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O OLHAR DA GESTÃO FRENTE A IMPORTÂNCIA DAS AVALIAÇÕES INTERNA
E EXTERNA PARA ORIENTAR O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Alessandra Moreira Bezerra1
Rozicleide Bezerra de Carvalho2

RESUMO
As avaliações interna e externa como via importante para orientar as atividades docentes devem
se constituir como conhecimento profissional de gestores e de professores para atuar em suas
profissões. De modo a pensá-las também para orientar a reflexão e as ações acerca do processo
de ensino-aprendizagem dos estudantes, permitindo refletir sobre a prática, não apenas daqueles
que são regentes de sala de aula – o professor, mas, também os gestores, estudantes e famílias,
de modo que todos caminhem em direção ao mesmo objetivo – aprendizagem e
desenvolvimento dos estudantes. O objetivo desse trabalho foi o de conhecer as concepções de
gestores de uma escola pública estadual do município de Parnamirim/RN sobre a importância
dos resultados das avaliações interna e externa para orientar a prática de gestores e de
professores dos anos finais do Ensino Fundamental, de maneira a contribuir com as atividades
dos gestores e professores e assim, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de estudantes
desse nível escolar. A pesquisa é de abordagem quantitativo/qualitativa; é exploratória;
descritiva e analítica, realizada com gestores (dois diretores e uma coordenadora pedagógica)
em uma Escola Pública Municipal de Parnamirim/RN que atende a estudantes do Ensino
Fundamental anos finais. Como instrumentos de coleta de dados foi utilizado inicialmente um
questionário (questionário 1) com perguntas abertas e fechadas; ainda como instrumentos para
obter informações serão utilizados a observação e um outro questionário (questionário 2), bem
como os resultados das avaliações interna e externa da escola pesquisada (obtidos no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB) (BRASIL, 2015; 2017). A pesquisa está em
fase de análise dos dados. Após análise, será proposta formação continuada para esses
profissionais (apresentação de uma proposta pedagógica) sobre a importância das avaliações
interna e externa para orientar as atividades pedagógicas da escola. Espera-se com esse trabalho
que os conteúdos trabalhados na formação possam constituir o currículo da escola.
Palavras-chave: Gestão. Avaliações Interna e Externa. Processo de Ensino-Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
Falar de avaliação nos remete ao entendimento e reflexão da amplitude da educação.
Nesse sentido, a ideia que cada um traz sobre a avaliação está diretamente relacionada à sua
própria concepção de educação.
Nessa perspectiva, faz-se necessário primeiramente apresentar alguns conceitos de
avaliação, para melhor compreensão de sua dimensão e suas implicações na prática educativa.

1

Estudante Concluinte do Curso de Pós-Graduação de Gestão em Processos Educacionais do Instituto de Educação
Superior Presidente Kennedy – IFESP/RN - Brasil. Profa. Titular da esfera estadual do Rio Grande do Norte e
Municipal de Parnamirim/RN. E-mail: alessandramib@gmail.com
2
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Brasil. Mestre em Ensino de
Ciências Naturais e Matemática pela UFRN. Profa. Formadora do Instituto de Educação Superior Presidente
Kennedy – IFESP – Brasil. E-mail: rozi@ifesp.edu.br
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A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho
docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e
aprendizagem. Através dela os resultados que vão sendo obtidos no
decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados
com os objetivos propostos a fim de constatar progressos, dificuldades,
e reorientar o trabalho para as correções necessárias. (LIBÂNEO, 1994,
p. 195)

A avaliação na mira desse objetivo se constitui enquanto aspecto qualitativo e se
desenvolve no decorrer de todo o processo ensino-aprendizagem. Nessa dimensão ela exige um
maior comprometimento por parte do professor e maior envolvimento por parte do educando,
consequentemente contribui para a construção e maior compreensão do conhecimento proposto.
Ainda dentro desse aspecto Luckesi (1997) considera:
A avaliação da aprendizagem nesse contexto é um ato amoroso, na
medida em que inclui o educando no seu curso de aprendizagem, cada
vez com qualidade mais satisfatória, assim como na medida em que o
inclui entre os bem- sucedidos, devido ao fato de que esse sucesso foi
construído ao longo do processo de ensino-aprendizagem (o sucesso
não vem de graça). A construção, para efetivamente ser construção,
necessita incluir (LUCKESI, 1997, p.175).

Considerar a avaliação como um ato amoroso, é compreendê-la assumindo a
responsabilidade de incluir o estudante, levando em conta o contexto no qual ele está inserido,
visto que, é necessário conhecê-lo para se pensar diferentes metodologias para que ele possa
aprender e se desenvolver. Dessa forma, estimulá-lo a partir desse contexto que vivencia, fazer
rupturas, construir narrativas problematizadoras e estabelecer relações com o mundo, de modo
a percebê-lo criticamente e como sujeito transgressor de uma realidade injusta, perspectivando
um futuro que lhe é de direito como cidadão, em que se transforme e contribua com a
transformação da sociedade, tendo como esteio o princípio ético.
Segundo Jussara Hoffman, as transformações de avaliação são multidimensionais. Ela
defende três princípios. O primeiro princípio é de uma avaliação a serviço da ação. O segundo
princípio é o da avaliação como projeto de futuro. O terceiro princípio é o princípio ético.
Conforme Luckesi (1997) admite que: a avaliação, aqui, apresenta-se como meio
constante de fornecer suporte ao educando no seu processo de assimilação dos conteúdos e no
seu processo de constituição de si mesma como sujeito existencial e como cidadão (LUCKESI,
1997, p. 174).
A avaliação pode ser diagnóstica (com olhar para as avaliações interna e externa), que
é baseada em identificar a aprendizagem dos conteúdos de aprendizagem, portanto, se considera
nessa pesquisa a importância dos resultados das avaliações interna e externa como orientação
para dirigir as atividades da gestão e, consequentemente, da docência no espaço escolar.
Pensar em avaliação do processo de ensino-aprendizagem, é refletir sobre a prática, não
apenas daquele que está como regente de sala de aula – o professor, mas, principalmente, aquele
(a) que é responsável por “orquestrar” administrativamente e pedagogicamente o espaço escolar
– os gestores, de modo que todos caminhem em direção ao mesmo objetivo, mesmo que seja
com pensamento dialético.
Para adentrar esse universo é preciso conhecer as diferentes situações que ocorrem nesse
ambiente. Conhecer, significa identificar situações-problema em diferentes contextos, desde o
desempenho dos estudantes em relação ao seu processo de ensino-aprendizagem até a
profissionalidade docente e da gestão. Quais situações-problema você como gestor identifica
que se constituem como aquelas que precisam da gestão para auxiliar na resolução ou mesmo,
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019
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resolver diretamente situações relacionadas à prática educativa? Você conhece os resultados
das avaliações internas e externas da sua escola? Como você enquanto gestor as resolveriam?
Nesse contexto, é imprescindível que gestores saibam autoavaliar-se para saber planejar
suas ações. A aprendizagem não é apenas do estudante, mas também, de todos aqueles que
fazem parte da comunidade escolar.
Pensando nessa direção os convidamos a adentrar no seu fazer profissional e enxergar
quais situações-problema identifica em seu espaço de atuação como gestor e apresentar
resolução que esteja diretamente relacionada à formação humana integral de todos aqueles que
fazem parte do ambiente escolar, o qual você é regente.
Diante desse contexto, enuncia-se o problema de pesquisa: que importância tem para os
gestores de uma Escola Pública Municipal situada no Município de Parnamirim/RN de Ensino
Fundamental anos finais as avaliações internas e externas para orientar suas atividades e o
processo de ensino-aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental anos finais?
O objeto de estudo é investigar a opinião dos gestores da Escola Pública Municipal
situada no Município de Parnamirim/RN de Ensino Fundamental anos finais acerca da
importância das avaliações internas e externas para orientar as atividades da gestão e o processo
de ensino-aprendizagem de estudantes do Ensino Fundamental anos finais.
O objetivo geral da pesquisa é conhecer a opinião de gestores de uma Escola Pública
Municipal de Parnamirim/RN sobre a importância dos resultados das avaliações internas e
externas para orientar suas ações na escola e o processo de ensino-aprendizagem de estudantes
do Ensino Fundamental anos finais.
Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos objetivos Específicos.
•
•

•

Identificar o perfil socioprofissional de gestores de uma escola pública municipal de
Parnamirim/RN que atende estudantes do Ensino Fundamental anos finais.
Conhecer as concepções dos gestores de uma escola pública municipal de
Parnamirim/RN que atende estudantes do Ensino Fundamental anos finais acerca de
avaliação e a importância das Avaliações externas, como o IDEB, como norteadoras das
atividades da gestão.
Identificar a opinião dos gestores da Escola Pública Municipal de Parnamirim/RN que
atende estudantes do Ensino Fundamental anos finais acerca da importância de uma
formação continuada para professores da referida escola sobre a importância das
avaliações interna e externa (por exemplo, o IDEB e a Prova Brasil) como norteadoras
das atividades da gestão.

CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Segundo Luckesi, citado por Libâneo (1991, p.196) “avaliação da aprendizagem é uma
apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem que auxilia
o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho”. A função da avaliação é favorecer o percurso
dos aprendizes e regular as ações de sua formação, bem como possibilitar a certificação, como,
ao professor, regular suas ações e autoavaliar-se.
A avaliação não deve ser punitiva quando os aprendizes não alcançarem resultados
esperados, mas deve servir para ajudar os aprendizes a identificar melhor suas dificuldades de
aprendizagem, de modo a desenvolver a consciência em relação ao seu processo de ensinoaprendizagem. Além de permitir também aos professores o desenvolvimento dessa consciência,
de maneira a refletirem sobre a necessidade de formação para que possam empreender o esforço
necessário para realizar sua parcela de investimento na sua própria formação – Autoformação
e autodesenvolvimento.
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Nesse aspecto, considerando as ideias de Vygotsky (2005) é importante assumir a
importância de se identificar as Zona de Desenvolvimento Atual (ZDA) e Zona de
Desenvolvimento Próximo (ZDP) dos estudantes como estratégias para orientar as atividades
docentes, de forma contínua.
Luckesi (1998) defende que a avaliação da aprendizagem está sendo praticada
independente do processo ensino-aprendizagem, pois mais importante do que ser uma
oportunidade de aprendizagem significativa, a avaliação deve ser compreendida como
orientadora para as atividades do professor, é necessário percebê-la como transformadora, tanto
para o estudante como para o professor e toda a escola. Uma avaliação que busca a
transformação social deve ter como finalidade aprendizagem e desenvolvimento do estudante.
Ela deve consistir em identificar o que o estudante aprendeu, como aprendeu, o que ainda não
aprendeu e que estratégias pode elaborar para aprender sozinho, além de também ser consciente
quais objetivos propostos foram atingidos e se os conteúdos de aprendizagem foram orientados
de forma adequada. Deve representar um instrumento indispensável na identificação da
aprendizagem contínua dos estudantes, enunciando as dificuldades em determinado
componente curricular e “direcionando” os professores na busca de diferentes abordagens que
contemplem métodos didático-pedagógicos adequados para apropriação dos objetos de
conhecimento dos diversos componentes curriculares.
A avaliação deve ter como finalidade fornecer informações sobre o processo ensinoaprendizagem que permitam aos docentes definir sobre as intervenções e as mudanças
necessárias na face do projeto político pedagógico. Esse projeto precisa ser definido
coletivamente para que possa garantir aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes de
forma democrática. É essencial que o professor e a equipe gestora percebam o estudante como
ser social e político que possui a capacidade de pensar criticamente sobre seus atos e dotado de
experiências, sujeito da sua própria aprendizagem e desenvolvimento. Luckesi (2007) sugere
passos que poderemos considerar no processo avaliativo, baseando-se nesses outros foram
incluídos, conforme quadro 1.
Quadro 1. Passos da Avaliação
Passos da Avaliação
• Identificar a ZDA e ZDP.
• Comparar os dados obtidos no 1º passo com o que é necessário ensinar.
• Tomar as decisões para elaboração do planejamento.
• Colocar em prática o planejamento.
• Avaliar as ações e reajustar.
• Refletir criticamente sobre esse processo e estabelecer autorregulação desse processo.
Fonte: elaborado por Carvalho e Bezerra, 2019 – adaptado de Luckesi (2007).

A equipe gestora precisa considerar a importância desse processo, pois, propicia a
materialização da avaliação formativa, cujo objetivo é o de mostrar ao professor e ao estudante
o seu desenvolvimento na aprendizagem, bem como no decorrer das atividades escolares e
localizar as dificuldades encontradas, com a possibilidade de indicar ao professor quais as
atividades necessitam de recuperação (BLAYA, 2007). Associada a esta, a avaliação somativa
também se constitui como um termômetro identificador aliado a qualitativa, mediante pautas
de observação metacognitivas.
A avaliação somativa permite detectar o nível de conhecimento, desta forma, pode-se
classificar a aprendizagem. Esta avaliação é aquela que ocorre no fim de um processo de ensinoaprendizagem, tem uma função classificatória, em razão de que vão convir a uma classificação
do estudante conforme os níveis de aplicação no fim de uma unidade, de um módulo, de um
componente curricular, de um semestre, de um ano, de um curso.
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Associada a essas avaliações deve-se considerar a autoavaliação (gestora, discente e
docente), ou seja, o processo metacognitivo que consiste na reflexão consciente do processo de
ensino-aprendizagem nas várias dimensões, como estudante e como profissional – a
metacognição (consciência do próprio processo cognoscitivo), é aprender a aprender.
Segundo Carvalho e Barbosa (2017) esse processo metacognoscitivo pode ser
observado mediante diferentes instrumentos metacognitivos que propiciam a autorregulação, o
autocontrole e a autoavaliação desse processo de ensino-aprendizagem discente, docente e da
gestão. As autoras propõem alguns desses instrumentos para trabalhar com estudantes,
professores e gestores, conforme quadros 2, 3 e 4.
Quadro 2. Instrumento Metacognitivo para Autoavaliação do Estudante
Instrumento Metacognitivo
O que aprendi sobre ...
O que eu fiz para aprender?
O que ainda não aprendi?
O que devo fazer para aprender o que eu ainda não aprendi?
Como aprendo melhor?
Como está a minha aprendizagem?
Qual nota atribuo a minha atividade?
Que argumentos pode apresentar que justifiquem a nota que você atribuiu a sua atividade.
Que estratégias posso utilizar para aprender sozinho (a)?
Fonte: elaborado por Carvalho e Barbosa, 2017.

Quadro 3. Instrumento Metacognitivo para Autoavaliação Docente
Instrumento Metacognitivo
O que aprendi com os estudantes nesta aula?
Como compartilhei os novos conhecimentos com eles?
Considerei seus conhecimentos prévios?
Precisarei reorganizar meu planejamento??
Me preocupo em sistematizar os conhecimentos em cada aula que ministro?
Como está a aprendizagem dos estudantes?
Que conhecimentos preciso apropriar-me para ensinar na atualidade?
Estou avaliando os estudantes com diferentes instrumentos avaliativos?
Como reajustar o planejamento para que os estudantes possam aprender melhor?
Considero para avaliar os estudantes a avaliação qualitativa associada a quantitativa?
Fonte: elaborado por Carvalho e Bezerra (2019).

Quadro 4. Instrumento Metacognitivo para Autoavaliação da Gestão
Instrumento Metacognitivo
Qual situação está a escola em relação à infraestrutura?
A infraestrutura da escola pode se constituir como um fator determinante para impossibilitar o
desenvolvimento das atividades da gestão e do professor?
Conheço os resultados das avaliações internas e externas como uma via importante para dirigir as
atividades da gestão? Se sim, estabeleço ações para mudar os dados obtidos?
Como gestor (a) qual plano de ação pode ser desenvolvido na escola para melhorar a qualidade da educação
nesse espaço?
É importante a gestão democrática participativa para dirigir as atividades na escola, de maneira a se
pensar em elaborar de forma participativa junto com professores, estudantes, famílias e demais
funcionários da escola o Projeto Político Pedagógico e o plano de ação para melhorar a qualidade da
educação nesse espaço?
Conheço as minhas atribuições como gestor (a)?

Fonte: elaborado por Carvalho e Bezerra (2019).

