religioso, e enquanto os meninos 

estudavam, as meninas ficavam em casa (MELLO, 2002). 

No Brasil com a elaboração da primeira Constituição de 1891 e a crescente 

urbanização na década de 1920, a população passou a reivindicar o direito de 

frequentar a escola e o aumento de vagas no sistema escolar (MELLO, 2002). Com 

a criação do Ministério da Educação e da Saúde em 1930, as universidades tiveram 

os sistemas de ensino organizados, aproximando-se mais das pretensões para a 

elaboração de um currículo para a Educação Infantil. Porém, a distinção entre a 
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escola dos ricos e pobres, acentuava (e continua acentuando) ainda mais a 

discrepância entre o ensino. 

Foi no final do século XIX e princípio do século XX que a infância passou a ter 

maior valor, quando os movimentos de valorização da infância a nível mundial foram 

crescendo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos a partir da década de 60 

e 70 e quando trabalhos interessantes com pré-escolares foram divulgados por todo 

o mundo (CARNEIRO, 2002). 

Uma das primeiras abordagens pedagógicas de Educação Infantil surgidas no 

mundo, não se destinava exclusivamente às necessidades das crianças pequenas, e 

semelhante à escola primária, propunha o ensino de competências básicas de 

leitura, escrita e aritmética. Portanto, partindo do pressuposto de que as crianças 

não possuíam necessidades diferentes conforme a idade, não existia um currículo 

específico que atendia às particularidades da Educação Infantil. 

Em 1767 na França, Johann Oberlin preconizou a educação infantil como o 

espaço onde seriam desenvolvidos programas de exercícios físicos, jogos, trabalhos 

manuais, aprendizagem de história e da natureza. Como as crianças a partir dos 

dois anos sentavam-se ao redor da professora que tricotava enquanto conversava 

com as crianças, ficou conhecida como a Escola do Tricô (CARNEIRO, 2002). 

As ideias de Pestalozzi acabaram fundando uma escola primária popular. Ele 

mostrava em meados de 1792, a importância do desenvolvimento psíquico da 

criança, propondo um trabalho educativo do próximo para o remoto, do concreto 

para o abstrato e da parte para o todo, pregando uma educação a partir dos 

elementos da natureza (CARNEIRO, 2002). 

O modelo de educação infantil desenvolvido por Owen e Froebel, baseava-se 

numa visão intuitiva da natureza e das crianças, e pautava-se em questionamentos 

de como o conhecimento podia ser adquirido pelas crianças. A escola infantil de 

Owen foi criada em 1816 na Escócia e consistia na aprendizagem de leitura, escrita, 

aritmética, geografia, história, costura, dança e música, destacando a constância das 

aulas-passeio para estar em contato com a natureza e aprender sobre ela com ela. 

A educação devia ser prazerosa, portanto nela não havia lugar para os castigos 

físicos. 



 

 

 

45

Já o jardim-de-infância de Froebel foi criado em 1873 na Alemanha, e 

presumia a estimulação do desenvolvimento natural da criança através de um 

conjunto de materiais que deveriam ser manipulados em algumas atividades 

dirigidas, a fim de que estas pudessem promover o desenvolvimento individual e o 

progresso social. Estas instituições diferiam-se das demais existentes na época, 

porque não tinha um caráter assistencial e sim pedagógico, portanto, Froebel foi o 

primeiro educador a conceber um programa com base no desenvolvimento infantil. 

Segundo Carneiro (2002), com a influência do conhecimento científico sobre 

o desenvolvimento e aprendizagem da criança, os modelos curriculares passaram a 

ser influenciados por Montessori e McMillan. Maria Montessori começou a trabalhar 

com crianças deficientes mentais e posteriormente aplicou seus conhecimentos com 

crianças normais na “Casa dei Bambini”, onde assim como Froebel, acreditava que o 

desenvolvimento da criança ocorria normalmente. Porém enfatizava que o conjunto 

de materiais auxiliava no desenvolvimento dos sentidos, já que partia da premissa 

de que o conhecimento se baseava nas percepções que as crianças têm do mundo, 

criando assim, as bases de uma Pedagogia Científica. Além disso, preocupava-se 

em organizar diferentes espaços conforme as crianças fossem crescendo, a fim de 

possibilitar a ampliação dos sentidos através de desafios cada vez mais complexos.  

O currículo montessoriano baseava-se no desenvolvimento, na liberdade, no 

interesse e na atividade, incluindo como componentes a leitura, a escrita, o estudo 

da natureza, a jardinagem, a aritmética e a geografia. O professor era mero 

observador, tudo dependia da atividade da criança. Atualmente, alguns programas 

montessorianos incluíram algumas atividades educacionais, porém outros 

permanecem intactos, de acordo com sua concepção inicial (CARNEIRO, 2002). 

Segundo a mesma autora, McMillan, no início do século XX fundou o 

infantário, que era comparado aos quartos de brinquedos das crianças ricas. Neles, 

eram proporcionadas às crianças pobres, a satisfação das necessidades físicas, 

alimentação adequada, exercício ao ar livre, higiene e assistência médica. O 

currículo desta proposta apostava no treino sensorial através do contato com jardins 

e hortas, onde objetivava uma educação prática para as crianças a fim de que 

pudessem desenvolver soluções criativas, visando cargos de liderança no futuro. 
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Com o tempo, o infantário foi reconstruído e moldado às crianças de classe média, 

porém mantendo as mesmas premissas iniciais. 

Vale ressaltar que nos anos de 1970 e boa parte dos anos de 1980, a 

Educação Infantil tinha como função social apenas o cuidado das crianças, pois não 

considerada escola, era isenta da função de educação. A partir dos anos de 1990, 

no Brasil, é que a Educação Infantil passa a ser entendida oficialmente como o 

atendimento complementar e indissociável de cuidado e educação de crianças de 

zero a três anos - em creches - e de quatro a seis anos - em pré-escolas, sendo 

viabilizada como lugar de educação. 

Os modelos pedagógicos apresentados até aqui, ilustram critérios de seleção 

e articulações de conteúdos através de vivências e atividades, o que não vem de 

encontro com as ideias de "unidade" e "integração" pretendidas. Segundo Figueredo 

(2010) temos nos deparado com práticas que revelam a ausência de critérios na 

objetivação, seleção, intencionalidade e articulação integrada de situações a serem 

vivenciadas pelas crianças. Da mesma maneira, confunde-se e reduz-se o 

planejamento e suas etapas ao longo do ano com a elaboração ou reprodução de 

listas de atividades e vivências totalmente desarticuladas umas das outras e da vida 

das crianças, acrescidas de uma sequência maciça de datas comemorativas, na sua 

maioria, sem sentido e espúrias em relação à cultura da comunidade escolar. 

Assim, o currículo por atividades se distancia do exercício interdisciplinar, já 

que mesmo que na sua intenção se aproxime dos objetivos de unidade e integração, 

pode se afastar destes por uma questão de atitude do professor na condução e 

articulação da prática descontextualizada da vida cotidiana, via vivências e 

atividades junto às crianças.  

Desta forma, merece atenção especial, visto suas contribuições na 

construção da educação infantil, o médico e educador belga Ovide Decroly, que 

através do enfoque na pedagogia ativa e no método global, descobriu a função 

globalizadora da inteligência humana. Foi o criador dos centros de interesse, 

mostrando a necessidade de relacionar todas as matérias de ensino porque, 

segundo suas ideias, as crianças pequenas não conseguem relacionar fatos 

isolados, é através do todo que elas conseguem redescobrir as condições humanas 

e adaptar-se a elas (CARNEIRO, 2002). 
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É a partir daqui que podemos pautar nossa discussão sobre a integração e 

interdisciplinaridade. Além de Decroly propor o trabalho nos centros de interesse, 

que auxiliam eficientemente no trabalho interdisciplinar na Educação Infantil, ele 

afirmava que os conhecimentos e interesses infantis apareciam associados. Nos 

centros de interesse, a criança passava por três momentos: o da observação, o da 

associação e o da expressão. A série de elementos não era obrigatória.  

A partir do ato de comer, por exemplo, surgia o estudo da alimentação, a 

origem e a classificação dos alimentos, os preços, quem os produz, onde e como 

são preparados. E, de acordo com a curiosidade das crianças e o desenvolvimento, 

surgiam noções de geografia, ciências, história, higiene, cálculo, redação e desenho. 

