
PALAVRAS INICIAIS

Nunes (2019) destaca que o papel das instituições de educação superior não deve ser 

los para empreenderem com consciência a cidadania, a serviço da disseminação 
do saber e do desenvolvimento social. Nessa perspectiva, a autonomia intelectual, 
a capacidade crítica, a iniciativa própria e a habilidade de visualização e resolução

de uma proposta curricular que concretize os objetivos da universidade como espaço 

se instalar permanentemente.
Nessa direção, esta Ficha abordará o planejamento curricular, apresentando uma 

como objetivo introduzir a discussão da temática, auxiliando os sujeitos acadêmicos na 

Para tanto, pauta-se nos estudos de autores como Alonso (2002), Barboza e Felício 
(2018), Bordenave e Pereira (2015) e Nunes (2019), os quais se debruçaram sobre a
temática em questão, contribuindo para estimular a produção de propostas curriculares 
que atendam às reais necessidades dos estudantes.

DO CURRÍCULO CURRICULAR TRADICIONAL/LINEAR AO CURRÍCULO INTEGRADO

Sabemos que a forma de organização curricular predominante nas instituições 
de ensino superior é a disciplinar, estruturada segundo conteúdos temáticos, 
frequentemente desarticulados entre si.  Nesse tipo de planejamento, o que se aprende 
nas primeiras disciplinas serve para aprender o conteúdo das disciplinas desenvolvidas 
mais tarde, numa sequência que vai das matérias básicas ou teóricas às aplicadas e 

Todavia, diante do fato de esse modelo tradicional seguir um padrão curricular 
fragmentado, impedindo a compreensão do conhecimento integrado, surge a 

já vêm transformando seus currículos, buscando construir uma proposta formativa em 

contextualizadas, centradas no estudante como sujeito da aprendizagem. Para tanto, 
vêm rompendo com as grades disciplinares, optando pela integração de conteúdos 
e experiências de práticas interdisciplinares, em coerência com o eixo central do 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, por 
exemplo, publicadas recentemente, ao tratarem da construção do currículo da carreira 
de Engenharia, destacam que, “desde o início do curso”, devem ser implementadas “as 
atividades que promovam a integração e a  interdisciplinaridade, de modo coerente com 

econômicas, sociais, ambientais e éticas” (BRASIL, 2019, p. 4). 
Tais orientações, de fundamental importância para todos os cursos, apontam a 

integração e a interdisciplinaridade como articuladoras do processo de ensino e 

dialogicidade das ciências e do conhecimento. Com a integração das dimensões 

Com base em Barboza e Felício (2018) e Alonso (2002), apresentamos no quadro 
abaixo alguns dos elementos que podem compor uma concepção integrada de 
currículo, cuja interdisciplinaridade é interpretada como possibilidade de desenvolver 

aprendizagem.

disciplinas. Pelo contrário, como bem destacam Barboza e Felício (2018, p. 30), tal 

a convergência de distintos conhecimentos curriculares disciplinares, sem fragmentá-

assumindo a centralidade em um processo que integra o meio, as áreas curriculares, 
os estudantes e, sobretudo, os formadores.” A adoção desse paradigma curricular 
requer o rompimento do tipo de trabalho pedagógico que se pauta pela individualidade/

Nessa perspectiva, apresentamos no quadro abaixo as principais diferenças entre 
um currículo tradicional, linear/cartesiano e um currículo integrado, conforme discutem 
Bordenave e Pereira (2015), que tomam como exemplo um currículo da área da saúde:
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O enfoquese dá sobre as disciplinas, seus objetivos 
são postos como centrais.

Os assuntos (fatos ou fenômenos) assumem a 
posição central.

A disciplina é meta. A disciplina é meio.

Cadadisciplinaécobertadeumamaneiraseparada 
das demais, desde o início (conceitos principais, 

As disciplinas são chamadas a contribuir 
conjuntamente ao estudo de assuntos complexos, 
selecionados como processos importantes que o 
aluno deve conhecer e dominar (Inter-relação).

Flexibilização.

Especialização do conhecimento. Aproximação entre formas de conhecimento.

O quadro evidencia que o paradigma do currículo integrado implica pensar sempre no 
sujeito em relação aos (e com) outros sujeitos, partindo da valorização de uma postura 
dialógica. Dito de outro modo, uma proposta dessa natureza busca propiciar o diálogo 
tanto entre professores e seus pares quanto entre professores e alunos, a partir das 
relações entre as diferentes ciências, assim como da realidade social e histórica em 
que os sujeitos estão envolvidos (NUNES, 2019).

integrado e a interdisciplinaridade uma panaceia que assegurará ensino adequado ou 

e construtiva sobre o planejamento curricular e o currículo em ação nessa esfera 
educacional.
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O enfoquese dá sobre as disciplinas, seus objetivos 
são postos como centrais.

Os assuntos (fatos ou fenômenos) assumem a 
posição central.

A disciplina é meta. A disciplina é meio.

Cadadisciplinaécobertadeumamaneiraseparada 
das demais, desde o início (conceitos principais, 

As disciplinas são chamadas a contribuir 
conjuntamente ao estudo de assuntos complexos, 
selecionados como processos importantes que o 
aluno deve conhecer e dominar (Inter-relação).

Flexibilização.

Especialização do conhecimento. Aproximação entre formas de conhecimento.

O quadro evidencia que o paradigma do currículo integrado implica pensar sempre no 
sujeito em relação aos (e com) outros sujeitos, partindo da valorização de uma postura 
dialógica. Dito de outro modo, uma proposta dessa natureza busca propiciar o diálogo 
tanto entre professores e seus pares quanto entre professores e alunos, a partir das 
relações entre as diferentes ciências, assim como da realidade social e histórica em 
que os sujeitos estão envolvidos (NUNES, 2019).

integrado e a interdisciplinaridade uma panaceia que assegurará ensino adequado ou 

e construtiva sobre o planejamento curricular e o currículo em ação nessa esfera 
educacional.

Texto: Jozanes Assunção Nunes 
Doutora na área de Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem com interface em Educação
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