São diferentes os autores que pesquisam sobre a metacognição como uma estratégia que
os professores devem assumir em suas aulas. Dentre eles, pode-se citar: Campanário et al
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(1998); Pérez (1999); Pozo (2002); González (1996); Macias, Soliveres e Maturano (1998);
García e La Casa (1990); Campanário (1998) e Flavel (1979; 1981; 2003).
Portanto, concordando com as ideias de Pérez (1999) a metacognição consiste em
aprender a aprender, englobando a autoaprendizagem, a curiosidade, a investigação, o aprender
a formular e resolver problemas, tanto de forma individual quanto coletiva. Em suma, atuar de
modo reflexivo e crítico na sociedade. Nesse sentido, compreende-se nesse trabalho a
importância da incorporação da metacognição como estratégia metodológica para a equipe
gestora conduzir suas ações de maneira consciente e produtiva.
A gestão necessita sempre está se autoavaliando, de maneiras individual e coletiva. Para
esse fim, deve considerar as necessidades formativas do professor, do estudante, da escola e da
própria gestão como um dos fatores basilares para dirigir as atividades escolares. É necessário
se pensar em instrumentos de avaliação e de autoavaliação com critérios bem definidos que
envolvam essas quatro categorias.
A IMPORTÂNCIA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS: condição necessária para orientar
as atividades escolares
No Brasil, são diferentes sistemas ou programas que avaliam os estudantes da Educação
Básica. Dentre esses pode-se citar: o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA);
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); a Prova Brasil e o Sistema Integrado de
Monitoramento e Avaliação Institucional (SIMAIS), sendo este último, aplicado apenas no Rio
Grande do Norte/RN
De acordo com o texto do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA, 2006)
avaliação consiste em fazer referência aos conhecimentos científicos de um indivíduo e ao uso
desse conhecimento para identificar problemas, adquirir conhecimentos, explicar fenômenos
científicos e tirar conclusões em provas sobre as questões relacionadas com a ciência. De igual
forma comporta a compreensão das características da ciência e da investigação humanas, a
percepção do modo em que a ciência e a tecnologia formam parte de nosso entorno material,
cultural e intelectual, e a disposição de implicar-se em assuntos relacionados com a ciência e
com as ideias da ciência como um cidadão reflexivo.
No texto explicitado no PISA (2006) a competência científica se avalia em relação a três
dimensões: os conhecimentos e conceitos científicos, os processos científicos e as situações ou
contextos científicos.
Os conhecimentos científicos representam os vínculos que permitem a compreensão dos
fenômenos, e são no geral os conceitos das disciplinas das ciências naturais (química, física e
biologia, ciências do espaço e da Terra). Os conceitos são necessários pois são conteúdo das
habilidades e competências, são ferramentas a serem mobilizadas no agir competente e não
objeto de reprodução. Os processos científicos se referem à capacidade de assimilar, interpretar
e agir a partir da situação problema. Esses processos são agrupados em três: i) a descrição,
explicação, e predição de fenômenos científicos; ii) a compreensão da investigação científica e
iii) a interpretação das provas e conclusões científicas.
As situações ou contextos científicos: representam os âmbitos de aplicação dos
conhecimentos e processos científicos, sendo organizados em três áreas; a ciência na vida e na
saúde; a ciência na Terra e no meio ambiente e a ciência na tecnologia.
Por meio da avaliação se procura conhecer a capacidade dos estudantes para: identificar
questões científicas; explicar fenômenos cientificamente; utilizar (usar) provas científicas em
acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), quando expressa, dentre as
competências gerais, a capacidade de saber investigar um problema e resolvê-lo
cientificamente.
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Para o PISA (2006), a definição de competência científica aplicado a um indivíduo
concreto faz referência aos aspectos: a) o conhecimento científico e o uso que faz desse
conhecimento para identificar questões, assimila novos conhecimentos, explicar fenômenos
científicos e tirar conclusões baseadas em provas relacionadas com as ciências; b) a
compreensão das características das ciências como uma forma do conhecimento e a
investigação humana; c) a consciência das formas pelas quais a ciência e a tecnologia
influenciam nos contextos material, cultural e intelectual; d) a disposição para se envolver em
assuntos relacionados com a ciência como um cidadão reflexivo.
O significado de competência científica elaborado pelo PISA (2006) conclui de forma
explícita distintos aspectos da atitude dos estudantes face a questões relevantes da ciência e da
tecnologia. Aos efeitos da avaliação, a definição de competência científica do PISA (2006) é
caracterizada por quatro aspectos inter-relacionados: o contexto, o conhecimento, as
capacidades e as atitudes. O contexto diz respeito ao reconhecimento das situações da vida
dotadas de conhecimento científico e tecnológico; conhecimentos, relativos à compreensão do
mundo natural por meio de conhecimento científico, no qual se incluem o conhecimento do
mundo natural e o conhecimento da própria ciência; capacidades, acreditar que se tem
desenvolvido capacidades, como identificar questões científicas, explicar fenômenos
cientificamente e tirar conclusões baseadas em provas; atitudes, implica em se mostrar interesse
pela ciência, apoiar a investigação científica e se ter a motivação necessária para agir de forma
responsável em relação a questões como is recursos naturais e os ambientes. Sendo assim, é
relevante que a equipe escolar, em especial os gestores e professores desenvolvam o olhar de
pesquisador, de maneira a constantemente estejam identificando e avaliando situaçõesproblema do contexto escolar e por meio de uma gestão participativa e democrática possam
desenvolver ações para mudar o cenário crítico, no qual se encontra a escola que é de sua
responsabilidade.
No Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB (BRASIL, 2017), os
estudantes fazem prova de Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemática (foco na
realização de problemas). Avalia estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e também
estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Esse sistema avalia estudantes da rede pública e da
rede privada, de escolas localizadas nas áreas urbana e rural.
A partir de 2017, passaram a fazer as avaliações do SAEB todas as escolas públicas
aplicação obrigatória) e privadas (adesão voluntária), de zonas urbanas e rurais, e com pelo
menos dez estudantes matriculados em turmas regulares na 3ª série do Ensino Médio (ou 4ª
série do Ensino Médio quando esta for o ano de conclusão da etapa). Além disso, a partir de
2019 todas as avaliações que compreendem o Sistema passam a ser chamadas de Saeb. Outras
mudanças significativas quanto às aplicações e ao público foram anunciadas este ano.
A avaliação é amostral, ou seja, apenas parte dos estudantes brasileiros dos anos/séries
avaliadas participam da prova. Por ser amostral, oferece resultados de desempenho apenas para
o Brasil, regiões e unidades da Federação. Todos os estudantes que participam do SAEB e da
Prova Brasil, fazem uma única avaliação. A primeira edição da Prova Brasil foi em 2005. As
demais aplicações aconteceram em 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017. A Prova Brasil avalia
as habilidades em Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemática (foco na resolução de
problemas).
Em relação ao Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação Institucional (SIMAIS)
foi criado em 2016 pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte
(SEEC/RN), com a missão de aferir, com maior precisão, a qualidade do ensino ofertado pela
rede estadual de ensino. Considerando-se todos os anos/séries avaliados (5º, 6º e 9º anos do
ensino fundamental e 1ª e 3ª séries do ensino médio), desde a sua implementação, o número
total de estudantes que participaram do SIMAIS chega a quase 90 mil. Em 2017, o SIMAIS
passou a ser realizado em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação
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da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), avaliando mais de 14 mil estudantes,
tendo como foco a 3ª série do Ensino Médio.
Ao trabalhar com dois componentes curriculares-chave – Língua Portuguesa e
Matemática –, o programa espera tornar-se uma valiosa ferramenta para gestores e professores,
na medida em que os resultados auxiliam na produção de diagnósticos acerca da realidade
escolar.
De acordo com a Portaria do Ministério da Educação e da Cultura – MEC nº 366,
publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de maio de 2019, pela primeira vez o Brasil
saberá o quanto seus estudantes estão aprendendo Ciências. Neste ano o Sistema de Avaliação
da Educação Básica (Saeb) aplicará testes de Ciências da Natureza para uma amostra do 9º ano.
Esta avaliação que ocorre pela primeira vez no Brasil irá gerar os primeiros resultados de
desempenho nessa área de conhecimento, e já de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular (BRASIL, 2017).
É imprescindível a gestão ter a compreensão da importância de ter conhecimento dos
resultados desses sistemas de avaliação para a partir dele poder gerir os processos educacionais
inerentes a escola da qual é responsável por gerir tais processos, realizando autoavaliação
contínua.
METODOLOGIA DA PESQUISA
Nesta sessão apresentamos a metodologia da pesquisa, levando-se em conta seus
fundamentos metodológicos; o contexto e os participantes da pesquisa; os procedimentos e o
percurso metodológico da pesquisa, e como serão tratados os dados coletados na investigação.
A pesquisa é de abordagem quantitativo/qualitativa. É exploratória; descritiva e
analítica. A análise do conteúdo coletado no questionário será realizada na perspectiva de
Laville e Dionne (1999).
A pesquisa está sendo realizada em uma Escola Pública Municipal de Parnamirim/RN
que atende a estudantes do Ensino Fundamental anos finais, com os gestores (vice-diretor e
diretor). Inicialmente, como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário
(questionário 1) com perguntas abertas e fechadas. Para esse fim, foi elaborado um plano,
conforme o quadro 5.
Quadro 5. Plano do questionário 1
Continua
OBJETIVOS
Identificar o perfil socioprofissional de gestores de
uma escola pública municipal de Parnamirim/RN
que atende estudantes do Ensino Fundamental
anos finais.

PERGUNTAS
I – Perfil socioprofissional e o contexto da atividade profissional
1. Idade: __________
2. Sexo: __________
3. Série que leciona no Ensino Médio: ____________________
II – Experiência na docência
4. Escola que leciona: ________________

Quadro 5. Plano do questionário 1
Conclusão
OBJETIVOS
Conhecer as concepções dos gestores de uma
escola pública municipal de Parnamirim/RN que
atende estudantes do Ensino Fundamental Anos
Finais acerca da importância das Avaliações
externas, como o IDEB, como norteadoras das
atividades da gestão.

PERGUNTAS
1. Você tem conhecimento sobre avaliação externa? ( )
Sim. ( ) Não. Qual a importância desta para o processo
de ensino-aprendizagem?
2. A escola tem realizado algum projeto para elevação da
nota do IDEB na escola? ( ) Sim. ( ) Não. Se sim,
quais?
3. O Projeto Político Pedagógico é reformulado:
( ) todos os anos; ( ) a cada dois anos;
( ) cada 3 anos ou mais? ( ) Não sabe informar
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4. O Projeto Político Pedagógico está sendo realizado
tendo como base a BNCC (BRASIL, 2017), LDBEN
9.394/96 e DCNG (BRASIL, 2013)?
5. Dê a sua opinião de como melhorar a nota do IDEB da
sua escola.
Identificar as ideias dos gestores de uma escola
pública municipal de Parnamirim/RN que atende
estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais
acerca da importância das avaliações interna e
externa (por exemplo, o IDEB e a Prova Brasil)
como norteadoras das atividades da gestão.

6. Qual a importância da avaliação no processo de ensinoaprendizagem dos estudantes?
7. Você conhece algum (ns) método (s) sistematizado de
avaliação na escola?
8. A proposta de avaliação da sua escola é realizada de forma
democrática?
9. Dê sugestões de como realizar a avaliação na sua escola
de maneira que atenda às necessidades de aprendizagem
dos estudantes.

Fonte: elaborado por Bezerra (2019).

A observação também se constitui como uma técnica de coleta de dados nessa
pesquisa, pois, segundo a perspectiva de Laville e Dionne (1999) se utilizará de sentidos na
obtenção de determinados aspectos da realidade. Segundo os autores, não consiste apenas em
ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou ferramentas que se deseja estudar. A obtenção
dos dados e informações sobre um fenômeno pode ocorrer por meio do contato com as pessoas
ou uso de instrumentos (Câmeras, filmadoras). Foi organizada mediante um plano estruturado
com categorias de análise previamente estabelecidas que será utilizado diretamente com os
envolvidos na investigação.
O pesquisador não deve pensar que sabe mais do que o realmente presenciado; não deve
se deixar envolver emocionalmente e precisa estar atento em relação à fidelidade no registro
dos dados. A observação acontecerá durante a apresentação da proposta aos gestores, conforme
explicitado no quadro 6.
Os resultados identificados no IDEB (2015 e 2017) referentes à escola também serão
fontes de pesquisa, cujo objetivo é identificar tais resultados e apresentar aos gestores da escola
pesquisada, acompanhado de uma sugestão de uma proposta de formação para os gestores e
professores com base nesses resultados.
Após apresentação da proposta, será aplicado o questionário 2 para conhecer a avaliação
dos gestores e professores sobre a proposta apresentada. Para esse fim será elaborado um plano.
Antes da sua aplicação, haverá validação desse instrumento.
A pesquisa está sendo organizada e desenvolvida em três etapas, de acordo com o
quadro 6.
Quadro 6. Percurso Metodológico da Pesquisa
Etapas
Primeira etapa

Segunda etapa

Objetivos
Conhecer as concepções dos gestores de uma
escola municipal em Parnamirim/RN sobre
avaliação e a importância dos resultados das
avaliações internas e externas como norteadoras
da prática escolar.
Conhecer os resultados do IDEB (2015 e 2017)
da escola pesquisada.
Elaborar e apresentar uma proposta de formação
para o corpo docente e gestores da escola......
sobre a importância de considerar os resultados
das avaliações externas como orientadoras das
atividades dos corpos docente e gestor.
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Terceira etapa
Codificação
G1

G2

Conhecer a avaliação dos gestores e professores
sobre a proposta apresentada.

Questionário (2) com
perguntas abertas.

Respostas em Relação às Categorias de Análise
Atividades que se aplique o Fornece
parâmetros
para
Não
raciocínio
lógico
e docentes, coordenação, gestão
interdisciplinaridade.
para análise dos processos de
ensino-aprendizagem.
Maior comprometimento dos Permite de forma qualitativa e Sim. Cita avaliação
profissionais da educação com a quantitativa os alunos e ajuda a contínua, qualitativa e
aprendizagem dos estudantes; traçar metas e alcançar objetivos. quantitativa
como
projetos
direcionados
a
método.
diminuição da evasão escolar e
reforço para os alunos com
dificuldade de aprendizagem.

Fonte: elaborado pela autora (2019).

Os dados obtidos no instrumento (questionário 1) foram codificados e organizados em
quadros. Para análise das informações obtidas utilizou-se a análise de conteúdo na perspectiva
de Laville e Dionne (1999).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta sessão apresentaremos os resultados parciais da pesquisa, ou seja, aqueles obtidos no
questionário 1, conforme quadros 7, 8 e 9.
Quadro 7. Respostas dos Gestores em relação às categorias de análise
Codificação

Categorias de Análise
Desenvolvimento
de
projetos
da
escola para elevação
da nota do IDEB

Conhecimento
sobre avaliação
externa
(sim ou não)

Reconhecimento
sobre a importância
da avaliação externa
para o processo de
ensinoaprendizagem

G1

Sim

Sim

Sim

G2

Sim

Sim

Sim

O PPP da escola
é reformulado
há
quanto
tempo

Elaboração
do PPP com
base
na
BNCC
(BRASIL,
2017)

A cada 3 anos
ou mais
A cada 2 anos

Sim
Não

Fonte: elaborado pela autora (2019).

Quadro 8. Respostas dos Gestores em relação às categorias de análise

Continua
Codificação
Opinião sobre como melhorar
a nota no Ideb

Categorias de Análise
A importância das avaliações
internas e externas no processo
de ensino-aprendizagem dos
estudantes

Fonte: elaborado pela autora (2019).
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Quadro 9. Respostas dos Gestores em relação às categorias de análise
Codificação

G1
G2

Categorias de Análise
Se a proposta de avaliação da escola é
Sugestões de como realizar a avaliação na
realizada de forma democrática
escola respeitando-se as necessidades de
aprendizagem dos estudantes

Sim
Sim, no planejamento coletivo no início do ano
letivo.

Não apresentou sugestões.
Avaliar os alunos de forma continuada,
percebendo suas necessidades e dificuldades
de aprendizagem.

Fonte: elaborado pela autora (2019).

Como resultado dos dados até o momento analisados, percebe-se contradição nas
respostas dos dois gestores, como por exemplo, ao se perguntar sobre o tempo de reformulação
do PPP da escola. A mesma situação constata-se em relação a pergunta sobre a elaboração do
PPP com base na BNCC (BRASIL, 2017), cujos participantes, mais uma vez se contradizem.
O que reforça as ideias de Luckesi (1994) quando explicita que geralmente, o discurso de
educadores não representa a sua prática. Embora, a pesquisa esteja em desenvolvimento,
percebe-se na escola certo movimento da gestão em relação a se fazer ciente dos resultados
dessas avaliações para tomar decisão em direção a melhoria da qualidade da educação na escola
que dirige. Também se observa que os gestores ainda fazem certa confusão em relação a
compreensão sobre avaliação do processo de ensino-aprendizagem, métodos de avaliação e
concepção de avaliação, ainda centrando-se em um modelo que não mais atende a realidade
atual.
Embora os gestores tragam em seus textos dimensões sobre a importância desse objeto
de conhecimento, que segundo eles, devem orientar de maneira positiva para auxiliar os
estudantes em suas aprendizagens e desenvolvimento, quando expressam sobre a importância
desses resultados e de avaliar os estudantes de maneira processual, contínua e continuada;
quantitativa e qualitativa, respeitando-se suas dificuldades de aprendizagem, ideias defendidas
por Hofmann (2017); Brasil (1996); Luckesi (1994); Moretto (2005), não se observou quando
solicitado, em suas ações, visto que, não há nenhum projeto na escola para esse fim.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões e considerações deste estudo pretendem, justamente, delinear uma
investigação que compreendemos como necessária. Ou seja, sobre a importância da relação
entre concepções do aprender e do avaliar com consciência na Educação Básica, tomando como
bases norteadoras as avaliações internas e externas, de modo a considerá-las para o
desenvolvimento de ações que venham a subsidiar a prática dos gestores e dos professores.
Uma relação que ainda não percebemos em sua total complexidade, mas que se refere
essencialmente ao descrédito que se estabelece quanto a uma perspectiva de avaliação
mediadora devido à postura comportamentalista e conservadora dos educadores.
O que buscamos enunciar é uma necessária investigação no que diz respeito ao
significado da importância das avaliações interna e externas, e também, a autoavaliação
profissional enquanto relação dialógica na apropriação do conhecimento e como orientadora
para dirigir as atividades dos professores e de gestores, privilegiando a feição de mediação e de
autorreflexão sobre a avaliação das práticas, tanto da gestão como da docência, com foco nas
avaliações diagnósticas internas e externas. Para os gestores, as avaliações interna e externa são
de suma importância para dirigir as atividades docentes e as suas.
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A DIDÁTICA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO CAMPO: um estudo de caso na
Unidade Escolar IV Paulo Carlos Barra em Felipe Guerra/RN
Alex Carlos Gadelha3
Adriely Sonaly de Oliveira Miranda4

RESUMO
O presente artigo consiste no resultado de uma pesquisa de campo realizada na Unidade
Escolar IV Paulo Carlos Barra, localizada na comunidade do Brejo, zona rural do
Município de Felipe Guerra/RN. A questão estudada indaga como o conhecimento
didático é vivido na prática de ensino desta escola do campo. O seu objetivo geral é o de
investigar as concepções e práticas didáticas no contexto desta escola do campo. Os
específicos estão definidos como: descrever especificidades de ensino da escola do campo
estudada; e identificar os recursos didáticos utilizados pelos professores que atuam
naquele contexto. A investigação de natureza qualitativa explorou a observação
participante, bem como o uso de entrevistas estruturadas para coleta de dados. Para
interpretação e reflexão das vozes de dois pedagogos que atuam na escola, foram
utilizadas principalmente as concepções pedagógicas de Freire (1999; 2011) sobre a
Educação do Campo e as de Libâneo (1990; 1994) a respeito da Didática. O percurso do
trabalho permitiu concluir que mesmo com poucos instrumentos didáticos formais, os
professores buscam criar oportunidades de ensino utilizando-se dos recursos da própria
comunidade, de maneira que as aprendizagens se tornam significativas por serem
construídas dentro do contexto vivido.
Palavras-chave: Didática. Escola do campo. Unidade Escolar IV Paulo Carlos Barra.