Diante dessa riqueza de possibilidades exploratórias, a duração do centro de 

interesse torna-se flexível, podendo estender-se durante meses.  

Para Decroly, a sala de aula está por toda parte: na cozinha, no jardim, no 

museu, no campo, na oficina, na fazenda, na loja, na excursão, nas viagens. A 

observação não ocorre em uma lição, em um momento particular da técnica 

educativa, mas deve ser considerada como uma atitude, chamando a atenção do 

aluno o tempo todo. A tendência de organizar um trabalho que vise o 

desenvolvimento global poder ser traduzida na intenção de Decroly e depois dele, 

outras propostas semelhantes surgiram. 

Nos anos de 1960 e 1970, as propostas curriculares para a Educação Infantil 

a nível mundial, refletiam uma variedade de teorias do desenvolvimento e objetivos 

programáticos. Assim, surgiram visões diferentes do que ensinar e como ensinar as 

crianças pequenas, atendendo suas necessidades cognitivas, sociais e físicas. 

Essas teorias educacionais que orientam abordagens pedagógicas foram 

classificadas conforme sua estruturação de ensino e aprendizagem. São eles: 

programas Montessori, programas behavioristas, programas de educação aberta e 

abordagens construtivistas. 

Os programas behavioristas centravam-se nas competências acadêmicas, ao 

passo que os programas construtivistas centravam no desenvolvimento dos 

processos cognitivos. Já os programas de escola aberta, consideravam as 

competências de expressão e a autonomia pessoal, tão importantes como os 

processos cognitivos e a preparação acadêmica. 



 

 

 

48

Com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 

1961, surgiu a questão sobre se o ensino deveria caber apenas à União ou ser 

confiado também a estabelecimentos particulares. De um lado estava a Igreja 

Católica defendendo o ensino privado e de outro os defensores da democratização 

do ensino, ou seja, da escola pública e de qualidade para todos. Em 1971, uma nova 

LDB, com a Lei nº 5.692 (BRASIL, 1971) aumentou a obrigatoriedade da educação 

de quatro para oito anos, embora a distinção entre a escola das classes ricas e 

pobres continuasse a criar um abismo de qualidade educacional.  

Antes do início do século XX, o crescimento dos estudos sobre a forma como 

as crianças aprendem e se desenvolveram, influenciaram o currículo para a primeira 

infância. A partir de 1890, os modelos atuais de educação para a infância passam a 

se fundamentar em diferentes teorias de desenvolvimento, que influenciaram o 

surgimento de novas teorias de aprendizagem, interferindo diretamente na 

construção de propostas curriculares que atendiam às necessidades das crianças. 

Apesar disso, em 1970, a educação pré-escolar mundial instituída para 

crianças de quatro a seis anos, ainda visava suprir as carências culturais existentes 

na educação familiar de classe baixa. Portanto, nas esferas públicas não existia um 

projeto curricular que pretendesse atingir objetivos relacionados às necessidades 

infantis, muito menos profissionais especializados, sendo estes substituídos por 

voluntários, que exerciam somente funções assistencialistas às crianças.  

Somente em creches particulares eram oferecidas ações educativas 

baseadas no desenvolvimento de aspectos cognitivos, emocionais e sociais dos 

infantes. A partir de 1980 é que o agravamento dos problemas referentes à 

educação pré-escolar (ausência de uma política global e integrada, falta de 

coordenação entre programas educacionais e de saúde, insuficiência de 

profissionais qualificados e falta de participação da família e da sociedade), 

impulsiona a integração da Educação Infantil na política educacional, substituindo o 

caráter assistencialista e por uma concepção pedagógica que concebia a criança 

como um ser social e histórico, pertencente a uma determinada classe social e 

cultural.  

Com a redemocratização no Brasil, a nova Constituição de 1988 assegura a 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a extensão gradativa do 
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ensino obrigatório e gradativo ao Ensino Médio; o atendimento a crianças de zero 

até seis anos em creches e pré-escolas; a determinação da quantidade de recursos 

que deveriam ser investidos na educação; e a educação como obrigação a ser 

compartilhada entre o Estado e a família.  

Com esta Constituição, a creche e a pré-escola passaram a ser um direito das 

crianças de zero a seis anos, garantido como parte do ensino básico. Porém, com a 

diminuição dos investimentos em educação, a partir de 1990 aumentam o número 

de instituições do tipo compensatório, dirigido para as classes carentes e visando 

suprir as carências culturais das crianças. 

Foi em 1996, com a terceira LDB (BRASIL, 1996), que a qualidade 

educacional foi apontada como necessidade vital para um ensino qualificado. Essa 

preocupação anda lado a lado da adequação dos currículos e da avaliação em todos 

os níveis de ensino.  

Ao longo dos anos, a Educação Infantil foi assumindo uma identidade mais 

específica, embora ainda haja equívocos conceituais e atitudinais em relação ao 

ensino das crianças. No Brasil temos hoje importantes documentos legais como a 

Constituinte de 1988 (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069, de 1990) (BRASIL, 1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), que são conquistas dos movimentos sociais, movimentos de 

creches e dos fóruns permanentes de Educação Infantil para que as crianças 

brasileiras tivessem seus direitos garantidos, em especial uma educação de 

qualidade.  

Autores como Sigmund Freud (fundador da psicanálise), Jean Piaget 

(epistemólogo suíço que contribuiu com os estudos sobre o desenvolvimento 

cognitivo humano) e mais recentemente Lev. S. Vygotsky (evidenciando a natureza 

social das relações de aprendizagem) trouxeram uma importante contribuição para a 

compreensão sobre os pensamentos da criança e de sua aprendizagem. Essas 

contribuições, no entanto, nem sempre foram bem compreendidas e utilizadas 

adequadamente para a formulação de métodos de ensino. 

Segundo Kramer (1994) um dos maiores problemas foi a difusão equivocada 

do construtivismo feita por universidades, políticas educacionais e reformas 

curriculares. Ainda que defenda-se a pluralidade de alternativas curriculares, 
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estudando Piaget, Vygotsky, Wallon e autores brasileiros que com seriedade têm se 

debruçado sobre suas teorias, é possível afirmar que, para ser construtivista o 

professor necessita de formação científica e cultural. 

A ideia de preparação para a vida escolar também se manteve através do 

tempo e se expressa em algumas concepções pedagógicas. Segundo esses 

métodos, a pré-escola seria uma etapa preparatória para o ingresso no primeiro 

grau, habilitando a criança para a escolaridade propriamente dita, que se iniciaria 

aos sete anos. 

Procedimentos pedagógicos como o treinamento da coordenação visomotora, 

do desenvolvimento psicomotor e do desempenho em habilidades específicas, 

originários de uma linha de trabalho que enfatiza a importância dos aspectos 

visomotores, separando-os do todo complexo e harmônico que compõe a criança, 

também são empregados por um grande número de escolas modernas. 

Procurando compreender a situação atual da pré-escola brasileira à luz deste 

breve histórico, observamos que as múltiplas vertentes curriculares continuam 

vigentes até hoje. A educação compensatória continua sendo, no Brasil, uma 

realidade presente. Alimentar, fornecer alguns cuidados básicos de saúde e tentar 

suprir deficiências geradas por um meio sócio-cultural pobre, são objetivos de 

grande parte das pré-escolas rurais e urbanas do país. 

Desta maneira, as teorias sobre desenvolvimento mais coerentes para a 

explicação da evolução cognitiva infantil, foram se modificando à medida que os 

profissionais da educação possuíam maior contato com pesquisas à esse respeito. 

Essa transformação influencia os registros atuais que se tem acesso em relação à 

construção do currículo para a Educação Infantil, possibilitando a reflexão atual 

sobre as necessidades da sociedade e formulando propostas curriculares mais 

coerentes com os objetivos estabelecidos. 

No cenário da história do currículo para a Educação Infantil, Formosinho 

(1996) afirma que apesar das iniciativas de desenvolvimento curricular continuarem, 

não estão sendo desenvolvidos quaisquer novos modelos curriculares, apesar do 

surgimento de programas específicos destinados a ensinar conteúdos particulares 

às crianças. A proposta interdisciplinar para a Educação Infantil não é novidade, 

tampouco complexa pra esta etapa da educação. O conjunto de profissionais com 
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formação adequada e teorias e concepções pedagógicas bem compreendidas e a 

participação efetiva da comunidade em organizar cooperativamente o currículo ideal 

para as crianças garantirá a efetivação de um trabalho interdisciplinar de qualidade. 

Desta forma, reafirmo minha inquietação como pesquisadora e pedagoga em 

compreender os sentidos dos termos relacionados à integração e 

interdisciplinaridade no volume I do RCNEI, visto que ao longo dos tempos essas 

propostas já vinham se constituindo de forma processual. Atualmente, a 

necessidade de repensar a educação das crianças na Educação Infantil se torna 

ainda mais urgente, já que o processo de modernização e avanço tecnológico 

amplia a complexidade de compreender as questões da atualidade, entre elas, a de 

como o ser humano aprende de forma significativa. 

Entender como os envolvidos com a Educação Infantil podem contribuir para 

a construção de um currículo amplo (no sentido de orientar nacionalmente as 

instituições escolares brasileiras) e específico, a fim de contemplar as necessidades 

peculiares de cada instituição é necessário e urgente.  

Antes disso, pode-se iniciar esse processo de reflexão perguntando-se em 

que momento os professores contribuíram para que o RCNEI fosse realmente 

discutido e analisado a ponto de provocar os profissionais a refletirem sobre a 

constituição de suas práticas? Em que momentos os pedagogos contribuíram na 

discussão de ações integradas ou interdisciplinares para as crianças que frequentam 

as instituições de Educação Infantil em todo o país? A compreensão do que é 

integração e interdisciplinaridade pode levar a uma ressignificação conceitual e 

atitudinal, ampliando a possibilidade de desenvolvermos uma educação global e 

interdisciplinar, ou seja, que corresponda às necessidades sociais, culturais e 

educativas atuais, para tanto, a participação efetiva dos envolvidos com a Educação 

Infantil é indiscutível. 
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6 RCNEI’S: UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO OU DE INTERDISCI-

PLINARIDADE? 

 

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil foi elaborado com 

a intenção de ser uma proposta aberta e flexível, que aborda em linhas gerais as 

bases a serem adotadas na Educação Infantil, definindo seus principais objetivos, 

conteúdos básicos e algumas sugestões de atividades para serem desenvolvidas 

com as crianças. Segundo as Diretrizes Curriculares para a rede municipal de 

Educação Infantil de Itajaí (ITAJAÍ, 2000), o RCNEI possibilita a operacionalização 

do processo didático, relacionando objetivos gerais e específicos, conteúdos e 

orientações didáticas. Partindo então de objetivos gerais para a educação infantil, o 

documento procura estabelecer uma integração curricular, aplicada em objetivos 

específicos para cada eixo de trabalho. 

A fim de compreender o sentido dos termos relacionados à integração e à 

interdisciplinaridade contidos no volume I do RCNEI, foram selecionados os trechos 

que contemplam explicitamente ou intencionalmente ambos os termos, seguindo a 

ordem em que aparecem ao longo do documento. A seguir, serão socializadas as 

análises dos trechos escolhidos, argumentados de acordo com os fundamentos dos 

autores referenciados nesta dissertação. É importante ressaltar que a análise 

pretendida se ateve ao sentido que os termos apresentam, análise que se configura 

como uma prática e um campo da linguística e da comunicação especializado em 

analisar construções ideológicas presentes num texto, no caso desta dissertação, 

com suporte dos estudos dos autores referenciados. 

A proposta de integração curricular começa sendo explicitada logo na Carta 

ao Ministro publicada no RCNEI, onde Paulo Renato Souza considera importante a 

“fase transitória pela qual passam as creches e pré-escolas na busca por uma ação 

integrada, que incorpore às atividades educativas aos cuidados essenciais das 

crianças e suas brincadeiras”.  

Neste trecho é perceptível a preocupação com a educação destinada às 

crianças atendidas nessa faixa escolar, visto que as demandas pedagógicas tornam-

se cada vez mais complexas. De acordo a evolução histórica da Educação Infantil 
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no Brasil e no mundo, essa fase educacional atravessou mudanças importantes, 

derivadas de influências políticas, sociais, econômicas e educativas. A tentativa de 

continuar desenvolvendo ou repassando uma educação fragmentada, em que o 

produto e o processo da aprendizagem não valem a pena e somente as notas 

escolares e o alcance de habilidades são consideradas importantes para os 

professores, não sustenta mais as exigências para a construção do conhecimento 

global, visando responder questões tão complexas quanto heterogêneas surgidas 

nos contextos atuais da sociedade.  

A ação integrada explicitada pelo ministro preconiza a necessidade de 

incorporar os três alicerces da Educação Infantil: cuidar, brincar e educar. Portanto, 

partindo do pressuposto de que os aspectos intelectuais, físicos, emocionais e 

sociais são importantes no desenvolvimento e na vida do indivíduo, ter-se-á que 

ponderar, como consequência inevitável, os aspectos metodológicos do ensino, já 

que destes depende a consecução de muitas das finalidades da educação 

pretendida (SANTOMÉ, 1998). 

Desta forma, no trecho selecionado, o sentido de “ação integrada” pode ser 

compreendido realmente como integração, visto que as palavras do ministro 

continuam no intento de incorporar às atividades aos cuidados e brincadeiras. 

Levando em conta a compreensão etimológica da palavra incorporação, esta pode 

ser compreendida como o ato ou efeito de agrupar, incluir, misturar ou juntar. Neste 

trecho, não podemos evidenciar uma pretensão interdisciplinar, pois segundo 

Fazenda (1996), esta perpassa todos os elementos do conhecimento, pressupondo 

a integração entre eles. Porém, pressupondo que interdisciplinaridade não é apenas 

integração de conhecimentos, a proposta interdisciplinar está marcada por um 

movimento ininterrupto, criando ou recriando outros pontos para a discussão. Já na 

ideia de integração, apesar do seu valor, trabalha-se sempre com os mesmos 

pontos, sem a possibilidade de serem reinventados, pois buscam-se novas 

combinações e aprofundamento sempre dentro de um mesmo grupo de 

informações. No trecho analisado, pode-se compreender que os educadores devem 

apenas promover atividades, cuidados e brincadeiras de forma interligada, porém 

não há evidências de uma orientação interdisciplinar voltada a esse agrupamento de 
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itens. Por esta análise, pode-se questionar: Teria o Ministro compreensão do sentido 

dos termos integração e interdisciplinaridade? 

Na continuação da carta destinada aos educadores que recebem o RCNEI, o 

ministro aponta que “o Referencial pretende apontar metas de qualidade que 

contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas 

identidades”. Neste trecho a expressão “desenvolvimento integral” pressupõe que as 

aprendizagens oferecidas devam promover a inclusão de todos os aspectos 

necessários para o desenvolvimento completo das crianças. Compreendendo o 

verbo integrar como a ação de tornar inteiro ou incluir num todo, percebemos que 

sua colocação no trecho designa a orientação de compreender o ser humano como 

um ser Múltiplo e não Uno, tornando necessário que o homem conheça suas 

múltiplas e variadas formas de conhecer, para que possa compreender e modificar o 

mundo (FAZENDA, 1996). Desta forma, o desenvolvimento integral da identidade 

das crianças postulado pelo ministro, pressupõe um trabalho interdisciplinar, visto 

que este pode solucionar os males da educação fragmentada, em prol da 

integridade do pensamento e da concepção unitária do ser humano. 

A necessidade de professores que saibam lidar com essas novas demandas 

e exigências pedagógicas é encontrada no RCNEI, especificamente no trecho em 

que explicita o quanto os educadores precisam atualizar-se “devendo ter 

consciência em sua prática educativa, que a construção de conhecimentos se 

processa de maneira integrada e global...” (BRASIL, 1998). Nesse trecho, a 

expressão “construção de conhecimento de maneira integrada e global” denota as 

intenções preconizadas pela interdisciplinaridade, pois Fazenda (1996) também 

utiliza a expressão “global” para defender a interdisciplinaridade como uma aposta 

para o ensino integral, destacando que esta integração não seria apenas a de 

conteúdos ou métodos, mas a integração de conhecimentos diversos, tendo em 

vista um conhecer global, aspecto que pode ser alcançado com a vivência 

interdisciplinar. 

Um currículo global exige uma transformação pedagógica nos conteúdos que 

podem ser selecionados de diferentes campos culturais, exigindo professores 

melhor e mais amplamente formados, para abordar objetivos e conteúdos mais 

complexos, visto que sua função é transformar a cultura elaborada em cultura válida 
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para o cidadão comum que um dia sai da instituição escolar e necessita de uma 

preparação básica (SACRISTÁN, 2000). 