INTRODUÇÃO
Este trabalho busca conhecer as práticas didáticas exploradas por pedagogos da
unidade escolar IV Paulo Carlos Barra, na zona rural da cidade de Felipe Guerra RN. O
motivo para a escolha do tema e da instituição está no fato de que o contexto do campo e
a escola estudada são parte da história de vida de um dos autores deste artigo. Nesta
escola, Adriely vivenciou os primeiros anos de sua escolaridade e guarda memórias das
muitas dificuldades encontradas pelos professores para trabalhar no contexto do campo.
Na primeira sessão do artigo, de maneira sintética, apresentamos a Unidade
Escolar IV Paulo Carlos Barra. Em um segundo tópico tecemos com base nos autores que
tratam sobre educação e educação do campo, reflexões sobre os desafios didáticos que a
prática pedagógica do campo impõe. Por fim, na terceira sessão, publicamos a pesquisa,
com a metodologia utilizada e a análise das entrevistas, procurando responder a questão
sobre como o conhecimento didático é vivido na prática de ensino desta escola do campo.
Nas considerações finais, apresentamos alguns comentários relativos às reflexões sobre
3
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os resultados da pesquisa, destacando a resposta ao problema que orientou todo o
processo investigativo.
A UNIDADE ESCOLAR IV PAULO CARLOS BARRA
O lócus da pesquisa, a Unidade Escolar IV Paulo Carlos Barra, está situado na
Comunidade do Brejo, na zona rural de Felipe Guerra, município do Rio Grande do Norte.
A instituição atende crianças do maternal e da educação infantil. A mesma foi criada em
1991 e reinaugurada após a reforma na estrutura física em março de 2016. A escolha de
seu nome se deu em razão de uma homenagem ao primeiro professor da região, o senhor
Paulo Carlos Barra, nascido na comunidade e onde prestou serviços por 25 anos.
A escola possui prédio próprio com uma área construída medindo 218m2 e
capacidade para atender 100 alunos. Funciona no turno matutino e vespertino e é
composta por duas salas de aula (uma destinada ao maternal e outra para a educação
infantil), uma cozinha, três banheiros (sendo um para os funcionários), uma biblioteca,
uma sala de brinquedos e um corredor onde são desenvolvidas atividades livres como
jogos e brincadeiras educativas. Ainda dispõe de um depósito para guarda de
mantimentos.
O quadro de funcionários da escola é composto de quatro professores, uma
merendeira, duas auxiliares de serviços gerais e um porteiro. Antes da reforma, a escola
funcionava precariamente para atender uma demanda de alunos provenientes de outras
comunidades próximas, partindo da perspectiva de que o Sitio Brejo é uma comunidade
que apresenta população pequena e por isso atende a sua circunvizinhança.
DESAFIOS DIDÁTICOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM UMA ESCOLA DO
CAMPO
Reconhecemos a importância da didática para o ensino e por isso procuramos
perceber como esta contribui para a qualidade da escola do campo. Durante a observação
na unidade escolar IV Paulo Carlos Barra podemos observar desde o início que apesar de
todas as dificuldades de uma escola no contexto rural, os professores buscavam trabalhar
com empenho e engajamento, procurando possibilitar um ensino de qualidade,
considerando a organização, criatividade e aplicação dos conteúdos ensinados.
Na semana de observação também verificamos que os docentes utilizam variados
métodos de ensino. Mas o que consideramos notável foi a preocupação destes em
considerar “as origens do aluno”, sempre relacionando conteúdos com as vivências da
comunidade. Nesse sentido, nos fazem lembrar Freire (1999, p. 28), quando fala a respeito
de transformar o aprendido em apreendido, reinventando-o, sendo capaz de aplicá-lo “a
situações existenciais concretas”.
A didática nos mostra a importância do planejamento da aula para que o conteúdo
apresentado em sala tenha significado para as crianças que vivem na zona rural. A fim de
que possam assimilar o que foi comunicado, se faz necessário o professor distinguir a
cultura do campo da cidade. Para a elaboração e aplicação de uma aula com temas
presentes no cotidiano dos alunos campesinos, exige-se dele não somente criatividade e
empenho, mas sobretudo percepção do lugar onde as estas crianças estão crescendo e
amadurecendo como seres humanos. Caso considerados estes aspectos, entendemos que
a aula passa a ser mais produtiva, os alunos aprendem de forma significativa o conteúdo
e o professor acaba por ter uma ação educativa apropriada à vida dos seus alunos.
Nas memórias sobre a nossa formação no curso de pedagogia da UERN, era
comum escutarmos dos professores que não existe “fórmula mágica” para um ensino
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eficaz ou de qualidade, mas o que podemos fazer é criar espaços com condições
adequadas para facilitar o aprendizado. Com todas as dificuldades de uma escola na Zona
Rural da cidade de Felipe Guerra, a unidade escolar VI Paulo Carlos Barra busca
desenvolver uma educação pertinente à comunidade e circunvizinhança. A nossa
observação dos professores em sala de aula, permitiu notar os poucos recursos disponíveis
ao trabalho docente naquele contexto. Em nossas reflexões fundamentadas nesse lócus,
entendemos que a situação de carência das escolas na Zona Rural parece ser maior. Por
exemplo, a escola em questão não possui uma simples impressora, o que faz com que os
professores copiem as atividades apenas uma vez por semana. Esta é uma situação que a
nosso entender, aponta a falta de planejamento da educação por parte dos governantes
municipais e da ausência de conselhos escolares engajados e mobilizadores dos membros
da comunidade, especialmente os pais.
Entende-se que os membros do órgão colegiado sejam o ponto de
partida, para que todos os pais se envolvam com os trabalhos da escola,
cabendo aos primeiros buscar os meios para promover esse
envolvimento. Seu significado está centrado na maior participação dos
pais na vida escolar, como condição fundamental para que a escola
esteja integrada na comunidade, assim como a comunidade nela, que se
consiste na base para maior qualidade do ensino (LUCK, 2010, p. 66).

Apesar das dificuldades que os professores enfrentam, elas não são postas por eles
como negativa para desenvolverem um trabalho significativo na vida daquelas crianças.
Quando se tem um planejamento e se trabalha com amor, as possibilidades de eficácia do
trabalho educativo são maiores. Isso não significa que os professores devam ignorar ou
ser passivos ante o desinvestimento, pelo contrário, é um meio de conquistar credibilidade
e o apoio da comunidade na luta por melhores condições.
É importante compreendemos que apenas a contextualização dos conteúdos com
a cultura do campo não garante uma formação humana integral. É preciso que os métodos
utilizados no trabalho intelectual objetivem a autonomia do aluno na dinâmica da
aprendizagem. Um ensino que produz dependência de um outro não pode ser considerado
significativo. O papel do professor então é o de orientar para que esse aluno construa sua
trajetória de vida, oferecendo estratégias que contribuam para sua emancipação social,
bem como para a formação de uma personalidade saudável e politicamente consciente
(FREIRE, 1999). Nas palavras de Libâneo (1994):
Os conteúdos de ensino devem ser vistos como uma relação entre os
seus componentes, matéria, ensino e o conhecimento que cada aluno já
traz consigo. Pois não basta apenas a seleção e organização lógica dos
conteúdos para transmiti-los. Antes os conteúdos devem incluir
elementos da vivência prática dos alunos para torná-los mais
significativos, mais vivos, mais vitais, de modo que eles possam
assimilá-los de forma ativa e consciente (LIBÂNEO, 1994, p. 128).

Pensando a partir de Freire (1999) e Libâneo (1994), podemos reconhecer a
importância da formação didática dos professores que atuam no campo. Assim como em
outros contextos, no campo ela tem um papel significativo na aprendizagem do aluno,
pois investe tempo, conhecimento e trabalho para que estes sujeitos assumam um papel
relevante na sociedade. Nessa intenção, o professor deve buscar atribuir sentido prático
no que ele estar fazendo, trabalhando com questões não apenas restritas ao campo, mas

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

24

com todas aquelas necessárias para a consciência do mundo e das relações humanas que
cercam o campesino.
Para a apreensão desta consciência e para o desenvolvimento de habilidades para
as relações sociais de uma criança do campo, é importante considerar a importância da
rotina proposta pela didática. Em uma sala de aula é primordial que haja a criação de
hábitos e, para isso, um bom planejamento é essencial. A repetição de horários, métodos
de ensino, avaliações e textos podem contribuir para a compreensão dos alunos desde que
sejam previamente planejados.
Outro aspecto importante a ser inserido no processo de ensino é o de estimular o
diálogo não somente com o professor, mas entre os próprios alunos. A construção da
confiança é imprescindível para que isso aconteça. Essa afinidade apenas somará a
dinâmica pedagógica. Nesse sentido, não há nenhum problema, especialmente quando
tratamos de crianças, que o aluno veja em seu professor um amigo, uma pessoa na qual
ele possa contar sempre. Ora, as crianças que habitam o campo nem sempre dispõe de um
ciclo de relacionamentos amplo, além da família. Essa aproximação afetiva e respeitosa
favorece a aprendizagem da convivência com pessoas de diferentes contextos,
principalmente quando os professores veem da cidade para ministrar suas aulas na zona
rural.
Um outro aspecto que notamos em nossa experiencia de vida no campo, bem como
na observação para esta pesquisa, foi a ainda existente falta de sensibilidade no tratamento
da criança do campo. Ainda existem vozes preconceituosas vindas da cidade que
menosprezam os que são oriundos do campo. A realidade vivenciada por muitos alunos
no contexto de nossa pesquisa expressa a ignorância de muitas pessoas que utilizam
expressões e frases que constrangem as crianças, bem como os nativos da comunidade.
Entendemos por meio de Collares e Moysés (1992) que ainda existem muitos estigmas
colocados sobre a formação escolar oferecida no campo, bem como sobre os próprios
campesinos.
O cotidiano escolar é permeado de preconceitos, juízos prévios sobre
os alunos e suas famílias, [...]. As crianças não aprendem porque são
pobres, porque são negras, ou por serem nordestinas, ou provenientes
de zona rural; são imaturas, são preguiçosas; não aprendem porque seus
pais são analfabetos, são alcoólatras, as mães trabalham fora, não
ensinam os filhos (...) (COLLARES; MOYSÉS, 1992, p. 15).

Ainda inserimos nessa discussão didática, a importância que o professor considere
a relação família e escola na educação do campo, pois para que aconteça um ensino de
qualidade é necessário um trabalho de conscientização do compromisso que as famílias
campesinas vivam com a instituição escolar. Entendemos que esta relação pode ser
trabalhada por meio de palestras, reuniões de conselho, materiais impressos, mas
sobretudo por meio do diálogo direto. Para isso, a gestão e a equipe de coordenação
pedagógica são imprescindíveis.
Entendemos que cada vez que os pais ignoram a escola, mais o aluno pode sentirse descomprometido com os estudos e com a própria comunidade. A família deve manter
uma parceria com a escola, para que assim seja realizado um trabalho coletivo, não
responsabilizando apenas a equipe gestora ou pedagógica pela qualidade do ensino, mas
somando forças comunitárias com o intuído de cuidar do interesse do aluno. Este
engajamento promoverá diretamente resultados na aprendizagem do aluno.
A ação didática na escola do campo, bem como em qualquer contexto, exige a
participação de sujeitos que não habitam a escola, mas que a promovem quando são
convocados, discutem, sugerem e participam do trabalho feito ali. A participação da
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comunidade possibilita a todos uma educação com ensino e aprendizagem significativos,
já que os sentidos compartilhados no grupo também adentram na sala de aula e nas
práticas dos professores.
A PESQUISA SOBRE A DIDÁTICA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO CAMPO
O presente tópico versa sobre a experiência de pesquisa sobre a didática na prática
pedagógica do campo, considerando o contexto da Unidade Escolar IV Carlos Barra, no
munícipio de Felipe Guerra/RN. Nele interpretamos os dados para compreender as
especificidades da escola do campo e identificar os recursos didáticos utilizados pelos
professores. Investigamos o tema por meio de uma observação participante, pensando
sobre como acontece o processo de ensino e a aprendizagem em sala de aula.
A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de campo, que segundo Gil (2002, p. 53):
(...) focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica,
já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou
voltado para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a pesquisa
é desenvolvida por meio de observação direta das atividades do grupo
estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações
e interpretações do que ocorre no grupo.

Procuramos investigar a prática de ensino destacando a didática dos professores
no contexto de uma escola do campo com os conhecimentos que assimilamos durante o
curso de pedagogia, bem como por meio das experiências escolares vividas na trajetória
de formação pessoal.
A coleta aconteceu durante três momentos na Unidade Escolar IV Paulo Carlos
Barra. No primeiro, vistamos a referida escola e conhecemos os pedagogos que ali
trabalham. No segundo momento investimos tempo na aplicação dos questionários e
posteriormente ainda realizamos a observação direta da didática trabalhada em sala de
aula.
Após a observação e contextualização no ambiente, aplicamos questões que
abordavam a didática no contexto da escola do campo para posteriormente analisarmos
as ideias e práticas trabalhadas em sala de aula nesta comunidade escolar. Entre os
intervalos da observação e da aplicação do questionário tivemos momentos informais de
diálogo com os sujeitos da pesquisa que contribuíram para nossa reflexão, especialmente
por percebermos maior liberdade de expressão sobre temas e assuntos não percebidos na
observação direta nem por meio dos instrumentos formais de coleta de informações.
Os questionários respondidos foram essenciais para o resultado da pesquisa. Mas
é importante informar que inicialmente houve certo receio por parte dos professores em
respondê-los. As razões para isso não nos aprofundamos, mas percebemos que aconteceu
uma posterior quebra de barreiras devido ao fato de que um dos pesquisadores ser uma
pessoa que possui relação com a comunidade por ser uma ex-aluna da escola. Essa
afinidade contribuiu para que os sujeitos se expressassem com dados significativos para
nossa reflexão, pois ofereceram respostas derivadas de sua prática e pertinentes aos
nossos objetivos.
ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
As interpretações a seguir são o resultado construído por meio das respostas dos
questionários aplicados aos dois professores que atuam na Unidade Escolar IV Paulo
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Carlos Barra, sendo que o professor 15 tem 16 anos de magistério campesino e a
professora 2 atua a dois anos na escola do campo.
Pela escrita dos professores e suas falas durante o período de observação pudemos
perceber desde o início o destaque que atribuíam à didática como facilitadora do
planejamento das atividades aplicadas na escola. No entanto, foi marcante em nossa
primeira visita e em suas falas as dificuldades estruturais enfrentadas pela instituição. Eles
nos deixaram claro que no contexto da escola existe carência de recursos materiais, mas
que mesmo assim consideram desempenhar um bom trabalho na comunidade devido ao
esforço e comprometimento com as crianças e suas famílias.
Abaixo, iremos apresentar as questões postas em forma de um questionário
estruturado que exigia a escrita de suas ideias e compreensões sobre o tema estudado. E
também nossa interpretação considerando o referencial teórico escolhido, bem como
reflexões e experiências no campo educativo.
Questão 1: O que você entende por Educação do Campo?
Professora 2: “A educação do campo tem como objetivo manter e
estimular as crianças dos anos iniciais em suas próprias comunidades
rurais, com garantia de professores, evitando o fechamento das escolas,
como também garantir a valorização das culturas e costumes locais”.
Professor 1: “Eu entendo que a escola do campo surge como um novo
pensar e fazer pedagógico, vinculado às necessidades dos sujeitos da
educação do campo. Para isso, faz-se necessário criar tempos e espaços
de aprendizagem dentro e fora da sala de aula, favorecendo o diálogo
entre os saberes do campo e os saberes da escola”.