De acordo com as prerrogativas acima delineadas, a organização do currículo 

é necessária para que se possam alcançar os objetivos pretendidos, sejam eles 

destinados às crianças, jovens ou adultos. Portanto, pode-se considerar que apesar 

de não ser concebido como um currículo, o projeto pedagógico preconizado pelo 

RCNEI admite a valiosa contribuição de ações integradas e contextualizadas e 

aponta “a necessidade de que a educação para as crianças pequenas deve 

promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos e sociais da criança, considerando que esta é um ser completo e 

indivisível [...]” (BRASIL, 1998, p.18). 

A consideração deste “ser completo e indivisível” é entendida quando Beane 

(2002) elucida os fatores que levaram a uma maior conscientização da necessidade 

de se repensar a educação, respeitando contextos e sujeitos tão distintos: o apoio 

crescente às disposições curriculares que envolvem a aplicação de conhecimento 

em vez da mera memorização e acumulação; as novas descobertas de como o 

cérebro funciona na aprendizagem, incluindo a de que o cérebro processa as 

informações através de relações permeadas de coerência e não de fragmentação; o 

sentido emergente de que o conhecimento não é fixo nem universal e o 

reconhecimento de que situações ou questões complexas necessitam de uma gama 

de conhecimentos para serem solucionados. Diante desses fatores, é compreensível 

a necessidade do tratamento do sujeito como completo e indivisível, visto que este 

precisa ser atendido físico, emocional, afetivo, cognitivo e socialmente de forma 

integrada. 

No trecho selecionado por ora, a comunicação pode ser compreendida como 

uma proposta de integração, de acordo com a preconizada por Beane (2002) como 

um trabalho a partir de uma visão de aprendizagem integrada e contínua de novos 

conhecimentos e experiências, para aprofundar e alargar o nosso entendimento de 

nós mesmos e do nosso mundo. Neste fragmento do texto, pretende-se apontar a 

necessidade de atender às crianças em todas as suas necessidades e de forma 

integrada, no sentido de não priorizar uma em detrimento de outra, mas sim, 
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organizar uma ação que promova o desenvolvimento contínuo de todas as 

dimensões citadas, a fim de que possam compreender o mundo que as rodeia. 

No documento analisado, considera-se posteriormente “que essas 

aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no 

processo de desenvolvimento infantil” (BRASIL, 1998, p. 23). Nesse trecho, 

podemos interpretar a expressão “maneira integrada” no sentido puro da palavra, 

visto que não encontramos evidências de um trabalho além do que o proposto de 

integrar conteúdos, eixos, atividades e procedimentos para auxiliar o 

desenvolvimento das crianças. Se considerássemos que a intenção é a efetivação 

do trabalho interdisciplinar, estaria explícito que existe a necessidade de uma 

formação adequada que pressuponha um treino na arte de entender e esperar, um 

desenvolvimento no sentido da criação e da imaginação, ou seja, uma atitude além 

da integração, mas de compromisso com o conhecer global (FAZENDA, 1996). 

Em momento algum, pretende-se afirmar que a integração não seja 

conveniente para a efetivação de um trabalho coerente para a educação infantil, o 

que está em questão é a necessidade de irmos além, e caminharmos rumo à 

interdisciplinaridade, apoiando a integração como possibilidade de atingir-se uma 

“interação”, numa interdisciplinaridade com vistas a novos questionamentos, novas 

buscas, enfim, para uma mudança na atitude de compreender e entender 

(FAZENDA, 1996). 

“Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam 

contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis” (BRASIL, 1998, p. 

23). Esse desenvolvimento infantil é entendido como o processo pelo qual as 

crianças são estimuladas por adultos ou pessoas mais experientes a reorganizarem 

seus esquemas mentais, a fim de elaborar novas hipóteses sobre diferentes 

assuntos. Semelhante ao trecho analisado anteriormente, o RCNEI traz a 

necessidade de promover a integração dos cuidados, brincadeiras e atividades, a 

fim de que as crianças possam se desenvolver plenamente. Aqui, também podemos 

identificar intenções integradoras, que exigem apenas a interação dos três itens, não 

exigindo ou pretendendo a ampliação ou reformulação de aprendizagens já 

construídas pelas crianças. Portanto, neste trecho podemos novamente 
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compreender integração no sentido puro da palavra: o ato de unir itens, evitando a 

fragmentação ou destaque de um em detrimento de outro. 

“[...] cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a 

integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de 

profissionais de diferentes áreas” (BRASIL, 1998, p. 24). Segundo o RCNEI, para 

que as aprendizagens necessárias ao desenvolvimento das crianças aconteçam de 

forma integrada e significativa, deve-se considerar o currículo ou projeto pedagógico 

em uma perspectiva pedagógico-humanista, que atenda à peculiaridade e à 

necessidade dos alunos. Essa perspectiva é uma acepção que considera a escola 

como uma agência socializadora e educadora total, cujas finalidades vão além da 

introdução dos alunos nos saberes acadêmicos, para abranger um projeto global de 

educação (SACRISTÁN, 2000). No fragmento analisado, a integração de vários 

campos do conhecimento deverá resultar no questionamento da própria realidade e 

suas perspectivas de transformação, sendo a integração uma etapa anterior à 

interdisciplinaridade, onde se iniciaria um relacionamento, um estudo, uma exigência 

de conhecimentos e fatos a serem posteriormente interados (FAZENDA, 1996). 

 
Se estamos, ou queremos viver hoje na educação um momento de 
alteridade (como construção/produção de conhecimento) é 
fundamental que o professor seja mestre, aquele que sabe aprender 
com os mais novos, porque mais criativos, mais inovadores, porém  
não com a sabedoria que os anos de vida vividos outorgam ao 
mestre. Conduzir sim, eis a tarefa do mestre. O professor precisa ser 
o condutor do processo, mas é necessário adquirir a sabedoria da 
espera (FAZENDA, 2001, p. 44-45). 

 

Diante disso “[...] o grau de desafio das atividades devem ser 

significativas e apresentadas de maneira integrada para as crianças o mais 

próximo possível das práticas sociais reais” (BRASIL, 1998, p. 30). No fragmento 

apresentado, mais uma vez o termo integração conota seu sentido etimológico de 

agregar atividades de forma que não se apresentem deslocadas da proposta mais 

abrangente. Além disso, denota a necessidade de considerar as práticas sociais 

reais a que as crianças estão em contato; pensando assim, aquilo que chamamos 

aprendizagem integradora envolve experiências que se tornam literalmente parte de 

nós – experiências de aprendizagem inesquecíveis. Esse tipo de aprendizagem 

envolve a integração de duas maneiras: primeiro, como as novas experiências são 
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“integradas” aos nossos esquemas de significação e, em segundo lugar, como 

organizamos ou “integramos” as experiências passadas, de forma que nos ajudem 

em novas situações problemáticas (BEANE, 2002, p. 16). 

 
Nesta perspectiva, o professor é mediador entre as crianças e os 
objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e 
situações de aprendizagens que articule os recursos e capacidades 
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus 
conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes 
campos de conhecimento humano (BRASIL, 1998, p. 30). 

 

Nesse fragmento, a expressão “articule os recursos e capacidades [...]” 

exprime a ideia de unir ou juntar os recursos e capacidades aos conhecimentos 

prévios e conteúdos, presumindo que a intenção é a de que os educadores 

garantam não apenas a integração de tais aspectos, mas que auxiliem a ampliação 

ou construção de novos conhecimentos a partir desta integração, o que seria então 

caracterizado como interdisciplinaridade. 

Fazenda (2001) explora veementemente a postura dos professores frente a 

esse novo paradigma do saber. A escola passou a denunciar concepções unilaterais 

de educação, muitos já falam na mudança, chegam até a vislumbrar a sua 

possibilidade, porém, conservam na sua forma própria de ser educador, de ser 

pesquisador, de dar aulas, um patriarcado que enquadra, que rotula, que modula, 

que cerceia, que limita. Poucos são os que se aventuram a viver alteridade, porque 

é caro o preço que se paga pela mudança de ciclo.  

 
É preciso ser nisso um pouco de Fênix, morrer para renascer das 
cinzas; e morrer é assumir a consciência de ruptura, e a ideia de 
morte traz em si mesma uma ideia de finitude. Ser Fênix significa ver 
na morte a vida, ver na história a recriação, ver nessa forma que não 
é nova (já que habitava a Grécia) o prenúncio de alteridade, ciclo que 
não se sucede ao patriarcado, mas com ele pode coexistir, numa 
dimensão de liberdade, de totalidade (FAZENDA, 2001). 

 

“Esse processo possibilitará às crianças modificar seus conhecimentos 

prévios, matizá-los, ampliá-los ou diferenciá-los em função de novas 

informações, capacitando-as a realizar novas aprendizagens, tornando-as 

significativas” (BRASIL, 1998, p. 33). Aqui podemos perceber que a intenção é 

promover estratégias que contribuam para a ampliação dos conhecimentos, aspecto 
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condizente com a interdisciplinaridade. Segundo Fazenda (1996) a 

interdisciplinaridade tenta o diálogo com outras formas de conhecimento, deixando 

interpenetrar por elas, causando a reciprocidade entre as áreas do conhecimento. 

Assim o conhecimento do senso comum é aceito como válido, pois as vivências do 

cotidiano é que dão sentido às nossas vidas. 

A organização do currículo auxilia o repensar contínuo das práticas 

educativas vigentes na atualidade. Segundo Sacristán (2000), o currículo é uma 

práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo coerente de pensar a 

educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens, incluindo o 

ponto de vista sobre a função social da sociedade e da escola e o projeto ou plano 

educativo pretendido para determinada instituição educativa. O autor explica que os 

currículos, de fato, desempenham distintas missões em diferentes níveis educativos, 

de acordo com as características destes, à medida que refletem diversas finalidades 

desses níveis. Conforme o RCNEI, a função desse “currículo” para a Educação 

Infantil é justamente a formação de homens criativos, inventivos e descobridores, 

atuantes na construção de seu próprio saber. 

Desta forma, o currículo pretendido (embora no documento não seja adotado 

essa terminologia para a organização das práticas educativas desenvolvidas na 

escola) “está organizado de forma a explicitar as complexas questões que 

envolvem o desenvolvimento de capacidades de natureza global e efetiva das 

crianças”, visto que “há inter-relações entre os diferentes eixos sugeridos a 

serem trabalhados com as crianças” (BRASIL, 1998, p. 46). Nos dois trechos que 

se encontram na mesma página do documento e se complementam, percebemos 

que há evidências interdisciplinares norteando a compreensão dos educadores que 

se apropriam do documento.  

Tendo em vista que a maioria dos problemas ou questões da atualidade 

precisa do auxílio de uma série de conhecimentos e procedimentos para serem 

solucionados de forma coerente e fundamentada, a fragmentação e tratamento 

isolado das disciplinas ou conteúdos perde espaço e conveniência dentro dessa 

nova perspectiva. 

A aposta na relevância de um trabalho interdisciplinar, fez com que o próprio 

Piaget se posicionasse com relação ao ensino compartimentado em disciplinas. 
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“Fragmentação que se choca com os preconceitos positivistas, mas é contrária às 

peculiaridades cognitivas dos alunos, representando ao mesmo tempo um obstáculo 

ao progresso do próprio conhecimento” (SANTOMÉ, 1998, p. 39). Mediante os 

trechos analisados até este momento e as contribuições dos autores referenciados, 

pode-se concluir que os educadores precisam constituir-se como mediadores de 

uma educação organizada com a certeza de que a inter-relação dos eixos visando a 

construção de novos conhecimentos, é que vai garantir o desenvolvimento 

pretendido com o seguimento das orientações do RCNEI. 

“A explicitação de conteúdos de naturezas diversas aponta para a 

necessidade de se trabalhar de forma intencional e integrada com conteúdos 

que, na maioria das vezes, não são tratados de forma explícita e consciente” 

(BRASIL, 1998, p. 49). A conveniência de superar as fronteiras sempre artificiais dos 

conhecimentos especializados, presume a necessidade de integrar conteúdos 

diversos em unidades coerentes, que apóiem uma aprendizagem mais integrada dos 

alunos e possa oferecer realmente algo com sentido cultural, e não meros retalhos 

de saberes justapostos (SACRISTÁN, 2000). De acordo com o fragmento analisado 

por ora, os educadores podem concluir que a integração por si só, já é suficiente 

para promover a efetivação de um currículo global. 

Sacristán (2000) explica que para a consecução de um currículo global 

ampliado, é importante a transformação pedagógica dos conteúdos que podem ser 

selecionados de diferentes campos culturais; exigindo professores mais amplamente 

formados, para abordar objetivos e conteúdos mais complexos. 

A efetividade de propostas desse cunho (integradoras ou interdisciplinares), 

aparentemente parece complexa, porém no próprio RCNEI são encontrados 

fragmentos que ilustram a concretização dessas intenções:  

 
Por exemplo, é importante que o professor saiba, ao ler uma história 
para as crianças, que está trabalhando não só a leitura, mas 
também, a fala, a escuta, e a escrita, ou, quando organiza uma 
atividade de percurso, que está trabalhando tanto a percepção do 
espaço, como o equilíbrio e a coordenação da criança (BRASIL, 
1998, p. 53). 

 

Se houver um aprofundamento na interpretação desse fragmento, percebe-se 

que sua intenção tende para a interdisciplinaridade, tendo como base a ideia de que 
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a consciência e a atitude exigida do professor coincide com a postura pedagógica 

dos educadores que pretendem constituir uma ação interdisciplinar. 

Para explicar novamente o significado dos termos, Fazenda (1996) elucida 

que existe uma profunda diferença entre integração e interdisciplinaridade. Para a 

autora, a integração poderia acontecer em aspectos parciais, enquanto que a 

interdisciplinaridade seria um passo além dessa integração, portanto, para que haja 

interdisciplinaridade, deve haver uma mudança de atitude frente a um fato a ser 

conhecido; enfim, o nível interdisciplinar exige uma “transformação”, ao passo que o 

nível de integração exige apenas uma “acomodação”. 

Embora haja múltiplas possibilidades integradoras e interdisciplinares no 

trabalho docente, são os educadores quem assumem as organizações pedagógicas 

direcionadas ao alcance dos objetivos delineados. Assim, no RCNEI encontra-se a 

recomendação de que  

 
embora sejam elencados por eixos de trabalho, muitos conteúdos 
encontram-se contemplados em mais de um eixo. Essa opção visa a 
apontar para o tratamento integrado que deve ser dado aos 
conteúdos. Cabe ao professor organizar seu planejamento de forma 
a aproveitar as possibilidades que cada conteúdo oferece, não 
restringindo o trabalho a um único eixo, nem fragmentando o 
conhecimento (BRASIL, 1998, p. 53). 

 

Desta forma, faz-se mister estar atento às exigências para com o profissional 

da educação, pois cria-se uma certa especulação pedagógica sobre um tipo de 

professor ideal, cada vez mais completo e complexo, que contrasta com o baixa 

estrutura econômica, social e intelectual que o professor costuma ter na sociedade, 

correndo-se o perigo de modelar um profissional que é cada vez mais difícil de 

encontrar na realidade (SACRISTÁN, 2000). 

Não há como negar que a formação do professor direcionada ao trabalho 

integrado e interdisciplinar é fundamental para que se alcance os objetivos 

delineados para a concretização dessa proposta. Além de organizar práticas que 

promovam a simbiose entre o brincar, o educar e o cuidar, os educadores precisam 

se preocupar em como organizar conteúdos e atividades a fim de elaborar propostas 

contextualizadas e significativas. No trecho analisado, surge novamente a afirmativa 

de que os conteúdos devem ser organizados de forma integradora, levando em 
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conta os múltiplos eixos de trabalho na educação infantil, de forma que as 

evidências interdisciplinares não são explicitadas de forma clara, pois em nenhum 

momento cita-se a ampliação do conhecimento com a integração dos conteúdos e 

eixos como facilitadores dessa proposta. O RCNEI ainda aponta que  

 
para que as crianças possam compreender a realidade na sua 
complexidade e enriquecer sua percepção sobre ela, os conteúdos 
devem ser trabalhados de forma integrada, relacionados entre si. 
Essa integração possibilita que a realidade seja analisada por 
diferentes aspectos, sem fragmentá-la (BRASIL, 1998, p. 54).   

 

A integração identificada nesse trecho pressupõe a aniquilação da 

fragmentação do conhecimento, porém, se quisermos que as crianças aproveitem 

essa proposta para organizar novos conhecimentos, aprendizagens e vivências, os 

educadores devem trabalhar para desenvolver ações interdisciplinares. 