Ao observar as respostas dadas pelos professores notamos a compreensão de
ambos da educação do campo como um meio de manutenção da cultura campesina e
instrumento político para satisfazer as necessidades das comunidades rurais.
Concordamos que este interesse de preservação deva acontecer, mas isso não significa
nenhuma imposição para que o homem do campo continue lá. Como Freire (2011),
entendemos que a educação objetiva a emancipação dos sujeitos de todas as amarras
políticas, oferecendo-lhes a construção de um pensamento crítico e reflexivo que o
possibilite escrever sua própria história por meio de suas escolhas conscientes.
Questão 2: Conceitue didática.
Professora 2: “Tem como objetivo ensinar métodos e práticas de ensino
que possibilitem a aprendizagem dos alunos em sala de aula”.
Professor 1: “É um ramo da ciência pedagógica e tem como foco o
ensino e a prática de métodos e técnicas que possibilitam que o aluno
aprenda por meio de um instrutor, ou seja, faz juz ao seu significado:
arte de ensinar”.

Os conceitos apresentados pelos professores apontam para uma tendência
pedagógica de ensino tradicional que segundo Libâneo (1990), caracteriza-se pela ênfase
instrucional, vocacional e técnica. Entendemos que esta visão ainda predomina não
apenas no contexto do campo, mas em diferentes contextos educativos. Também
5
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ponderamos que existem elementos desta tendência pertinentes ao fazer pedagógico como
o investimento na memória e na disciplina de tempos, espaços e ações preparando o aluno
para vida social produtiva e cultural.
Questão 3: A sua formação profissional ofereceu conhecimentos específicos para
atuação no contexto do Campo? Quais?
Professora 2: “Sim. Que (sic) a escola rural oferecesse uma educação
voltada para as necessidades das crianças e das famílias que moravam
nas comunidades do campo”.
Professor 1: “Sim. Aprimoram-se instrumentos para intervir em
aspectos individuais das famílias e do meio sociocultural. Elaboram-se
mediações teórico-práticas capazes de superar os impasses colocados
pela concepção de homem e sociedade do materialismo históricodialético, que orientam a partir de então a população científica da área”.

A formação e cosmovisão didática da professora nos pareceu conservadora,
preocupada na provisão das necessidades do contexto. Mas queremos destacar a fala do
professor 1, pois entende que sua formação contribuiu com conhecimentos de intervenção
no meio. Ora, em Pedagogia da Autonomia, Freire (2011) indicava a importância de o
educador entender o meio onde trabalha e preparar o aluno e a comunidade para que o
pesquise com o fim de transformá-lo. Nesse sentido, asseveramos o papel da educação
como instigadora da mudança social por meio da tomada de consciência dos próprios
sujeitos.
Questão 4: Em sua experiência, a escola no campo apresenta desafios distintos
daqueles enfrentados em escolas da zona urbana? Por quê?
Professora 2: “Sim, pois a escola do campo privilegia e valoriza os
saberes e fazeres do campo, reforçando as culturas das diversas gentes
que compõem o setor rural”.
Professor 1: “Sim! Porque as escolas no campo estão organizadas, em
sua maioria, em turmas seriadas e multisseriadas, em pequenos ou
grandes espaços, para a realização das atividades. Para isso, o perfil do
educador deve ser construído com base na prática reflexiva, que requer
abnegação, envolvimento crítico com seus pares e com a comunidade e
autonomia pedagógica, no qual a sua formação docente não se separa
da sua formação como ser e como cidadão”.

É importante reafirmar a fala dos professores dizendo que as próprias políticas
educacionais para o campo trabalham para o reconhecimento e valorização do trabalho
com a terra, bem como da cultura herdada e produzida pelos campesinos. Segundo Hage
(2018, p. 1178):
A própria Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (Secadi), criada no interior do Ministério da
Educação em 2004 (como Secad), onde se insere a Coordenação Geral
da Educação do Campo, assumiu como meta pôr em prática uma
política de educação que respeite e valorize o campo em sua
diversidade, entendendo que o mesmo “engloba os espaços da floresta,
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da pecuária, das minas, da agricultura, dos pescadores, dos caiçaras, dos
ribeirinhos e dos extrativistas, como espaço de inclusão social, a partir
de uma nova visão de desenvolvimento (SECAD, 2005).

Corroboramos com a ideia de que cada escola do campo é singular, mas que
apresenta características que lhe são próprias, como por exemplo, a mobilização da
comunidade em tempos de colheita. Em muitos espaços, esse período exige total
concentração de forças, dificultando inclusive que os pais deixem seus filhos na escola.
Outro desafio a ser considerado diz respeito às distâncias percorridas para se chegar a
escola. Quando a professora afirma que “quem nem todos comparecem sempre por causa
da distância das moradias dos mesmos”, ela nos faz perceber que a própria geografia do
campo impõe maiores dificuldades, especialmente nos períodos de inverno, quando as
chuvas alagam muitas das estradas percorridas por transportes públicos malconservados,
ameaçando a vida destas crianças e preocupando a pais que apenas lutam para ter o direito
a educação assegurado a seus filhos.
É importante dizer também que a vida dos familiares dos alunos da escola
observada é investida nos afazeres do campo, um trabalho que demanda tempo e muito
esforço físico. Quando a escola oferece condições de ensino de qualidade para essas
crianças, também favorecem aos pais que “dão duro no cultivo”, muitos deles sem
escolaridade por não existir em seu tempo as oportunidades que foram alargados por
programas governamentais, mas que ainda carecem de melhorias.
Questão 5. Os alunos que estudam na escola do campo demandam estratégias
didáticas diferentes das praticadas no contexto urbano? Exemplifique.
Professora 2: “Sim. Suas convivências compartilhadas em sala de aula,
do planejamento feito pelo professor e das atividades desenvolvidas em
sala, onde eles próprios são sujeitos, que dão sentido ao que deve ser
ensinado”.
Professor 1: “Não, porque os alunos consistem em atividades que
movimentam o conhecimento de forma interdisciplinar e
contextualizada. Os alunos são desafiados a participar por intermédio
de situações-problema, questionamentos e curiosidade. O papel do
educador é de orientador e dinamizador das atividades, valendo-se da
realidade histórica e cultural da comunidade, como saberes a serem
redescobertos e valorizados pelos os alunos.”

Nesta questão, os professores entrevistados mostraram divergência. Para a
professora 2 “os alunos dão sentido ao que deve ser ensinado” e por consequência exigem
atividades que sejam coerentes com sua vida no campo. Já para o professor 1 respondeu
negativamente, no entanto, discorreu sobre “a realidade histórica e cultural da
comunidade” como fonte de conhecimentos a serem aprendidos e reconhecidos pelos
alunos.
Questão 6: A cultura do campo está presente no currículo escolar vivido na escola
onde você atua? Como?
Professora 2: “Sim. Na sustentabilidade das famílias, no bem comum
da coletividade, nas culturas, danças, festejos, comidas típicas,
agricultura familiar.”
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Professor 1: “Sim. Porque é importante que os professores das escolas
do campo ao planejarem suas aulas compreendam o sentido
humanizador dessa disciplina (currículo), permeada pela sensibilidade,
observação e autonomia de produção. Os alunos servirão de porta de
entrada para a compreensão do meio social e cultural.”

Na resposta objetiva da professora 2 percebemos a presença de temas comuns e
pertinentes a escola do campo. De fato, entendemos que o ambiente cultural do campo
alimenta a prática pedagógica de quem ali atua, pois, os alunos e pais que vivem o
ambiente escolar levam experiências e valores do contato com a natureza e o trabalho
com a terra, ao mesmo em que aprendem conhecimentos universais. Conforme Brandão
apud Contel e Ribeiro (2017, p. 855):
(...) cada pessoa é uma fonte original e irrepetível de saberes e, nesse
sentido, defendemos a valorização de todos os saberes. Os saberes e/ou
conhecimentos tidos como escolares são importantes, mas, olhando
para a realidade das comunidades do campo, a partir da escola em
questão, poderíamos dizer que os saberes-fazeres práticos do cotidiano
são os que têm garantido a sobrevivência das pessoas daquele local. Isso
não significa que a falta de leitura/ letramento não teria facilitado a vida
dessas pessoas em muitos aspectos, nem que o ensino da matemática,
das ciências agrárias, ou mesmo da sociologia e da língua portuguesa
que falamos e escrevemos, entre outras modalidades de conhecimentos
integrantes do currículo escolar, não sejam importantes. São, e muito,
porém, seria fundamental articular tais conhecimentos com os saberes
acumulados nas experiências de trabalho e com as culturas próprias das
origens das famílias, o que poderia enriquecer ainda mais tais
experiências. Logo, as instituições de ensino, de modo geral, não podem
arrogar para si todo o saber ou todo o conhecimento.

Questão 7: É razoável afirmar que os alunos do campo apresentam maiores
dificuldades de aprendizagem? Se sim, por quê?
Professora 2: “Não”.
Professor 1: “Não. Porque alguns alunos da zona rural não têm acesso
à biblioteca, outros são de famílias que não ajudam os seus filhos com
atividades escolares, mesmo assim não dá para dizer que eles
apresentam dificuldades de aprendizagem”.

Os professores concordam em não considerar o ambiente campesino como razão
para um grau maior nas dificuldades de aprendizagem. É interessante observar que o
professor 1 atribuiu a recursos estruturais como a biblioteca e sociais como o auxílio da
família como elementos que não são imprescindíveis para que haja aprendizado.
Entendemos que cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizagem e que todos são capazes
de se desenvolver intelectualmente. Para isso, se faz necessário o ensino de valores que
fortaleçam o desejo de emancipação dos alunos (FREIRE, 2011).
Questão 8: Como você avalia a participação da Comunidade na Escola?6

6

O professor 1 optou por não responder as questões 8 e 9.
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Professora Dirlene: “Bom, pois sempre estão presentes na hora de irem
deixar e pegar os filhos na escola, como também nos momentos das
reuniões. Nem todos comparecem sempre, por causa da distância das
moradias dos mesmos.”

Mesmo a professora relatando a pontualidade e a presença as reuniões de alguns
pais, entendemos que existe uma necessidade de maior engajamento das famílias. Vale
destacarmos a importância dada a participação dos pais na vida escola dos filhos, pois é
um discurso que tem sido comum também nas escolas da zona urbana e não somente no
meio escolar rural.
No processo educativo a presença da família é imprescindível, pois entendemos
ter maior responsabilidade sobre a formação das crianças diante da lei e da nossa tradição.
Infelizmente também na escola do campo alguns pais transferem o compromisso de
formação humana apenas para a escola, o que produz muito desequilíbrio social.
Pensamos que o ideal é o trabalho em parceria na construção de valores e conhecimentos
relevantes e necessários para uma vida social saudável e intelectualmente madura, capaz
de exercer o pensamento crítico reflexivo e ter relações harmoniosas com os sujeitos do
meio.
Questão 9: Que estratégias didáticas você utiliza para ensinar conteúdos que estão
ligados à realidade da zona rural?
Professora 2: “Passeios pelas redondezas da escola é uma delas. Através
de atividades em que o aluno possa investigar ou pesquisar informações
da sua comunidade rural, fazendo novas descobertas por meio das
respostas obtidas, assim valorizando a história e a cultura da
comunidade, havendo maior interação entre escola, família e
comunidade.”

Em diálogo com a professora, ela nos relatou que no planejamento os professores
preveem atividades como uma visita a algum ponto da comunidade, porque esse tipo de
estratégia didática é apreciado pelas crianças. Nesta dinâmica a professora também nos
relatou que trabalha a cultura da própria comunidade, de maneira que estimule as crianças
a pensarem no desenvolvimento local.
Em diálogo com a mesma, ela nos relatou que quando está na época das frutas
típicas da comunidade, pede para que os alunos tragam cada um, uma fruta a fim de
produzirem uma salada coletiva ou um piquenique no quintal da escola. É uma atividade
prazerosa para os alunos e para os docentes. É uma forma de manter o interesse desse
aluno em estar na escola e inseri-lo na comunidade.
Este é uma estratégia didática simples e contextualizada, pois nela os recursos da
comunidade são trazidos para dentro da sala de aula, facilitando assim o aprendizado
dessas crianças, criando hábitos e visões sobre a natureza, sendo trabalhados valores de
cuidado e preservação da natureza e o compartilhar dos frutos do campo com colegas,
despertando o conviver comunitário essencial ao campo. Ainda em atividades assim
existe a oportunidade de valorizar as coisas simples da sua comunidade, observando-as
com novos olhares de apreciação.
CONSIDERAÇÕES
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Com base nesta pesquisa realizada na Unidade Escolar IV Paulo Carlos Barra,
podemos concluir que o planejamento e a organização didática também são
indispensáveis ao trabalho docente na escola do campo. Um professor que faz uso
intencional e não improvisado da didática é capaz de desenvolver um trabalho eficaz e
contextualizado, despertando o interesse nos alunos para frequentar a escola e
principalmente aprender conhecimentos universais e compartilhar saberes com sua
comunidade.
As entrevistas e a observação direta do trabalho dos professores estudados nos
fizeram vislumbrar o conceito da didática apreendido durante o curso de pedagogia e as
experiências de estágio. É notório que esta envolve a organização do trabalho docente
que envolve não apenas técnicas de ensino, mas a consciência dos muitos aspectos que o
dirigem, como por exemplo as políticas, a cultura e os valores.
O docente que trabalha com consciência didática contribui para uma formação
intelectual e moral dos seus alunos, formando cidadãos conscientes e com poder de
emancipação, capazes de identificar desejos, expressarem suas próprias opiniões,
desfazendo o estigma da ingenuidade sobre o homem do campo e reafirmando sua
identidade como pessoa com origens em um ambiente que se destaca pela presença da
natureza. Entendemos assim, que os recursos e o papel da didática vão além da criação
de formas mais prazerosas de ensino, antes envolve o pensamento, a capacidade de
interpretar o mundo que nos cerca para assim intervir nele com ações conscientes.
Essa pesquisa mostrou que na Unidade Escolar IV Paulo Carlos Barra, mesmo
com todas as suas limitações em recursos adequados para a realização de atividades
pedagógicas, os professores entrevistados se mostram aptos a desenvolver com
criatividade e competência tarefas que explorem a cultura local.
Por meios das vozes dos educadores entrevistas, pudemos concluir que pensar a
didática na educação do campo é considerar a estreita relação do homem com o trabalho
com a terra, bem como com tradições e costumes próprios desse espaço. É uma de suas
especificidades que nos chama a atenção, pois o contato direto com a natureza difere do
ambiente concretado e tecnológico urbano, exigindo um olhar mais sensível as diferenças
culturais apresentadas por estas crianças.
Uma escola do campo com qualidade estrutural e com um quadro docente sensível
a cultura dos alunos produzirá um legado educacional que contribuirá para a reafirmação
da identidade campesina, fazendo com os alunos não se sintam constrangidos em narrar
suas origens e aprendizagens do meio rural.
Uma marca percebida em minha vivência pessoal como aluna desta escola, na
observação direta e nas entrevistas é a relação de afeto e respeito entre alunos e
professores. Entendemos como Freire (1999, p.104) que “a educação é um ato de amor,
por isso, um ato de coragem. Não pode temer ao debate. A análise da realidade. Não pode
fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.” É essencial então que exista uma
consciência crítica para notar e transformar os problemas ainda presentes no meio rural.
Por fim, queremos chamar a atenção também para o papel do professor como um
orientador frente a uma realidade onde os recursos são escassos e precários e a
participação dos pais precisa ser ampliada. Neste contexto, é desafiador a um professor
comprometido desenvolver o seu trabalho. No entanto, com amor e comprometimento
pode-se desenvolver um ensino significativo e emancipador.
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RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO: a autoridade e suas estruturas no
desenvolvimento da educação
Alexandre de Paiva Targino7