Segundo Santomé (1998), no currículo integrado devem ser respeitados os 

conhecimentos prévios, as necessidades, os interesses e os ritmos de 

aprendizagem de cada estudante. Para a efetivação deste currículo, há a 

necessidade de se perguntar: por que se deseja integrar? Quem fará essa 

integração? O que se deseja integrar? Qual é a natureza das disciplinas a integrar? 

O currículo integrado satisfaz os critérios da comunidade? Qual a estrutura física e 

pedagógica necessária para a efetivação deste tipo de currículo? 

Há ainda que se considerar que “um bom projeto curricular tem que ser 

prazeroso e educacional ao mesmo tempo; tem que propiciar certa continuidade nos 

aprendizados, tornando-os compatíveis com os requisitos de relevância 

mencionados” (SANTOMÉ, 1998, p. 206). 

Segundo esse mesmo autor, existem diversas maneiras de se promover a 

integração: ela pode ocorrer correlacionando diversas disciplinas, que possuem 

características diferenciais que devem ser respeitadas no planejamento curricular, 

considerando que alguns temas dependem de conteúdos e/ou procedimentos 

próprios de outra disciplina. 

A integração através de temas, tópicos ou ideias, ocorre, por exemplo, no 

trabalho com datas comemorativas, por exemplo, o Natal, que permite integrar uma 

ampla gama de conteúdos e atividades de diferentes áreas do conhecimento, 

visando a compreensão do tópico escolhido. Nesse caso, não existem áreas ou 
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disciplinas dominantes, ou que se sobressaiam umas sobre as outras, todas as 

áreas do conhecimento passam a ser subordinadas à ideia que serve para reger a 

proposta de integração. 

A integração pode ocorrer também a partir de temas e pesquisas decididas 

pelos estudantes, ou seja, aquelas questões que eles consideram importantes em 

seu próprio mundo. A diferença dessa modalidade de integração é que quem decide 

o tema ou o problema a ser utilizado como eixo para organizar os conteúdos das 

diferentes áreas do conhecimento são os próprios estudantes. Além disso, muitos 

outros estudos, conceitos, períodos históricos, espaços geográficos, instituições, 

grupos humanos, descobertas, invenções ou áreas do conhecimento podem 

subsidiar um trabalho integrado na escola. 

O trabalho com projetos também é uma possibilidade de integrar conteúdos, 

conhecimentos e procedimentos, sendo muito comum na Educação Infantil e 

explicitado de forma positiva nos Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil: 

 
um dos ganhos de se trabalhar com projetos é possibilitar às 
crianças que a partir de um assunto relacionado com um dos eixos 
de trabalho, possam estabelecer múltiplas relações, ampliando suas 
ideias sobre um assunto específico, buscando complementações 
com conhecimentos pertinentes aos diferentes eixos (BRASIL, 1998, 
p. 57). 

 

O fato é que existem alguns problemas ou questões cuja compreensão e 

resolução exigem conhecimento e procedimentos diversos, oriundos de diferentes 

áreas do conhecimento. Quando os problemas sociais exigem o trabalho inter-

relacionado entre as disciplinas/conteúdos, a integração e a interdisciplinaridade são 

importantes. 

No último trecho analisado, se reconhece que a interdisciplinaridade é 

fundamental. A integração se fará presente na medida em que o currículo for 

organizado em torno de questões pessoais e sociais e, daí, retirados os 

conhecimentos que são relevantes para as mesmas, ou seja, os conhecimentos que 

fazem parte da vida quotidiana (BEANE, 2002).  

A interdisciplinaridade está evidenciada no trecho analisado quando dá 

margem ao entendimento de que a organização curricular está orientada para, entre 
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outras questões, tratar os conteúdos de ensino de modo contextualizado, 

aproveitando sempre as relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao 

aprendido (saber), ou seja, propiciar a autoria e autonomia do aluno na construção 

do conhecimento social e de si mesmo. 

Finalmente, o que se percebe é que ao longo dos anos até os dias de hoje, as 

organizações curriculares não conseguiram efetivar realmente as propostas 

interdisciplinares, podendo ser evidenciadas atividades e práticas contrárias à 

“unidade” e “integração” pretendidas. E isso acontece não apenas pela organização 

isolada das disciplinas, e sim, por uma questão de formação e atitude do professor 

na condução de vivências e atividades descontextualizadas e fragmentadas da vida 

cotidiana.  

A questão fundamental na análise dos trechos acima explicitados é o sentido 

dos termos relacionados à integração e à interdisciplinaridade na proposta 

pedagógica apresentada no volume I do RCNEI. A integração é um momento de 

organização e estudo dos conteúdos das disciplinas, uma etapa de interação que só 

pode ocorrer num regime de co-participação, reciprocidade e mutualidade, portanto 

considera-se a integração como etapa necessária para a interdisciplinaridade, e não 

a integração em si mesma, pois ela somente não dá conta de abarcar as 

necessidades pedagógicas latentes no sistema educacional e dos sujeitos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Discussões sobre a organização de um currículo na Educação Infantil de 

forma contextualizada, integrada e interdisciplinar têm sido freqüentes nas últimas 

décadas. Essas discussões, encontram-se no sentido das divergências nas visões 

de criança, família, função de Educação Infantil e função de currículo para esta 

etapa escolar. Existe o receio de se transportar a estrutura e organização dos 

currículos para o Ensino Fundamental, Médio e Superior para as crianças da 

Educação Infantil.  

Assim para orientar os profissionais da área da Educação Infantil, o RCNEI foi 

construído em 1998, para ser um instrumento de orientação das práticas 

pedagógicas. Portanto, o esclarecimento das intenções apresentadas pelo 

documento precisa ser explicitado com estudos e argumentos sólidos, que 

sustentem as orientações disponibilizadas. Esse esclarecimento é importante devido 

ao número crescente de contradições existentes no RCNEI, que são cada vez mais 

questionados. Um desses questionamentos refere-se aos termos relativos à 

integração e interdisciplinaridade contidos no documento. 

Ambos os termos, por vezes são conceituados de forma sinônima; contudo 

apesar da complementaridade entre os dois, as distinções dos termos precisam ser 

compreendidas. Essa pesquisa, além de conceituar os termos integração e 

interdisciplinaridade, apresentou uma análise deles no documento RCNEI. 

Portanto, a questão da pesquisa foi justamente compreender o sentido dos 

termos relacionados à integração e à interdisciplinaridade, contidos no volume I do 

RCNEI. O objetivo geral foi identificar se a utilização dos termos relacionados à 

integração e interdisciplinaridade contidos no volume I do RCNEI, correspondem aos 

sentidos apreendidos na leitura do documento em questão. 

 Para a compreensão da análise, socializei a conceitualização dos termos 

integração e interdisciplinaridade. Historicamente, as intenções integradoras e 

interdisciplinares surgiram com a flexibilidade da produção e dos mercados, que 

gerou uma mudança significativa no contexto laboral dos trabalhadores. 

A maior importância dada ao trabalho em equipe, em detrimento ao 

movimento taylorista, transpôs para a esfera educacional as ideias de currículos 
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além das disciplinas, centrados em temas, problemas, tópicos, e que possibilitassem 

que alunos e professores participassem de discussões democráticas de assuntos do 

seu interesse. Assim, a integração e a interdisciplinaridade se constituem em 

propostas condizentes com as necessidades educacionais vigents. 

Interdisciplinaridade é uma palavra constituída de três termos, onde inter – 

significa ação recíproca, disciplinar – termo que diz respeito à disciplina e dade – 

corresponde à qualidade, estado ou resultado da ação. Ou seja, a ação recíproca 

disciplinar, que promove um estado, qualidade ou resultado de ação, equivaleria ao 

termo interdisciplinaridade (PROUST, 1993).  

Segundo a pesquisadora Fazenda (1996), a interdisciplinaridade pode ser 

caracterizada por uma atitude epistemológica que prevê as relações dinâmicas entre 

as disciplinas, auxiliando na resolução de problemas sociais, à medida que seja 

respeitada e valorizada a contribuição de cada disciplina no alcance dos objetivos 

pretendidos. No apêndice B, é possível visualizar o processo explicitado 

anteriormente. 

Já o termo integração deriva do latim integrare, e significa formar, coordenar 

ou combinar num todo unificado. Segundo Beane (2002), integração é definida como 

uma concepção curricular de garnde ideias ou conceitos relacionados com o tema e 

as atividade que podem ser desenvolvidas, considerando como cada disciplina pode 

contribuir para o tema definido a posteriori. No apêndice C, é possível visualizar o 

processo explicitado anteriormente. 

   Desta forma, a distinção entre os termos encontra-se no sentido de que a 

integração refere-se a um aspecto formal da interdisciplinaridade, ou seja, à questão 

de organização das disciplinas num programa de estudos. Enquanto isso, a 

interdisciplinaridade pressupõe uma mudança de atitude frente ao problema do 

conhecimento, com vistas a novos questionamentos, novas buscas, enfim, para uma 

mudança na atitude de compreender e entender. 

 Fazenda (1996) explica que os estudos referentes à interdisciplinaridade 

não pretendem a superação do ensino organizado por diferentes disciplinas, mas 

sim propõe as relações dinâmicas entre elas. Isso exige uma nova formação de 

professores, com conhecimentos mais abrangentes. 
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 Analisar o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

constituiu-se um grande desafio para a pesquisadora. Investigar os sentidos dos 

termos relacionados à integração e interdisciplinaridade presentes em tal 

documento, configurou-se em semelhante ação ousada. Verificar o que há por trás 

de palavras, expressões ou termos, pressupõe argumentação sólida, estudo 

constante e compreensão de que existem diversos pontos de vista sobre uma 

mesma tese, conclusão ou ideia. A intenção desta dissertação não foi em momento 

algum condenar, inferiorizar ou reprimir as contribuições pedagógicas oferecidas 

pelo RCNEI.  

O real propósito desta investigação foi verificar quais as reais pretensões 

educativas que os organizadores do documento analisado evocam ao longo de seus 

três volumes. Apesar de analisar especificamente o primeiro volume da coleção, as 

conclusões apontadas com a pesquisa realizada contribuirão para o esclarecimento 

de muitos encaminhamentos sugeridos pelo RCNEI aos educadores infantis. 

Percebendo a falta de compreensão conceitual das propostas contidas no 

documento, minha inquietação ampliou-se à medida que me questionava sobre a 

distinção dos termos integração e interdisciplinaridade.  

Os encaminhamentos metodológicos selecionados para tal estudo permitiu 

que os dados fossem selecionados e analisados de forma coerente e fundamentada. 

A abordagem metodológica selecionada para o presente estudo foi a pesquisa 

documental, caracterizada pelo enfoque qualitativo e a utilização de análise de 

conteúdo. Segundo Minayo (2003), a análise do conteúdo visa verificar hipóteses 

e/ou descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto. Após a seleção do 

documento a ser analisado, no caso o RCNEI, por ser o documento de maior 

divulgação e conhecimento dos educadores infantis e por conter as informações 

necessárias para a análise pretendida; realizou-se a leitura flutuante do volume I do 

RCNEI, que segundo Bardin (2002) constitui as primeiras leituras de contato com o 

texto.  

Logo em seguida, foi feito o grifo dos termos ou expressões que remetiam a 

interpretações integradoras ou interdisciplinares, entre eles: ação integrada, 

desenvolvimento integral, desenvolvimento global, inter-relações de conteúdo, além 

de integração e interdisciplinaridade. 
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 Depois, a revisão bibliográfica das obras que divulgam estudos sobre 

integração e interdisciplinaridade auxiliou na fundamentação da análise. Através da 

seleção dos trechos que continham termos relacionados à integração e 

interdisciplinaridade no volume I do RCNEI, organizou-se uma tabela, dividindo os 

trechos em pretensões integradoras ou interdisciplinares. Essa divisão foi realizada 

de acordo com a fundamentação teórica da pesquisa. Por fim, foi feita a análise dos 

trechos de acordo com a fundamentação teórica prévia. 

Atuando com crianças que frequentam a Educação Infantil há quase dez 

anos, a pesquisadora foi percebendo o quanto algumas questõs referentes à 

integração e interdisciplinaridade foram tomando espaço nas reuniões pedagógicas, 

debates na mídia e nos questionamentos dos pais. Não paralelo a esse interesse, foi 

a compreensão por parte dos profissionais da educação sobre o que realmente seria 

integrar ou promover ações interdisciplinares na escola. 

Através da análise histórica da evolução da integração e interdisciplinaridade, 

pode-se considerar que os termos foram sendo caracterizados equivocadamente, ou 

então, acabaram perdendo seus verdadeiros sentidos. 

A partir das análises foi possível perceber que na maioria dos trechos, o 

termo integração realmente pressupõe apenas um trabalho integrado, porém em 

alguns fragmentos, é possível identificar a preocupação de que os professores 

conduzam uma prática educativa que considere o ser humano como um sujeito 

inteiro, sendo a interdisciplinaridade uma possibilidade de resgatar o homem em sua 

totalidade. A totalidade que se busca num processo interdisciplinar não é a 

globalidade própria do pensamento infantil, mas uma realidade pensada, elaborada 

e compreendida em suas múltiplas relações.  

Assim, nos nove trechos que continham intenções integradoras, as 

expressões: ação integrada, integração, maneira integrada e tratamento integrado, 

denunciavam o objetivo das orientações. Nos oito trechos que continham intenções 

interdisciplinares, as orientações para a efetivação de um trabalho global, inter-

relacionado e dinamicamente cognitivo, confirmavam a interdisciplinaridade como 

grande proposta a ser seguida. 

Portanto, pode-se concluir que integração não é o mesmo que 

interdisciplinaridade. Para se desenvolver ações interdisciplinares é necessário, 
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todavia, da integração; porém a integração por si só, não garante a consecução da 

interdisciplinaridade. Como o próprio título do capítulo em questão denota, 

integração e interdisciplinaridade têm suas unidades de sentido e pretensões, porém 

podem se complementar, atingindo objetivos cada vez mais complexos. 

Ao longo dos anos até os dias de hoje, a maioria das organizações 

curriculares não efetivaram as propostas interdisciplinares, podendo ser 

evidenciadas atividades e práticas contrárias à unidade e integração. Segundo 

Fazenda (1996), existem obstáculos epistemológicos e institucionais (relativos à 

forma como os conhecimento são organizados em função das disciplinas), 

problemas quanto à formação pedagógica dos professores, obstáculos materiais, 

falta de planejamento adequado e de trabalho em equipe, dificultam a efetivação da 

interdisciplinaridade. 

Diante do agravamento dessa situação e a constatação de que as ações 

pedagógicas direcionadas à Educação Infantil precisam ser reavaliadas e discutidas 

em caráter democrático, é preciso que trabalhos como este apresentado seja 

divulgado de forma processual, através de reuniões, estudos e análises, 

contribuindo assim, para a construção de um currículo amplo, diversificado e 

acolhedor das necessidades de todas as crianças brasileiras. 

     A prematuridade na formulação do RCNEI e as incongruências apontadas 

por diversos estudos, evidencia que é chegada a hora de reavaliar-se o que se tem 

e planejar ações futuras, com vistas na formulação de documentos em espaços mais 

curtos, acompanhando as mudanças sócio-culturais cada vez mais céleres, e de 

forma mais democrática e consensual, contemplando os diversos conhecimentos 

que podem enriquecer futuros documentos.  

O Conselho Nacional de Educação (CNE) está promovendo discussão para a 

construção das novas Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, que substituirão 

as antigas, de 1999. O debate envolve organizações sociais e governamentais, entre 

elas, diversos professores e pesquisadores universitários. O documento deve 

reforçar a consideração da criança em seu contexto social, histórico e cultural 

enquanto sujeito em movimento. 

A proposta avança ao incorporar uma clara finalidade para a Educação 

Infantil, mas mantendo as garantias e princípios da versão anterior. O novo 
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documento, mesmo ainda em fase de discussão, apresenta quais são os conteúdos 

estruturantes que devem permear as propostas pedagógicas e, consequentemente, 

influenciar no desenvolvimento infantil. Após a conclusão das audiências públicas 

para discutir os fundamentos do documento, será construído um parecer e 

encaminhado ao CNE um projeto de resolução. Se aprovado, segue para sanção do 

ministro da Educação e, posteriormente, publicação no Diário Oficial da União. 