RESUMO
Tomando como ponto de partida as discussões de nossa contemporaneidade acerca da
moral no campo da educação, da figura do professor e da sua relação
ensino/aprendizagem, o presente artigo busca trazer de forma mais concreta, conceitual e
metodológica, à luz de Rousseau, Yves de La Taille e Maria de Fátima Simões Francisco,
uma ótica mais aprofundada desta temática, permitindo ao leitor uma reflexão para além
da obnubilação dos discursos passionais e opostos à realidade. As dimensões abarcadas,
neste, perpassam conceitos e ações efetivas de suma importância para o processo da
transmissão de saberes. À liberdade, à autonomia, o desenvolvimento, à autoridade e à
confiança são conceitos que se intercruzam e que possuem como escopo a educabilidade
dos seres humanos, de forma a desenvolver a intelectualidade e o indivíduo como cidadão.
De uma forma holística e partindo do contrato pedagógico em Rousseau trabalhar-se-á as
cláusulas da autoridade pedagógica, da liberdade, da autonomia e a cláusula afetiva. São
estas cláusulas que balizam toda a discursão e permitem a efetivação do processo de
educar, com base no arcabouço teórico apresentado. Nisto, as personagens centrais do
ensino/aprendizagem, professor e aluno, são vistos como entes cônscios, em estratos
diferentes do processo, de um contrato tácito, legitimado a favor do discente, para sua
paulatina igualização ao mestre, ou seja, para seu laborioso processo de evolução
intelectual e humano, tudo isso legitimado pelos meios e instituições sociais, de Estado,
de direito consuetudinário, da tradição, da família e das instituições do saber que
reconhecem e licenciam a autoridade de alguns para a dispersão do saberes, estes como
lócus que possibilitam caminhos rumo à verdadeira autonomia e autoridade neste campos
intelectuais. As dimensões, aqui apresentadas, partem da compreensão da educação como
um processo dialético e estruturado de forma hierárquica, onde o cosmo é o primeiro
exemplo de estruturação organizacional. As relações do professor e aluno são postuladas
de modo que o aluno veja seu professor como um farol que o ajuda e o norteia nos
caminhos do saber que, por vezes, apresentam-se ínvios, mas que pela tarimba do mestre
são tornados cristalinos à compreensão do aluno. É importante sinalizar que é trabalhado
o conceito de autoridade e não de autoritarismo, pois este último impede a aplicabilidade
geral do contrato, pois entendesse que a educação deve partir do interesse, de uma relação
de confiança e liberdade e não de coação à pletora, nem de persuasões sofísticas. Tudo
isso, está convergido e explicitado no contrato que debruçamo-nos, nele o programa a ser
cumprido deve sempre levar o aluno ao progresso, a crescimento cognitivo, reflexivo,
crítico e humano, sem que caia nos abismos transvestidos de atalhos, mas que seja
preparado a conhecer as vicissitudes das trilhas do saber e do glorioso métier do Professor
e de uma das mais antigas relações humanas, que é a da transmissão e apreensão de
saberes, na figura do mestre e do discípulo amantes do conhecimento.
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem. Autoridade. Contrato pedagógico. Educação.
Conhecimento.
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INTRODUÇÃO
O homem dotado de suas faculdades racionais, partindo do sentido filosófico de
que os gregos entendiam por nous, sintetiza em conceitos todo o conjunto abstrato do
pensamento, de seus princípios fundamentais, como também de suas experiências reais,
de forma que ele está inserido e ao mesmo tempo cria parte deste universo inteligível,
objetivando através de palavras e essa através da oralidade e da escrita trazendo à tona,
de forma elementar, a profundidade da inteligência do homem construída ao longo dos
milênios, ou ainda, provinda diretamente da graça Divina, para os crentes. Neste sentido,
é preciso compreender o conceito fundamental que é fulcro deste trabalho, o conceito de
autoridade. Para tanto, abarcar-se-á perspectivas etimológicas, históricas, biográficas,
semânticas e filosóficas.
Partindo da máxima de Ulpianus8, “intervenit tutoris auctoritas”, que ao pé da
letra significa “intervém a autoridade do tutor”9, pode-se pontuar primeiramente o lugar
e o peso convergido para a figura do professor e de sua fala ante seu aluno, reflete
igualmente nas funções que esse deve desenvolver de maneira concreta e de modo a
favorecer aqueles que se ligam ao seu dever, como também perante à sociedade e as suas
cobranças, como se verá logo mais. Nesta perspectiva, pode-se já aferir que a autoridade
traz em si um ônus largo e simultaneamente condigno. Neste trabalho, entende-se o
conceito bruto de autoridade por:
1º - Cumprimento, efetuação, execução, consumação, acabamento; [...]
3º - testemunho, atestação, testificação; [...] 5º - Crédito, crença, fé,
confiança nas pessoas e nas coisas; [...] 8º - Direito, poder, poderio,
jurisdição; 9º - Consideração, respeito, estima, conta; credito conceito,
confiança, reputação, valimento. [...].10

Estes significados elencados são assim entendidos com base no que os povos de
língua latina compreendiam sobre o termo, auctorĭtas,ātis, ou seja, na essência de sua
significação. Sabe-se que a parva compreensão de conceitos, apontada pelos campos
filosóficos e filológicos, reservou à posteridade, principalmente às línguas neolatinas, de
forma principalíssima o português moderno, uma forte corrupção de seu sentido original,
como apresenta Camões, em Os Lusíadas. Por isso, é preciso imergir mais profundamente
no âmago deste conceito para entender a importância deste no campo da educação.
Destarte, entende-se autoridade como a ação de ser exemplo e, através disto, dá
peso e sentido às palavras e ações de quem à detém11. Logo, pode-se percebê-la como
uma “superioridade derivada de um status que faz com que alguém ou algo tenha esse
direito ou poder”12, assim é possível pensar na origem desse status, dessa relação, que
para além dos quadros normativos e positivados, está assentado no próprio domínio do
saber, do métier do intelectual, mas, uma vez licenciado dentro dos paramentos legais,
reveste-se não apenas do peso da tradição e do saber, mas também de todo a carga advinda
da burocracia e dos quadros e “princípios” norteadores dos governos e de seus escopos,
nas devidas idiossincrasias, isto é, a força da personalidade reconhecida em que o

8

Eneo Domitius Ulpianus, jurista romano.
Cf. SARAIVA, Francisco Rodrigues dos Santos. Novíssimo Dicionário Latino-Português. Rio de
Janeiro: 2000, p. 125.
10
Cf. SARAIVA, F. R. dos Santos. Novíssimo Dicionário Latino-Português. Rio de Janeiro: 2000, p. 125.
11
Cf. FARIA, Ernesto. Dicionário Escolar Latino Português. Rio de Janeiro: 1982, p. 70.
12
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: 2001, p. 352.
9
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professor, em diversos estratos da educação está amalgamado, influenciando, para bem
ou para o mal, pessoas, pensamentos e opiniões13.
O problema filosófico quanto ao que é, à que pertence e mesmo à natureza da
autoridade é abordada em três justificações por Nicola Abbagnano, filósofo italiano, em
seu dicionário filosófico e, por sua vez, produzem diversas correntes interpretativas de
acordo como tempo e a escola filosófica, a depender do caleidoscópio, ver-se-á diversas
nuances, ora convergentes ora divergentes. Aponta Abbagnano:
O problema filosófico da A[utoridade] diz respeito à sua justificação,
isto é, ao fundamento sobre o qual pode apoiar-se sua validade. Podemse distinguir as seguintes doutrinas fundamentais: 1- o fundamento da
A[utoridade] é a natureza; 2- o fundamento da A. é a divindade; 3- o
fundamento da A[utoridade] são os homens, isto é, o consenso daqueles
mesmos sobre os quais ela é exercida.14

Partindo desse postulado, abordar-se-á duas das três justificações, ou seja, as
doutrinas fundamentais, da Natureza e dos Homens, não que a Divina não seja igualmente
importante e que não possui capilaridade neste campo da educabilidade dos seres
humanos, mas por não se conectar, a priori, ao intento deste artigo. Em primeiro ponto,
quanto à justificação, a doutrina que parte da questão da Natureza possui em seu corpo
filosófico o pensamento de Aristóteles; o Estagirita denota, pragmaticamente, a condição
evolutiva do homem em potência, tanto fisicamente quanto intelectualmente, mas seria
esta última que efetivamente teria peso, uma vez que a inexorabilidade do tempo é comum
a todos e não significa a maturidade criadora da autoridade. O alargamento de experiência
e de saberes grava no homem os aspectos inerentes da própria autoridade, neste contexto,
o homem está sempre em potência, sendo contingente em relação ao saber, ou seja, na
busca da verdade que seria à verdadeira felicidade, eudaimonia. A condição sine qua non,
neste caso, refere-se ao homem potência à ser e à saber, entre pares, de forma niveladora
na sua generalidade pela temporalidade experienciada, com relação tanto as matérias
etéreas quanto a realidade concreta, sendo esta última subordinada a primeira, numa
perspectiva holística.
A própria natureza ofereceu um critério discriminativo fazendo que
dentro de um mesmo gênero de pessoas se estabelecessem as diferenças
entre os jovens e os velhos; e, entre estes, a uns incumbe obedecer, a
outros mandar [...]. Mas a diferença entre jovens e velhos é temporária;
os jovens ficarão velhos e, por sua vez, comandarão.15.

Concatenando-se a esse enunciado aristotélico, abordar-se-á a outra questão
justificativa. Partindo do fundamento, à luz do Homem, tem-se o outro elemento
indispensável à constituição da autoridade pedagógica e à efetividade das cláusulas, já é
perceptível aqui a dinâmica inter/intra relacional que liga e retroalimenta estes conceitos
e os tornam indissociáveis. Nesta ótica, a autoridade não está só para quem a detém mais
em consequência de quem a cria e mantém. Todo esse processo perpassa pelo conceito
fundamental discutido nos clássicos gregos, liberdade. É através dessa liberdade entre os
entes que nasce o rebento, a autoridade. Aqui a natureza do homem em potência chega ao
seu ápice, pois a liberdade em favor de um ente gera o consenso entre os atores, este
consenso, sob o invólucro da liberdade, introjeta o objetivo central da relação de
13

Cf. HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 352.
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: 1998, p. 98. [Grifos meus].
15
ARISTÓTELES, s.d. apud ABBAGNANO, 1998, p 98.
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autoridade de um em relação ao outro, assim “só dos próprios homens, da sua vontade
concorde podem originar-se o fundamento e o princípio da autoridade”16. Esta área de
análise é ainda mais complexa e necessitaria de mais folego para discussão pontuais
acerca dos limites, modalidades e formas que geram e balizam todo o reconhecimento
que exprime aceitação e efetiva o consenso17, tanto na esfera entre subordinados e
autoridades como também entre os próprios subordinados, visto que nem sempre essa
relação, tácita ou não, é proximal, descairia aí o peso da tradição, da cultura, da sociedade
e um duplo movimento em que a cosmovisão recairia em sua inteireza, macrocosmo,
quanto na singularidade dos indivíduos, microcosmo.
Assim, partindo das observações de Yves de La Taille, o conceito de autoridade é
fundamental na dinâmica do processo educacional. Ele inicia apresentando o conceito e
diferenciando-o do autoritarismo e da pratica de injustiça e, – pode-se definir o
autoritarismo de forma apofática à luz do que se apresentou sobre o que é autoridade,
logo o antípoda lógico desta se configura como autoritarismo –, concomitantemente,
criticando seu outro extremo, a desorientação criada e empedernida na educação pelo que
ele chama de politicamente correto, sócio-fundador da crise da autoridade e do ensino,
com bases fortemente consolidadas no século XX. Ele apresenta a figura do professor
como mestre, como bússola a guiar o neófito no caminho da cultura, ou seja, na inserção
desse na sociedade como indivíduo em formação apto para receber os tesouros mais
valiosos do saber da humanidade e assim o constituindo, paulatinamente, como pessoa
em sua totalidade no fim do estágio formativo.
Os dois atores diretos para a compreensão e efetivação da autoridade pedagógica,
objeto que está sendo analisado neste, é o professor e o aluno. A ótica de compreensão
dessa relação professor/aluno vai desde uma dialeticidade a um equilíbrio constituído pela
ordem hierárquica. É necessário compreender a hierarquia para além dos estereótipos
enragées construídos a partir do segundo quartel do século XX, por conseguinte, obtêmse uma perspectiva em que a estratificação dos elementos gerais estão ordenados por grau
de importância, partindo da maior complexificação até a mais simples estrutura existente
e, a partir desse ponto de vista, pode-se conjecturar o universo como lócus de observação
por excelência que está ordenado e simbolicamente funciona com arquétipo para as
diversas subestruturas hierárquicas, da qual a educação não escapa. Uma vez isso tomado
como pressuposto arquiprovado filosoficamente, debalde será as bufônicas teorias que
relativizam as ordens hierárquicas ou pior, que as tornam abjetas ou pífias apenas pela
sua não compreensão, ou seja, o comodismo instalado pelo blasonar de alguns que
culmina nas diversas crises deletérias experimentadas desde o último século.
Assim, constitui-se a relação, grosso modo, entre os agentes do processo
educacional: o professor ensina o aluno aprende. De forma análoga, pode-se ter o aluno
como individuo perdido em busca de um norte para salvar-se e o professor como bússola.
Com isso, é possível observar o professor com precedência ante o aluno e a favor desse,
pois cabe ao mestre construir as bases que futuramente permitirão ao aluno um domínio
de conteúdos gerais e de que se forme quanto cidadão, isso inclui os adágios e imperativos
comuns, aceitos e impostos pela sociedade em que ele deve adequar-se a priori. O autor
pulula diversas vezes dois caminhos longínquos, mas que concatenam-se, isto é,
observando à luz do contrato pedagógico em Rousseau, em que o aluno gradativamente
é formado pelos professores para que, concluído certas etapas do processo de formação,
a autoridade do professor esmaeça pela égide que o aluno, uma vez formado, esteja em
pé de igualdade perante seus antigos instrutores, inter pars, e assim possua autonomia
intelectual, nessa condição, sua autocondução assume uma personalidade autárquica.
16
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DO CONTRATO
À luz do contrato pedagógico em Rousseau, entenderemos a relação
professor/aluno a partir de um ato cônscio de liberdade de ambas as partes que, articuladas
e em consonância, todavia em lugares ou estratos diferentes, criam a dinâmica que
possibilita a aplicabilidade da autoridade do professor, sendo esta compreendida e
obedecida pelo aluno. Sobre isso aponta Rousseau: “Assim, o dever e o interesse obrigam
igualmente as duas partes contratantes a se ajudarem mutualmente, e os mesmos homens
devem buscar reunir, sob essa dupla relação, todas as vantagens que dela emanam”18 Isso
deriva da ideia pré-estruturada, imbrincada ou inserida no próprio contrato pedagógico
em que a hierarquia constrói relações de autoridade e subordinação iluminado pelo doarse do professor e de seu conteúdo para o aluno ávido de um bem maior, que ele pode ou
não compreender na sua inteireza, variando de acordo com a idade e sua maturação de
percepção e de cognição, mas que ele é levado a buscar insuflado pela sociedade e por
seus possíveis anseios, poder-se-ia elencar aqui o fator da educabilidade do homem como
núcleo basilar para esta busca, o saber. Dentro deste âmbito conseguimos entender o
conceito de autoridade pedagógica.
Sendo compreendida a noção de autoridade pedagógica, é possível observar dois
fatores quintessencias para o fluir deste, mas que está in limine na própria constituição da
autoridade, é o ato do aluno obedecer e acreditar no que é conferenciado pelo mestre
subordinando-se a ele, não ao homem, mas a toda a sua autoridade legitimada
anteriormente, tanto por quem o licencia à atividade de professor, quanto por quem
legitima sua autoridade dentro dos elementos acima expostos, assim sendo, o aluno.
Rousseau afirma quanto a este ponto que temos “as convenções como base de toda
autoridade legítima entre os homens”19. Assim, neste percurso deveras extenso e
laborioso, o aluno será formado por professores para, uma vez inserido no caminho do
saber, se instrumentalizar minimamente para abarcá-lo e desenvolvê-lo. Faz-se necessário
que, partindo da teoria geral do conhecimento humano, a gnosiologia, possa-se entender
o processo de apreensão do saber como sequência de saberes aprendidos e compreendidos
por exercícios exaustivos, mas que sejam base para as compreensões e análises mais
complexas, assim sendo, é necessário apreender o mínimo que foi transmitido e que deve
ser internalizado ad infinitum para que se possa, futuramente, construir uma apologética
mais consistente nas diversas áreas de interesse. Logo, se tem um caminho totalmente
oposto ao criticismo exacerbado pelas visões socioconstrutivista e pelas escolas
marxistas/freirianas, assim, afastando-se da infantilização à pletora do saber e do
indivíduo em formação, possibilita-se a ele uma gradativa evolução como homem ou
mulher em sua plenitude, onde estrutura bases sólidas e mais elementares para só depois,
possuindo as exigências necessárias para identificar, compreender e traduzir em signos
os símbolos, sejam eles linguísticos, matemáticos ou filosóficos, partindo a posteriori
para crítica consciente e não meramente para as aleivosias. Essa atividade, plena, de
entrega à educação exige robustez e não é para homens e mulheres de geleia, haja visto
está abarcado dentro de conjunturas tão complexas e, por vezes, amedrontadoras.
Está inserido neste prisma o valor do que o aluno aprende, ou seja, a qualidade e
modalidade com que ele tem acesso a um saber sólido e como este é apresentado pelo
professor. Neste campo, o professor deve dominar sua área especifica para transmitir com
qualidade e segurança o saber. O aluno internaliza e interpreta a autoridade do professor
com base também na questão de superioridade, pelo menos a priori, da atividade
18
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intelectual; dessa forma o aluno entende que o mestre sabendo mais o tramitará um
conhecimento que ele ainda não domina, consequentemente a construção de seu saber
perpassa a postura e imposições do professor, certas obrigações e métodos são por ele
colocados em favor do aluno, isso não quer dizer que seja suprimido o crivo
argumentativo e opinativo do aluno, mas que há disparidade de lugar de fala e narrativa
entre o professor, que se torna como um farol orientador, e o aluno, sem que seja imposto
um manietar a este.
Não obstante, pode-se apontar a coação e a persuasão, se utilizadas
demasiadamente como única “didática” ou como forma de elucubração e engodo dos
alunos, os levando ao prejuízo, com elementos a serem rechaçados e caso isso ocorra,
estará extirpado o que é firmando no contrato pedagógico e consequentemente o próprio
contrato é anulado. Portanto, autonomia e heteronomia de ambos os atores, em plena a
liberdade de ser e pensar, caminham a pari passu.
Neste, o autor elenca diversas instituições a qual são delegadas a reverberação, o
múnus da educação e a autoridade para efetivação desta; “da família às universidades”20.
Pode-se atestar afirmativamente até aqui que a autoridade é legitimada pelo aluno –
contrato pedagógico – como também pela sociedade como um todo no lócus que é a
instituição de ensino – “Mas, se visto como depositário de um valor que o transcende, se
visto como detentor de algo prestigioso, a legitimação de sua função tornar-se maior e o
exercício de sua autoridade possível”21 – baseado nesta afirmação do autor, tem-se a
indissociabilidade e a primazia também do mandato social sobre o todo do contrato,
delegando e chancelando à autoridade pedagógica na relação professor/aluno e
ensinar/aprender/saber, desembocando inexoravelmente na dimensão de cidadania, ética,
moral e civismos, que é um dos condicionantes para a efetuação da dinâmica pedagógica
aqui arrolada.
Por último, mas não menos importante, é preciso condicionar todo esse processo,
circunscrevê-lo e deixá-lo fulcrado em estruturas formais, um programa a ser cumprido
pelos dois agentes desta prática. Esse tipo de recorte é limítrofe, podendo perpassar ou
não as vontades do aluno – na perspectiva do autor não é possível pensar que a escola
corresponderia à totalidade dos sonhos cognitivos da criança, o aluno22 – logo, pode-se
postular que a criança, que interessada a assuntos específicos – coisa que ela esmerará
nas possíveis pesquisas acadêmicas – terá de submeter-se a uma rotina, horários,
calendário, regras, lugares e a um leque de novas autoridades, que serão compreendidas
e internalizadas pelo aluno de forma diferente com o passar do tempo, com a refinação
de sua percepção e sociabilidade. Nesta paragem, pode-se aferir que esta rede de
condicionamentos inatos a estrutura social é continuada e reafirmada com as devidas
modificações, seja pelas materialidades seja pelas subjetividades nos processos de
intelecção, as formas estruturais herdadas do pensamento clássico greco-romano, ou seja,
o sistema operacional que defini a totalidade da dinâmica pedagógica em que está inserido
a questão da autoridade bebe diretamente da estrutura já pensada e exercitada ao longo
dos séculos, o pensamento ou lógica grega.
Diretamente, são as questões da origem da cultura ocidental e ela mesma que cria
e perpetua os diversos imperativos, liturgias e ordenamentos para a efetivação da
delegação de autoridade e das instâncias do ensinar que corrobora e cria a própria
autoridade, e isso vai desde as instituições não formais até as formais e aos seus
respectivos representantes na posição ativa do processo, culminando de forma tácita na
20

AQUINO, Julio Groppa (Org.). Autoridade e autonomia na escola: alternativas teóricas e práticas. São
Paulo: 1999, p. 13.
21
AQUINO, 1999, p. 25.
22
Cf. AQUINO, 1999, p.16.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

39

conformação da sociedade, como um todo, ao bem. Isso fica claro quando o autor, La
Taille, escreve: “[...] se for vista como representante de algo que transcende a própria
relação com seus alunos, como representante de valores aos quais todos devem aderir, a
legitimidade necessária [da autoridade] pode existir”23.
DAS CLÁUSULAS
Para compreender melhor o que origina esse pensamento acima exposto, pode-se
pensar à luz das reflexões da autora Maria de Fátima Simões Francisco que apresenta as
noções de autoridade e do que cria essa autoridade, partindo do contrato pedagógico em
Rousseau. Fazendo um feedback, Francisco dialoga diretamente com os textos
rousseaunianos, revisando e convidando para uma leitura mais cônscia e conexa ao
pensamento do autor.
De início, o leitor é convidado a retornar, beber dos clássicos concatenando-se ao
fio da tradição, ou seja, pode-se aqui observar a autora demonstrando a necessidade de
continuação e aprofundamento dos temas já desenvolvidos no passado, mas que ainda se
apresentam como querelas no tempo presente. Pode-se pensar esse convite a partir da
visão histórica das rupturas e continuidades, construindo uma amálgama e um enleio entre
as questões do passado e do presente24.
É clarividente que a própria constituição terminológica do contrato já indica sua
não naturalização, parte-se do pressuposto de o contrato ser um algo criado em
consonância com as vontades e necessidades dos partícipes, sendo condicionados por um
conjunto de regras para a obtenção de resultados positivos entre os agentes envolvidos,
assim sendo, a liberdade de efetivação do contrato já inicia o processo de criação de
autoridade entre os envolvidos nessa relação – “a relação pedagógica seria baseada num
contrato, o contrato pedagógico, firmado entre duas pontas dessa relação, professor e
aluno, ou de modo mais geral educador/educando”25.
Observar-se-á que dentro das relações sociais o respeito a condição humana é
principalíssimo. Nesta perspectiva, o contrato é um delimitador, a priori, que efetiva e
garante a liberdade dos atores dessa condição. Dessa forma, em comum acordo, as partes
dotadas de liberdades e coligadas a anseios e objetivos circunscrevem papeis definidos a
geram condições de aplicabilidade as cláusulas contratuais e por consequência, ao fim do
processor, logra-se positivamente os objetivos almejados. Noções como deveres e direitos
são norteadores para o bom desenvolvimento da atividade pedagógica e
consequentemente são parâmetro, dentro de uma noção hierárquica, para a imposição e
realização de suas obrigações em sua condição de atuação.
Francisco apresenta três cláusulas a serem observadas que são criadoras das
relações apregoadas no contrato pedagógico. Conceitos como autoridade, liberdade e
autonomia serão faróis para a compreensão das cláusulas e concomitantemente do cerne
do próprio contrato pedagógico.
Na primeira cláusula é explicitado o conceito de autoridade – “uma forma de
poder, supõe comando e obediência”26 – nisto, a autora apresenta as condições de
existência e de manutenção dessa autoridade. Entendido que a relação precisa
necessariamente de dois agentes, educador e educando, o leitor verá o que apenas com a
plena liberdade e disposição ao saber o aluno será condicionado a situação de
23
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subordinação, não tirânica ou despótica, perante a figura do professor. Da mesma forma,
o professor obrigatoriamente deve assumir sua postura, delegada pelo contrato
previamente firmado; como douto, provecto e consequentemente de orientador e
transmissor do saber. Essa relação surge da liberdade e reafirmação da autonomia de
ambas as partes para exercer suas funções, sendo essas assimétricas – “essa relação se
erige com base na diferença entre as duas partes e na dependência do inferior [aluno] em
relação ao superior [professor]”27.
É importante grifar a ideia postulada pela autora nessa questão. Ela demonstra que
a autoridade por ser consentida, ou seja, o comando do professor produzirá uma
diferenciação entre os lugares dos envolvidos, mas isso não exclui a importância de ambas
as partes no todo do processo. Nesse programa, um conduz, o professor, o outro é
conduzido, o aluno. Esta dinâmica acontece para que chegado o estágio último do
processo de transmissão do saber, a autocondução, o aluno instrumentalizado, ou seja,
dotado de autonomia, se torne semelhante ao mestre, assim atestando a máxima quanto a
autoridade do professor, que é temporária28.
A segunda cláusula do contrato pedagógico insere duas outras perspectivas: para
que serve as dimensões do contrato e o conceito de liberdade/autonomia como escopo. A
autora Maria de Fátima Simões Francisco aponta que a segunda clausula em sua
totalidade afirmando que está “estabelece igualdade entre as partes [do contrato], mestre
e aluno, no cômputo final das obrigações e vantagens”29. A autora ainda traz três
pensamentos que são centrais na compreensão desta cláusula, são eles:
A segunda cláusula do contrato restringe o poder do mestre, a sua
função, àquilo somente que pode levar o aluno a uma futura
autocondução, a uma futura autonomia [...]. A autoridade é um poder
exercido em benefício do aluno e é precisamente por isso que ela é um
poder consentido por este”[...]. Desse modo, apesar de estar sendo
conduzido, ele não está se submetendo a uma vontade estranha a si –
como seria se obedecesse à vontade pessoal do mestre –, mas a um
comando que é do seu interesse, ainda que esse comando possa não
coincidir com sua vontade imediata.30.

A segunda cláusula irá deixar conspícuo que o todo do contrato só terá efetivação
e sentido quando exercido no interesse e vantagem do aluno, logo exclui-se, in limine, os
dois extremos antagônicos, os mestres tirânicos e os alunos déspotas, dessa forma,
segundo a autora, estará assegurada a verdadeira relação pedagógica 31. É nesta segunda
cláusula que se poderá entender melhor a figura do professor em seu múnus de conduzir,
pela tarimba, o inexperiente aluno. Cabe ao mestre conduzir o discípulo pelas difíceis
veredas do saber e desta forma desenvolver nele aptidões para o conjunto de saberes que
à ele será necessário, nisto, pode-se perceber que autoridade do professor está
condicionada a submissão do aluno que pleiteia algo que ainda não domina, mas que
reconhece na figura do professor um meio de consegui-la.
Todavia, existe uma cláusula condicionante para existência e funcionalidade das
duas anteriores, é a cláusula afetiva. É nesta cláusula que está contido as dimensões éticas
e afetivas, sem necessariamente apelar para uma troca de tatibitate entre o professor e o
aluno, mas referindo-se as interações que permitem ao longo do processo de formação
27
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uma relação de confiança do aluno em relação ao professor e vice-versa. A origem desta
afetividade provém do querer bem do professor a figura do aluno ávido de conhecimento,
o bem que esse professor pode dar em abundância é o saber que encontra sentido no aluno
apinhado deste. Partindo do conceito ética se encontrará o respeito e a estima sendo
mutualmente praticado entre ambas as partes, pois são estes reconhecidos na sua
totalidade como homens, pessoas e desembocando na igualdade entre as partes. Neste
sentido, Maria de Fátima Simões Francisco afirma:
E se o firma é por reconhecer que está em igualdade de condições com
ele, isto é, que não tem mais obrigações nem vantagens que ele. Essa
“igualização” entre aluno e professor, que o contrato opera, realiza, por
assim dizer, a promoção do aluno à estrutura de mestre. Ele não é mais
apenas um inferior, mas um igual. A um igual tratamos com respeito,
como pessoa. É por essa promoção operada pelo contrato que o mestre
pode tratar o aluno com respeito, como pessoa. Daí a cláusula afetiva
ou ética do contrato [...]. – [e concluísse de melhor forma] – Desse
momento em diante já se pode abolir, expurgar mesmo, as palavras
comando e obediência, pois serão inteiramente dispensáveis.32

A aplicação dessas cláusulas condiciona-se a um elemento, que a autora chama de
central, a noção de compromisso. É este sentimento/relação que permitirá um bom
funcionamento da dinâmica contida no contrato pedagógico, pois garante ou pelo menos
deveria garantir, o cumprimento das obrigações de ambas as partes de forma ordeira e
didática. A responsabilidade, e concomitantemente, a reciprocidade são mantenedoras de
um bom funcionamento do contrato, caso seja esquecidos ou extirpados, o contrato se
tornará oneroso ou deixará de existir a partir daquele momento onde não existe mais o
equilíbrio proposto pela própria essência do contrato.
CONCLUSÃO
Estas compreensões são importantíssimas para se entender o momento de crise na
pedagogia e na autoridade pedagógica que se vive na contemporaneidade. Conhecer esses
elementos basilares que são desenvolvidos pelos clássicos, como o pensamento de JeanJacques Rousseau, servem de lumiar para as possíveis soluções destes problemas, são eles
mesmo essência das respostas a essas querelas, pois se constituem como base de
construção do pensar a autoridade pedagógica e a própria educação, – “Ninguém mais
está de acordo sobre a essência de uma coisa – no caso do que é a educação, a relação
pedagógica e a autoridade do mestre –, motivo pelo qual a crise se produz”33 – ou seja,
são parâmetros a guiar a atividade docente/discente para a sua “normalidade”.
In nuce, encontra-se aqui a contínua busca da humanidade e de seus respectivos
indivíduos, respeitados nas suas idiossincrasias, pelo saber, gema preciosa lapidada
laboriosamente através dos tempos. São esses atores que em comunhão exercem suas
funções na dinâmica do processo educacional, reconhecendo-se parte importante e
singular deste mesmo processo e que seu estado oposto não se apresenta como um
antagonismo ou paradoxo, mas como simples ação de ser o que se é e que se precisa ser
num determinado espaço-tempo circunscrito num contexto, como nos aponta a
cosmovisão aristotélica. Ambas as partes, à luz da perspectiva apresentado no contrato
pedagógico em Rousseau, são igualmente importantes e dignas de respeito em seus locais
32
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de exercício. Professor sendo professor e aluno sendo aluno. Nas palavras a seguir, La
Taille, sintetiza o que deveria ser ou melhor, o que deve ser e para que serve essa
autoridade:
Creio não pecar por conservadorismo dizendo que pais devem delegar
autoridade, que a escola de ver-se como serviço da comunidade, e que
o saber é um dos mais preciosos de nossos patrimônios. E, sobretudo,
creio não ser conservador quando digo que a escola deve ser o lugar da
conquista da autonomia e não de sua pantomina.34.

Assim, partindo dos apontamentos até aqui apresentados, tem-se como passo
seguinte a identificação quanto as corrosões e corrupções, da autoridade, existentes hoje
na relação professor e aluno, também, é preciso identificar como esta relação de
autoridade é interpretada e efetivada entre os professores e alunos e qual o resultado
prático desta no desenvolvimento educacional à luz do contexto atual. Para longe de pura
tergiversação intelectual e passionalidade, é preciso olhar para a prática docente e
identificar as pontas soltas que precisam ser amarradas, principalmente quanto a
relativização da autoridade e seus resultados deletérios, em favor do aluno e, partindo
disso, potencializar mecanismos, pedagógicos, teóricos, didáticos para racionalizar a
relação professor/aluno de forma a extrair o máximo desta.
Não se pode cair no positivismo tresloucado, mas pôr em ação instrumentos a
favor da educabilidade no grau máximo de apreensão intelectual, constituindo não uma
classe verbosa que debate entre si envolvida em uma aura solipsista, mas uma elite
intelectual, em último nível, que pensa no contexto e para o contexto sem decair em
pusilanimidade pelas situações e conjunturas difíceis. Nisto, os efeitos da autoridade
engendram diversas vertentes possíveis nos diversos níveis da educação, não de forma
díspar, mas ordenada de forma unificadora, possibilitando a apreensão e aproveitamento
total da autoridade para a educabilidade e na educabilidade e, consequentemente, em seus
frutos, sejam eles intelectuais, econômicos, culturais, pedagógicos e, em último grau,
humanos.
REFÊNCIAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
AQUINO, Julio Groppa (Org.). Autoridade e autonomia na escola: alternativas teóricas
e práticas. 4. ed. São Paulo: Summus, 1999.
FARIA, Ernesto. Dicionário Escolar Latino Português. 6. ed. Rio de Janeiro:
FENAME, 1982.
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
SARAIVA, Francisco Rodrigues dos Santos. Novíssimo Dicionário Latino-Português.
11. ed. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 2000.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos
históricos. Rio de Janeiro: Contrapont, 2006.
34

AQUINO, 1999 p. 28.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

43

SARAIVA, Francisco Rodrigues dos Santos. “Auctorĭtas,ātis”. In: Novíssimo
Dicionário Latino-Português. 11. ed. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 2000. p. 125.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

44

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS DA FECAT VISANDO A
UTILIZAÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS COMO FERRAMENTA DE ENSINOAPRENDIZAGEM NO CEIPEV
Ana Claudia Bezerra de Queiróz35
Evair Victor dos Santos36
Yuri Kauã Rodrigues de Oliveira Silva37
Lindeberg Ventura de Souza38
RESUMO
O ensino de ciências tem passado por problemas em diversos países, seja a falta de
interesse ou a incompreensão de conteúdos e métodos por parte dos alunos, as ciências
de modo geral tornaram-se uma forte bandeira da sociedade ocidental, a visão cientifica
que rege nossa sociedade se apresenta como fundamental para que se tenha uma
convivência segura com os produtos das diversas áreas cientificas sejam naturais ou
sociais, além disso a atitude questionadora advinda do método cientifico garante a
evolução social e tecnológica das comunidades humanas (PEREIRA et al, 2011?). Diante
dessa problemática a execução da feira de ciências se potencializa como uma ferramenta
transformadora deste cenário. Sendo ela uma atividade que aproxima os conteúdos
curriculares do contexto social, pode atuar no processo de ensino-aprendizagem de modo
a despertar o interesse dos alunos. Outro fator importante é o fato dela proporcionar um
contato inicial do estudante com o desenvolvimento de um projeto que ampliem
habilidades que em geral não são trabalhadas em salas de aula (MACHADO, 2014). Vale
ressaltar que, para que a feira de ciências possa atuar de forma efetiva se faz necessário o
apoio de toda comunidade escolar. Nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa no
Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV), a fim de identificar as
principais problemáticas envoltas no desenvolvimento da Feira de Ciências, Ambiente e
Tecnologia (FECAT) e propor intervenções que instiguem os alunos a participarem para
que consigam entender como a ciência pode mudar a sua comunidade escolar, além de
aproximar o aluno da prática, contrapondo o discurso teórico muitas vezes exaustivo
exposto em sala de aula que é característica de uma educação tradicional e pouco voltada
ao viés questionador da ciência. A pesquisa foi realizada em forma de questionário
qualitativo-quantitativa e contou com a participação de professores e alunos. Notou-se
que os professores consideram a relevância da utilização da feira de ciências como
ferramenta auxiliadora no processo de ensino-aprendizagem, mas sentem-se
desmotivados, ressaltando ainda a necessidade de capacitação. Já os alunos afirmaram ter
interesse em desenvolver projetos, mas que ainda existe uma desvalorização entre eles.
Os mesmos também fizeram sugestões para prover a FECAT, nas quais se destacam um
melhor planejamento do calendário escolar, atividades que estimulem a participação e
evidenciem a importância da feira além de uma maior divulgação. Essa pesquisa
evidencia e avalia o CEIPEV como uma escola com potencial para usufruir dos benefícios
da feira de ciências escolar, entretanto são necessárias atividades que propiciem sua
35