Analisando as premissas do documento em construção, encontra-se a 

indicação de que a Educação Infantil se faz por meio de práticas intencionalmente 

planejadas e sistematizadas em um Projeto Político-pedagógico construído com a 

participação da comunidade escolar e extra-escolar, que considerem as 

especificidades das diferentes faixas etárias e as singularidades das crianças, 

promovendo de modo integrado seu desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo, 

linguístico e sociocultural (KRAMER, 2009). 

Desta forma, os questionamentos levantados nesta dissertação continuam 

operantes, visto que ainda não foi evidenciada nenhuma intenção de socializar 

claramente o que seria uma ação integrada na Educação Infantil, e muito menos, a 

orientação para uma proposta pedagógica interdisciplinar. 

Neste momento, permite-se questionar: Somente grandes estudiosos podem 

fazer a diferença na construção de uma Educação Infantil de mais qualidade e 

dignidade às nossas crianças? Por que será que todos os educadores não se 

sentem capazes de transformar a sua realidade e suas ações pedagógicas? Em que 

momento é permitido a colaboração participativa e democrática dos professores na 

construção de documentos de referência nacional, como por exemplo, o RCNEI? 

Esses questionamentos emergem quando evidenciamos tantas 

incongruências e falta de consensos em orientações ditas feitas por educadores 

para outros educadores. É importante que doravante, todos os professores 

realmente comprometidos com a qualidade da Educação Infantil no Brasil faça valer 

sua força de expressão, debatendo assuntos de interesse coletivo, formulando 

ações integradas com as necessidades da comunidade e sobretudo, contribuam 

para a consecução de um presente mais realista e de um futuro mais otimista. 

Por fim, a pergunta do último capítulo ressurge: RCNEI: uma proposta 

integradora ou interdisciplinar? Se levarmos a questão para o cunho superficial, 
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podemos afirmar que o RCNEI pressupõe uma proposta integradora, a medida que 

compreende que só esta basta. Porém, se deseja-se ir além, ler nas entrelinhas, 

pode-se dizer que as reais pretensões assumem um caráter interdisciplinar. 

As orientações de encaminhar o desenvolvimento integral das crianças, 

através da ampliação de conhecimentos, de acordo com a atuação de educadores 

que possuam a consciência de que a construção desses conhecimentos se 

processa de maneira interada e global, são encontradas no volume I do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil. Apesar de não usar o termo 

interdisciplinaridade, realizando uma análise mais profunda do sentido dos termos 

semelhantes a ele, verifica-se que o gérmen interdisciplinar encontra-se latente. 

A partir daqui, faz-se necessário continuar se inquietando com a falta de 

compreensão conceitual dos termos, a medida que são publicados e compreendidos 

de forma equivocada por parte dos profissionais da educação, que tanto necessitam 

de orientações claras e pertinentes para desenvolver práticas mais coerentes com 

os objetivos pretendidos para a Educação Infantil.  

Devemos ter presente que um dos fatores da mudança social e pedagógica é 

a conduta dos indivíduos que integram a sociedade. É a atividade humana que 

modifica as estruturas sociais e daí a importância do conhecimento, especialmente 

na área de atuação. Aliado a esse conhecimento, é necessário oferecer aos 

professores condições dignas de trabalho, com jornadas menos extensas e com 

espaço para estudos e pesquisas; melhor remuneração e qualidade da formação 

que inclui reflexões coletivas sobre a própria prática.  

Dar voz a todos os envolvidos no processo educativo, seria talvez uma 

alternativa para a construção de uma educação significativa, que desse condições 

de organizar e expressar suas potencialidades. Desta forma, espera-se que a 

compreensão clara do que fazer, porque e como fazer na Educação Infantil, 

contribua para promover uma educação voltada para a formação de sujeitos éticos, 

criativos e dinâmicos, de acordo com o mundo atual em que estão inseridos. 
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APÊNDICE A - Tabulação dos termos relacionados à integração e à 
interdisciplinaridade encontrados no volume I dos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil 
 
 

INTEGRAÇÃO INTERDISCIPLINARIDADE 
“Considerando a fase transitória pela 
qual passam as creches e pré-escolas 
na busca por uma ação integrada, que 
incorpore às atividades educativas os 
cuidados essenciais das crianças e suas 
brincadeiras” (Carta do Ministro) 

“O Referencial pretende apontar metas 
de qualidade que contribuam para que 
as crianças tenham um desenvolvimento 
integral de suas identidades” (Carta do 
Ministro). 

 
“... a necessidade de que a educação 
para as crianças pequenas deve 
promover a integração ente os aspectos 
físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e 
sociais da criança, considerando que 
esta é um ser completo e indivisível...” 
(p.18). 

“Ou seja, cuidar de uma criança em um 
contexto educativo demanda a 
integração de vários campos de 
conhecimentos e a cooperação de 
profissionais de diferentes áreas” (p. 24). 

“É importante ressaltar, porém, que 
essas aprendizagens, de natureza 
diversa, ocorrem de maneira integrada 
no processo de desenvolvimento infantil” 
(p. 23). 

“Nessa perspectiva, o professor é 
mediador entre as crianças e os objetos 
de conhecimento, organizando e 
propiciando espaços e situações de 
aprendizagens que articulem os recursos 
e capacidades afetivas, emocionais, 
sociais e cognitivas de cada criança aos 
seus conhecimentos prévios e aos 
conteúdos referentes aos diferentes 
campos de conhecimento humano” (p. 30). 

“Educar significa, portanto, propiciar 
situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma 
integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades 
infantis...” (p. 23). 
 

“Esse processo possibilitará a elas 
modificarem seus conhecimentos 
prévios, matizá-los, ampliá-los ou 
diferenciá-los em função de novas 
informações, capacitando-as a realizar 
novas aprendizagens, tornando-as 
significativas” (p. 33). 

“... o grau de desafio que as atividades 
apresentam e o fato de que devam ser 
significativas e apresentadas de maneira 
integrada para as crianças e o mais 
próximas possíveis das práticas sociais 
reais” (p. 30). 

“... devendo os professores ter 
consciência, em sua prática educativa, 
que a construção de conhecimentos se 
processa de maneira integrada e 
global...” (Apresentação e p. 46). 
 

“A explicitação de conteúdos de naturezas 
diversas aponta para a necessidade de se 
trabalhar de forma intencional e integrada 
com conteúdos que, na maioria das vezes, 
não são tratados de forma explícita de 
consciente” (p. 49). 

“... e que há inter-relações entre os 
diferentes eixos sugeridos a serem 
trabalhados com as crianças” 
(Apresentação e p. 46). 
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INTEGRAÇÃO INTERDISCIPLINARIDADE 
“Embora sejam elencados por eixos de 
trabalho, muitos conteúdos encontram-
se contemplados em mais de um eixo. 
Essa opção visa a apontar para o 
tratamento integrado que deve ser dado 
aos conteúdos. Cabe ao professor 
organizar seu planejamento de forma a 
aproveitar as possibilidades que cada 
conteúdo oferece, não restringindo o 
trabalho a um único eixo, nem 
fragmentando o conhecimento” (p. 53). 

“Está organizado de forma a explicitar as 
complexas questões que envolvem o 
desenvolvimento de capacidades de 
natureza global e afetiva das crianças...” 
(p. 46). 

“Por exemplo, é importante que o 
professor saiba, ao ler uma história para 
as crianças, que está trabalhando não 
só a leitura, mas também, a fala, a 
escuta, e a escrita, ou, quando organiza 
uma atividade de percurso, que está 
trabalhando tanto a percepção do 
espaço, como o equilíbrio e a 
coordenação da criança” (p. 53). 

“Um dos ganhos de se trabalhar com 
projetos é possibilitar às crianças que a 
partir de um assunto relacionado com 
um dos eixos de trabalho, possam 
estabelecer múltiplas relações, 
ampliando suas ideias sobre um assunto 
específico, buscando complementações 
com conhecimentos pertinentes aos 
diferentes eixos” (p. 57). 

“Para que as crianças possam 
compreender a realidade na sua 
complexidade e enriquecer sua 
percepção sobre ela, os conteúdos 
devem ser trabalhados de forma 
integrada, relacionados entre si. Essa 
integração possibilita que a realidade 
seja analisada por diferentes aspectos, 
sem fragmentá-la” (p. 54). 
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APÊNDICE B – Esquema de visualização das relações dinâmicas entre 
as disciplinas, promovidas pela interdisciplinaridade 

 
 
 

 
 
 
 
 

APÊNDICE C – Esquema de visualização das relações entre as 
disciplinas, promovidas pela integração 
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