Estudante de Graduação 4º semestre do Curso de Licenciatura em Química da UERN,
anaclaudiabq1992@gmail.com
36
Estudante de Graduação 4º semestre do Curso de Licenciatura em Química da UERN,
evairvicthor@hotmail.com
37
Estudante de Graduação 4º semestre do Curso de Licenciatura em Química da UERN,
yuri.kaua.r@hotmail.com
38
Orientador do trabalho. Professor do Centro de Educação integrada Professor Eliseu Viana,
lindebergv@gmail.com

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

45

otimização. Dentre essas atividades, o desenvolvimento de oficinas sobre o método
cientifico a partir de uma visão construtivista para a capacitação de professores e alunos,
que auxiliem desde o início na produção dos projetos e que os capacitem para desenvolvelos; a formação de uma comissão de divulgação da feira, para que toda a comunidade
escolar se sinta informada sobre a organização da feira; além de realizar encontros entre
os estudantes do (CEIPEV) e alunos premiados em outras feiras de ciências como meio
de motivação para que mantenham-se estimulados a participar.
Palavras-chave: Feira de ciências. Ferramenta. Ensino-aprendizagem

INTRODUÇÃO
A falta de interesse dos alunos de ensino médio no campo da ciência tem se
tornado cada vez mais uma realidade próxima da nossa sociedade. As recorrentes
características apresentadas para esta problemática de acordo com (SILVA, n.d.) são: a
dissociação do conteúdo curricular do contexto social, científico e ambiental; falta de
sentido dos conhecimentos transmitidos; Resistência dos alunos para aprenderem, entre
outros. A visão cientifica que rege nossa sociedade se apresenta como fundamental para
que se tenha uma convivência segura com os produtos das diversas áreas cientificas sejam
naturais ou sociais, além disso a atitude questionadora advinda do método cientifico
garante a evolução social e tecnológica das comunidades humanas (PEREIRA et al,
2011).
Diante disso, é necessária a execução de atividades que desenvolvam o processo
de ensino-aprendizagem e ainda despertem o interesse desses alunos. A feira de ciências
é uma ferramenta que pode ajudar a transformar este cenário. “Em primeiro lugar, porque
a Ciência é uma atividade prática por excelência. Em segundo lugar, porque os alunos se
sentem extremamente motivados por este tipo de atividade” (ROSA,1995, p. 223). Outro
fator importante é o fato dela proporcionar um contato inicial do estudante com o
desenvolvimento de um projeto que ampliem habilidades que em geral não são
trabalhadas em salas de aula (MACHADO et al, 2014).
Machado e colaboradores (2014) expõem a feira de ciências como uma ferramenta
de grande importância para a educação, possibilitando um contato inicial do estudante
com a criação, construção e apresentação de um projeto e ressalta os benefícios dessa
prática, ao desempenhar habilidades que em geral não são trabalhadas em sala de aula,
Possibilitando o desenvolvimento do senso crítico e da observação da realidade natural
ou social a qual o aluno está inserido, dessa forma é de extrema importância que o aluno
seja insuflado a prática do questionamento, adquirindo essa curiosidade acerca do mundo
o discente pode vir a desenvolver meios para a resolução de problemas aos quais a
sociedade moderna está exposta.
Dessa forma, Fárias e Gonçalves (2007) defendem a ideia de utilização da feira
de ciências como um espaço de ensino-aprendizagem diferente da sala de aula e ainda
auxiliando no conhecimento construtivista, quando executada com todo o suporte
necessário. A realização de Feiras de Ciências é perfeitamente justificada ao considerar
os objetivos do ensino; desenvolvimento do pensamento lógico; vivência do método
científico; universalidade das leis científicas; conhecimento do ambiente e a sondagem
de aptidões; a preparação para o trabalho e a integração do indivíduo na sociedade
(PEREIRA, 2000 apud MACEDO, 2017). E ainda, segundo (MARSULO; SILVA, 2005)
a construção do conhecimento passa a ser uma interlocução que se inscreve numa matriz
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de intercultura que potência, reconhece e desenvolve os sistemas de conhecimento do
aluno e do professor.
Em meio a isto, é preciso reconhecer ainda que, para a feira de ciências efetive os
benefícios citados anteriormente, esta deve ser desenvolvida e trabalhada constantemente.
O Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV) é uma escola de
ensino fundamental e médio em que a feira de ciências ambiente e tecnologia (FECAT)
é já é um projeto da escola. Assim visando potencializar os benefícios da utilização da
feira de ciências nesta escola, este trabalho é resultado do projeto do grupo PIBID de
química da UERN que vem trabalhando a feira de ciências junto à escola, assim neste
primeiro buscou-se identificar as principais problemáticas envoltas no desenvolvimento
da Feira de ciências do CEIPEV, a FECAT, e propor intervenções que venham a otimizar
a execução da pratica buscando promover melhorias para a comunidade escolar.
METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa com alunos e professores do CEIPEV, onde foram
utilizados dois questionários como instrumentos de pesquisa, um questionário específico
para os alunos e um específico para professores.
O questionário dos alunos contou com 3 perguntas: “Você já participou de feiras
de ciências? ”, “Você pretende participar da feira de ciências de alguma forma? Como
visitante, monitor ou com um projeto? ” e “Você possui críticas a feira de ciências da
escola? ”, o questionário foi entregue a 3 alunos de cada uma das turmas de primeiro e
terceiro ano do ensino médio do CEIPEV, os alunos foram selecionados levando em
consideração suas medias na disciplina de química, ou seja, um questionário foi entregue
ao aluno com melhor média, outro questionário foi entregue ao aluno com media mais
próxima de 5 e outro foi entregue ao aluno com pior média, dentre todos esses alunos, 17
responderam o questionário.
O questionário dos professores também contou com 3 perguntas: “Você considera
a feira de ciência uma boa ferramenta no processo de ensino e de aprendizagem? ”,
“Como professor, você se sente preparado à dar aos alunos o suporte necessário para o
desenvolvimento de projetos para a feira de ciência? ” e “Em sua escola existe alguma
atividade motivacional que estimule a participação dos professores na feira de ciência? ”,
os questionários foram entregues a todos os 55 professores do CEIPEV durante um
sábado letivo, onde 22 professores responderam ao questionário.
Após a obtenção dos resultados os mesmos foram analisados um a um e foram
discutidos o que levou as nossas considerações.
RESULTADOS
O diagnóstico da visão da feira de ciências no CEIPEV contou com a participação
de 20 professores e 17 alunos. E os principais dados obtidos diante das respostas são
apresentados abaixo:
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Resultados referente as respostas dos professores:
Figura 1: Você considera a feira de ciência uma boa ferramenta no processo de ensino
e de aprendizagem?
Gráfico 1: Utilidade da feira como ferramenta de ensino e de aprendizagem.
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Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2019.

Alguns dos professores também fizeram comentários quanto as suas
considerações a respeito feira de ciências como ferramenta no processo de ensino e de
aprendizagem, ressaltando que o uso da mesma: “Ajuda a ampliar o conhecimento teórico
e prático do aluno” e ainda “leva o aluno a sentir-se parte atuante na resolução de
problemas de sua comunidade”. Dessa forma, identifica-se que os discentes desta escola,
em sua maioria, visam os benefícios da utilização da feira de ciências.
Figura 2: Como professor, você se sente preparado a dar aos alunos o suporte
necessário para o desenvolvimento de projetos para a feira de ciência?
Gráfico 2: Capacidade para orientar os alunos.
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Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2019.

Quando questionados se se sentiam preparados para o dar aos alunos o suporte
necessário no desenvolvimento dos projetos para a feira de ciências foi pedido também
que estes professores apresentassem justificativas para suas respostas, sendo as principais
justificativas para aqueles que responderam não a alegação de falta suporte metodológico
e também de formação que os qualifique para a orientação. Já para aqueles que afirmaram
sentirem-se preparados ressaltaram que se sentem confortáveis em orientar projetos
apenas de sua área de atuação. Demonstrando que existem deficiências por parte dos
professores, diante do desafio de orientar os alunos, assim tornam-se necessários
processos formativos que venham a dar a estes professores o suporte e que os qualifique
para atuar no desenvolvimento dos projetos juntamente com os alunos.
Figura 3: Em sua escola existe alguma atividade motivacional que estimule a
participação dos professores na feira de ciência?
Gráfico 3: Estimulo a participação
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Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2019.

Em relação as atividades motivacionais realizadas pela escola, os professores
fizeram comentários a respeito, aqueles que responderam não tiveram como principal
ponto a falta disponibilidade de horários exclusivo para orientação de alunos enquanto
aqueles que responderam sim disponibilizada formação para orientação de trabalhos.
Com base nos dados apresentados no gráfico três, é possível ver que há a existência destas
atividades motivacionais, mas que ainda não atinge um número muito elevado de
professores. Outro ponto que podemos discutir é quanto ao tipo de atividade que vem a
ser desenvolvido, já que a principal atividade que estaria sendo realizada seria um
processo formativo que toda vida, com base nos dados do gráfico 2, apresentam
problemas em relação a orientação desses trabalhos. Assim sendo, são necessárias
atividades motivacionais que se apresentem de forma a chamar a atenção da comunidade
escolar, atingindo um público maior.
Resultados referente as respostas dos alunos:
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Figura 4: Você já participou de feiras de ciências?
Gráfico 4: Participação
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Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2019.

Figura 5: Você pretende participar da feira de ciências de alguma forma? Como
visitante, monitor ou com um projeto?
Gráfico 5: Pretensão de participar
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Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2019.

Os gráficos 4 e 5 apresentam dados relacionados respectivamente aos alunos que
já participaram e aqueles que possuem interesse em participar. Algo importante a ser
questionado em relação a estes dados é a discrepância demonstrada entre o elevado
número de alunos que possuem interesse em participar e aqueles que de fato estão
participando, sendo este um possível indicio de que existem realmente problemáticas
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envoltas na feira ciências que resultam na diminuição da participação dos alunos na feira
de ciências a serem superadas.
Figura 6: Você possui críticas a feira de ciências da escola?
Gráfico 6: Críticas.
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Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2019.

Dentre as principais críticas alegadas pelos alunos temos, a falta de estrutura para
a as reuniões, orientação, organização e o próprio desinteresse dos alunos, além da
desvalorização da feira. Foram destacadas também as principais dificuldades enfrentadas
por parte dos mesmos, quanto a desenvolver um projeto para a feira de ciências, sendo: a
falta de estrutura, tempo, orientação, estímulos e criatividade. Diante disso, nota-se que a
FECAT apresenta diversas dificuldades a serem superadas buscando a melhorias da
mesma. Foi pedido também que os próprios alunos realizassem sugestões para a melhoria
da feira, sendo estas, a realização de um planejamento; orientação dos docentes desde o
início do ano; estimulo à participação dos alunos na feira; palestras e seminários sobre o
tema para a motivação; continuação dos projetos e incentivo à participação em outras
feiras; melhoria na estrutura da feira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da discussão dos dados obtidos com a pesquisa no CEIPEV, este trabalho
demonstra que a FECAT apresenta problemáticas que devem ser trabalhadas no intuito
de usufruir da feira de ciências da melhor forma. Ademais, aqui também se evidencia o
potencial de usufruir da feira de ciências tanto como uma ferramenta no processo de
ensino e de aprendizagem como uma ferramenta que instiga os alunos a investigar as
problemáticas e demandas da sua comunidade e propor soluções.
Dessa maneira deve ser instigada na comunidade escolar uma mentalidade
questionadora fundamental a feira de ciências além de se fazer necessário todo o
envolvimento da comunidade escolar no processo da realização da feira, para tal o
sugerimos a realização de oficinas sobre a ciência e o método cientifico, para professores
e alunos, com ampla contextualização de situações problema nos moldes defendidos pela
teoria dos campos conceituais. Na mesma Gerard Vergnaud afirma que todo
conhecimento é organizado em campos conceituais e que o domínio de tais campos
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advém de um processo de continua experiência com diversas situações onde tal campo
conceitual pode ser utilizado a fim de resolver um problema (VERGNAUD Apud
AGUIAR et al, 2017), assim nessas oficinas se faz necessária a contextualização de
diversas situações afim de criar uma mentalidade questionadora e criar um domínio do
campo da metodologia cientifica tanto por parte dos alunos como dos professores, dentro
dessas oficinas devem ser inseridos momentos de motivação com alunos premiados em
feiras de ciências comentando suas experiências, para manter os alunos motivados a dar
continuidade a seus projetos.
Sugerimos também a criação de comissões para a organização da feira de ciências,
compor exemplo a comissão de divulgação que ficaria responsável por divulgar todo o
evento interna e externamente, além de uma comissão de alimentação, que cuidaria da
alimentação de alunos e visitantes, uma comissão de organização que tem como objetivo
supervisionar as outras comissões e cuidar de aspectos burocráticos como a reserva de
um local para as exposições, também se faz necessária uma comissão de avaliação que
deve se responsabilizar pelo recrutamento e capacitação dos avaliadores da feira.
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A LITERATURA NO ENSINO DE CIÊNCIAS: análise de uma experiência com
alunos do terceiro ano dos anos iniciais
Andréa Morais de Menezes39
RESUMO
Buscamos, com este artigo, apresentar como a literatura pode e deve estar articulados com
o ensino de ciências, para a construção de conhecimentos, sendo práticas do cotidiano de
alunos e professores de uma maneira dinâmica e significativa. Temos como objetivo
mostrar a relevância do trabalho pedagógico numa perspectiva de contextualização das
questões que envolve as ciências e os textos literários. Para isso, analisaremos uma
atividade desenvolvida durante uma semana com uma turma do terceiro ano dos anos
iniciais, de uma escola da rede pública da cidade de Mossoró-RN. As discussões surgiram
por meio da professora expor as dificuldades dos alunos nas questões envolvendo o ensino
de ciências e literatura. Buscamos embasamento em referenciais teóricos que discutam a
temática e desenvolvemos uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória, a partir de uma
pesquisa ação. Como resultados, verificamos que os educandos do terceiro ano obtiveram
melhores resultados com relação aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, a partir
da contextualização, proporcionando significar e resinificar conteúdos bem como
interesse pela literatura.
Palavras-chave: Ensino de ciências. Literatura. Construção de conhecimentos.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho, objetiva conhecer o processo de interação entre a disciplina
de ciências com a literatura para contribuir no processo de ensino aprendizagem dos
alunos, com a articulação da literatura infanto-juvenil, desenvolvidas no ambiente escolar
dos anos iniciais, em especial na turma do terceiro ano da escola, que despertem nos
alunos a importância das ciências no contexto educacional e envolvimento da leitura para
facilitar e auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos propostos.
A metodologia utilizada pode ser considerada qualitativo não se preocupa com
representatividade numérica, mas, sim, com a compreensão de um grupo social, de uma
organização, etc. (GOLDENBERG, 1997, p. 34). Pode ser caracterizada como
exploratória conforme que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento
de ideias ou a descoberta de intuições. (GIL, 2002). Desenvolvemos a pesquisa-ação
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requer ação tanto nas áreas da prática quanto da pesquisa, de modo que, em maior ou
menor medida, terá características tanto da prática rotineira quanto da pesquisa científica.
(TRIPP, 2005, p. 447). Dessa maneira se constituindo um processo de aplicação na prática
de sala de aula, como no direcionamento e rigor cientifico.
Os sujeitos da pesquisa são alunos do terceiro ano do ensino fundamental de uma
escola de Mossoró, não sendo identificada seu nome como questões de ética para
resguardo da instituição pesquisada e seu corpo de funcionalismo, é importante destacar
que a professora permitiu o desenvolvimento das atividades pela pesquisadora,
contribuindo no processo de ensino aprendizagem, possibilitando desenvolver as
atividades conforme a realidade da turma, e as dificuldades enfrentadas pelos alunos.
Entendemos que o fato de estarem envolvidas na instituição por meio do estágio,
e a necessidade de contribuir significativamente com a aprendizagem dos alunos,
conhecendo suas principais dificuldades, e desenvolvendo em associação com a
professora metodologias participativas com significados para vida dos alunos em
formação. Respaldados teoricamente nos seguintes autores Masseto (2007), Coelho
(2000), Lima e Maués (2006), Calvacanti (2009) como também a leitura dos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências Naturais (PCNs, 1997).
ENSINO DE CIÊNCIAS NO CONTEXTO DA SALA DE AULA
O ensino de ciências se constitui uma disciplina essencial no mundo atual,
constituindo como articulador de mudanças no meio social que vivemos, a escola tem o
papel contribuinte no processo de mudanças, e como espaço formador dos sujeitos, e em
colaborar para qualidade atual dos âmbitos entre natureza e sociedade. O ensino de
ciências nos anos iniciais oportuniza expressar pensamento, questionar e de explicar o
mundo, o professor é o de um companheiro de viagem, mais experiente nos caminhos
(LIMA; MAUÉS, 2006).
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997):
O ensino de Ciências Naturais também é espaço privilegiado em que as
diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as
transformações produzidas pelo homem podem ser expostos e
comparados. É espaço de expressão das explicações espontâneas dos
alunos e daquelas oriundas de vários sistemas explicativos. Contrapor
e avaliar diferentes explicações favorece o desenvolvimento de postura
reflexiva, crítica, questionadora e investigativa, de não-aceitação a
priori de ideias e informações. Possibilita a percepção dos limites de
cada modelo explicativo, inclusive dos modelos científicos,
colaborando para a construção da autonomia de pensamento e ação.
(PCNs, 1997, p.22).

Do mesmo modo, partindo dos princípios que o ensino de ciências possibilita
adequar aos conceitos tragos nos livros a suas experiências do cotidiano. O aluno através
de sua linguagem natural, apresenta sua opinião sobre diversos assuntos conforme aquilo
que ver onde vive, seguindo dessa forma, enxergamos uma imensidade de levantamentos
de questões que tratam o mesmo assunto visto de diferentes visões, e isso na sala de aula
torna a aula extremamente diversificada, permite cada aluno conhecer a abordagem de
seus colegas baseada nisso, consegue reformular a sua, respeitando os demais colegas que
pensam diferente.
O professor na sua prática docente diária, produz ferramentas essenciais para o
desenvolvimento da aula, utilizando assim atividades didáticos pedagógicas que
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permitam a dinamicidade e interação entre os alunos, auxiliando assim no processo de
ensino-aprendizagem dos alunos com melhor qualidade da educação da escola.
Conforme Masseto (2007, p. 17):
A diferenciação e a variedade de técnicas quebram a rotina das aulas e
assim os alunos se sentem mais animados em frequentá-las. Além disso,
facilitam a participação e incentivam as atividades dinâmicas durante o
período das aulas, levando os aprendizes a saírem da situação passiva
de espectadores da ação individual do professor.

As metodologias diferenciadas oferecem aos alunos participação nas aulas,
levando os sujeitos melhorar seu desempenho nas atividades, o professor é mediador do
conhecimento, no entanto cabe ao aluno contribuir nesse processo. Os experimentos
oferecem de maneira individual e coletiva que os alunos assimilem teoria e prática, dando
significados aos conceitos trabalhados para que sejam resignificados, além de despertar
nos alunos o interesse em estar presente na escola, motivado a interagir e aprender.
As temáticas discutidas relacionaram-se ambiente, ser humano e saúde e recursos
tecnológicas (PCN, 1997). Relacionando ao tema um desenvolvemos atividades baseadas
nas problemáticas ambientais locais vistas pelos alunos entre elas a contaminação das
aguas e poluição do ar, foram desenvolvidos cartazes e atividade sobre o ciclo da água.
Relacionando ao tema ser humano e saúde é essencial a máxima e equilibrada utilização
de recursos disponíveis, pelo aproveitamento de partes de vegetais e animais, plantio
coletivo de hortas e árvores frutíferas. (PCN, 1997). Discutimos a importância da
alimentação saudável no mundo atual, evitando doenças, a importância de tomar muita
água e o cuidado na conservação dos mananciais disponíveis na cidade para abastecer a
todos com água potável.
O tópico três apresenta a importância dos recursos tecnológicos no mundo
contemporâneo para facilitar e contribuir na qualidade de vida das pessoas. Os recursos
materiais necessários à vida humana, aparelhos, máquinas, instrumentos e processos que
possibilitam as transformações sociais e desenvolvimento e uso das novas tecnologias.
(PCN, 1997). O trabalho escolar para esse ciclo resultou resultados significativos, foram
desenvolvidos painéis de flores conhecida pelos alunos através de fotos, maquetes com
os meios de comunicação e de transportem que contribuem positivamente para a
qualidade de vida da população brasileira, na sala de aula utilizada com o uso das
pesquisas por notebooks e celulares e o uso de projetor por exemplo.
A LITERATURA NO ENSINO DE CIÊNCIAS
A importância da literatura contribui positivamente no compartilhamento das
atividades pospostas, auxiliando nas leituras prazerosas e que proporcionam utilizar a
imaginação aos leitores, estabelecendo relações com o ensino de ciências naturais,
constitui-se ferramenta facilitadoras de conteúdos complexos, para propor dinamicidade
e ludicidade, para compreender a esses conceitos na sua realidade. Literatura é ficção; é
a recriação de uma realidade, através de palavras a combinação revela a maneira
individual de cada escritor interpretar a realidade. ” (FARACO; MOURA, 1998)
Segundo Abramovich (1995) destaca que:
É através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros
tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica. É ficar
sabendo História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem
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precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de
aula (ABRAMOVICH, 1995, p. 17).

As histórias literárias contadas para os alunos que se desenvolvem inúmeras ações
de forma dinâmica e coletiva, além de proporcionar associações com várias disciplinas
escolares, aumento do vocabulário na infância, descobrindo articulações entre a realidade
e a imaginação com instrumentos manuscritos utilizados pelos professores e que devem
ser repassados para toda turma, promovendo construção de conhecimentos de forma
coletiva, através do momento de recontaçao da história realizada pelos alunos na sua
diversidade de formas para enxergar uma mesma obra literária. A literatura é um caminho
para a edificação do sujeito mais humano (CALVACANTI, 2009).
Bem como o autor Calvacanti (2009) apresenta que:
Tanto a narração de histórias por meio da oralidade, como pela escrita,
pode facilitar a emergência de uma criança mais conhecedora de si e de
outro, plenamente capaz de se reconhecer nos textos, como também
criar universos a partir das portas que se abrem durante a escuta leitura
(CALVACANTI, 2009, p.32)

Do mesmo modo, a narração de histórias ou contos literários apresentados pelos
professores produz nos alunos, pois através dos livros as crianças possuem um dos
primeiros contatos com o universo da leitura, enxergando como parte dos personagens,
através da imaginação podendo reconhecer o mundo que vive com as fantasias presentes
nas histórias. Assim como, contribui no processo de alfabetização e escrita através das
falas lidas pelo professor, dessa forma auxilia na construção dos conteúdos de ciências
através dos questionamentos produzidos na introdução na leitura da obra, e na
continuação da aula.
Nesse processo Cavalcanti (2009) destaca:
A entrada no mundo da leitura seja sempre realizada num clima de
muita entrega e busca pela transformação. Cada educador tem nas mãos
uma varinha de condão, e por mais difícil que seja sensibilizar para a
leitura, não podemos perder de vista o nosso propósito de não deixar
morrer a nossa tradição e cultura, portanto as histórias que falam do que
somos e podemos ser. (CALVACANTI, 2009, p.85).

A utilização da leitura em sala de aula por parte do professor requer, direcionar os
textos aos conteúdos propostos no plano de aula, envolvendo a turma por meio da roda
de leitores, envolvendo os alunos no universo simbólico proposto do texto, que através
da leitura realizada favorece a comunicação, oportunizando aos alunos e alunas utilizar a
imaginação, a importância dos personagens e adquirir mais palavras ao seu vocabulário.
Por isso tudo, que compreendemos a leitura de textos literários como recurso pedagógico
de grande relevância ao ensino fundamental nos anos iniciais. O convívio do leitor com
a literatura resulte efetivamente, a necessária adequação dos textos às diversas etapas do
desenvolvimento infantil/juvenil na sua vida (COELHO, 2000, p. 32).
MÉTODOS DESENVOLVIDOS
Foi proposto a turma diversos temas envolvendo o ensino de ciências, para que
inicialmente os alunos realizassem pesquisas na internet ou através de livros didáticos.
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Ensino por que busco, pesquisando
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para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.
(FREIRE,1996, p. 29). A pesquisa é parte fundamental para o ensino e aprendizagem dos
alunos e professores no seu continuo processo de formação.
Como apresenta Parâmetros curriculares Nacionais para o ensino de ciências
naturais (1997) tratando assuntos relacionados ao ensino de ciências nos âmbitos que
envolvem: O ambiente, saúde humana, como também nos recursos tecnológicos e sua
utilização para o dia-a-dia das pessoas.
Entendemos conforme Cavalcanti (2009) apresenta que:
Não basta que a escola promova o lúdico, a brincadeira e a leitura dentro
de um clima de prazer. É fundamental que aprender a ler e a gostar de
ler tenha um sentido na vida de cada um. Que o leitor se sinta
identificado com o lido, que possa exercitar–se numa aprendizagem
importante sobre o mundo, as pessoas, a natureza, as lutas, a dor e o
amor. (CAVALCANTI, 2009, p.79)

O trabalho possibilitou a construção das relações de aprendizagem nas suas
relações com o cotidiano, dando significado ao que se ler. Entre o ensino de ciências, com
ênfase na leitura apresentamos através dos livros infanto-juvenil entre eles citamos: Casa
dos pequenos cientistas de Joachim Hecker, Caixa de brincar de Leninha Lacerda, A cesta
de Dona Maricota de Tatiana Belinky, Amanda no país das vitaminas de Leonardo
Mendes Cardoso, A arvore do Beto de Ruthh Rocha, Assembleia dos bichos de Nivaldo
Manzano, A bolsa amarela de Lygia Bojunga entre outros clássicos infanto-juvenis.
É importante destacar a utilização de materiais didáticos construídos pelos
próprios alunos destacamos: Elaboração de cartazes, maquetes com meio e transportes e
meios de comunicação, cardápio escolar, pirâmide alimentar, painel de flores entre outras
atividades.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Podemos perceber que, durante as atividades realizadas os alunos conseguiram
articular melhor os conteúdos trabalhados pelo professor de forma dinâmica e
contextualizada, sendo que o trabalho com os contos infanto-juvenil oferece aos alunos a
utilização do mundo da imaginação, com a finalidade de proporcionar momentos
interação, com a contaçao e recontação de histórias, elevando o nível de concentração dos
alunos para as temáticas discutidas em sala de aula para além, a proposta programada no
planejamento semanal foi desenvolvida com êxito, como também em articular esses
conceitos diariamente, em todos os locais que estejam.
A leitura desperta nos alunos conhecer novas experiências de enxergar diversas
situações na agregação de linguagens ao seu vocabulário, como também é essencial que
o educador possa fornecer inúmeras possibilidades para o caminhar do ensino dos alunos
contribuindo conhecimentos da ciência não de maneira solitária, mas agregadas aos
demais componentes de forma interdisciplinar e transdisciplinar, e na reflexão de sua
prática docente auxiliando nesse desenvolvimento dos alunos e interação entre os mesmo
na leitura de si e de mundo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência realizada na escola, envolvendo o ensino de ciências com a
literatura pode ser considerada positiva, visto que conseguiu alcançar os objetivos
propostos, e promovendo a interdisciplinaridade do trabalho docente, estabelecendo
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ferramentas para articular os conteúdos científicos com a realidade dos alunos,
promovendo assim melhores resultados, partindo dos conhecimentos dos alunos.
Neste sentido, além da compreensão dos primeiros conceitos apresentados pelos
alunos sobre ciências, pode integrar com os conteúdos propostos no livro didático de
ciências, associa-se a compreensão desses conteúdos por meio das leituras, pois cada vez
que ensinamos uma criança a ler, estamos em sintonia com a descoberta do novo.
(CALVALCANTI, 2009). E assim, por meio dos livros, a compreensão de conteúdos
mais amplo, como os conhecimentos científicos.
O processo avaliativo foi trabalhado desde o pensar em desenvolver atividades
envolvendo a articulação entre os conteúdos de ciências com a literatura, no desempenho
de todas as tarefas e na socialização e interação entre os alunos e o significado diário
proposto no desenvolvimento dos conteúdos, assim entendo, essa experiência como
riquíssima para a vida acadêmica e docente.
A elevação da construção científica dos alunos por intermédio da leitura e de suas
ações do cotidiano que tratam de ciências, foi concluído com o projeto escolar
pedagógico, com amostra dos materiais confeccionados e deixados na escola para que
ocorra um processo continuo, na articulação de ciências e literatura como alicerces
importantes na construção dos saberes dos alunos, e prática docente, um trabalho
satisfatório e de grande relevância aos envolvidos, em especial aos alunos da escola.
Dessa forma objetivo principal do trabalho foi alcançado, espera-se que sirva de
apoio para o desenvolvimento para outras novas abordagens envolvendo o ensino de
ciências e a literatura, gerando maiores contribuições para o meio acadêmico.
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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E
AS CONTRIBUIÇÕES DO PNAIC: tecendo reflexões
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RESUMO
O presente artigo tem por finalidade refletir e discutir as relações de ensino-aprendizagem
na área de ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais da Educação Básica, mas,
precisamente no ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano), bem como pensar a respeito das
sequências didáticas através das práticas de leitura/escrita e do trabalho pedagógico com
que permeiam o processo de alfabetização. Sendo esta uma pesquisa de caráter
qualitativa, buscou-se por meio de um questionário investigar as concepções dos docentes
alfabetizadores, permitindo a reflexão em torno da temática. Foi utilizado como
referencial teórico os cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade CertaPNAIC (2012), os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1ª à 4ª série)
(BRASIL, 1997), bem como as contribuições de Leal (2005), dentre outros. Com base
nos resultados alcançados, refletimos que pensar o Ensino de Língua Portuguesa e os
aspectos de seu desenvolvimento implica compreender a importância do educador
planejar adequadamente e de forma correspondente as realidades do processo de
alfabetização dos educandos, propiciando um trabalho que priorize as questões de leitura,
oralidade, produção escrita, análise linguística e a apropriação do sistema de escrita
alfabética. Deste modo, compreende-se que se faz necessário ao ensinar a língua
portuguesa nos anos iniciais, o reconhecimento dos fundamentos que norteiam esse
componente curricular, bem 40como as contribuições que o PNAIC apresenta, para que o
professor possa garantir os direitos de aprendizagem estabelecidos nos documentos
oficiais e a efetivação de uma educação pública de qualidade.
Palavras-chave: Ensino. Língua Portuguesa. Alfabetização. PNAIC.

POR QUE O PROFESSOR
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

PRECISA

PLANEJAR

O

ENSINO?

O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre o processo de planejamento
voltado para a Língua Portuguesa, abarcando a dificuldades encontradas, visando a
análise dos parâmetros que permeiam o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem. Sendo esta uma pesquisa de cunho qualitativa, buscou-se refletir com
autores que fundamentassem nossa pesquisa, bem como dialogar com professores que
40
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participam do processo de alfabetização. Desta forma foi utilizado como referencial
teórico os cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC (2012),
os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL,1997), bem como
as contribuições de Leal (2005), Ferreiro (2000), Vygotsky (1988) e Gil (1996).
A análise foi desenvolvida no ciclo de alfabetização, mais especificamente no 1°
e 3° ano do ensino fundamental dos anos iniciais, através de um questionário, voltado a
duas professoras de instituições públicas, onde foi possível observar as ideias
centralizadoras e as principais dificuldades vivenciadas no ato de planejar e ensinar a
Língua Portuguesa de acordo com as concepções das mesmas.
O processo de alfabetizar-letrando permeia por uma série de articulações que
precisam ser desenvolvidas de forma conjunta e sistemática de modo a conduzir o
educando a pensar sobre sua realidade, e possibilitar aos mesmos a construção de sua
autonomia e atuação consciente em sociedade, essa perspectiva de letramento deve ser
alcançada nas salas de aulas por meio de ensino que desenvolvam as competências e
habilidades do aluno, falando especificamente nessa pesquisa do ensino de Língua
Portuguesa, bem como as dificuldades encontradas nesse processo de alfabetização.
Dentre os aspectos característicos do ensino/aprendizagem, destacamos que o
planejamento tem sido alvo de discussões, onde professores e profissionais da educação
em geral se perguntam: Por que planejar o ensino? Por que planejar uma aula? Qual a
sua importância? De acordo com esses questionamentos buscamos identificar por meio
de estudos bibliográficos e das experiências que os professores participantes da nossa
pesquisa apresentaram sobre essa temática, para refletirmos a respeito do ensino de
Língua Portuguesa e algumas especificidades que compõe esse campo do ensino.
Para pensar a importância e necessidade do planejamento pensamos as causas que
a falta dele ocasiona no processo de alfabetização, para isso refletimos:
Precisamos planejar para fazermos escolhas coerentes, organizar nossas
rotinas, ter nossos objetivos delimitados, saber aonde queremos chegar
e o que precisamos ensinar aos nossos alunos. Para tanto, é necessário
termos uma visão do processo mais amplo de aprendizado que será desenvolvido durante todo o ano letivo, mas também do processo micro,
revelado por meio de um planejamento mais pontual, marcado por
intervalos de tempo. (BRASIL, 2012, p.7)

Deste modo, planejar é pensar também o processo do planejamento, ou seja,
compreender a complexidade, as dificuldades e especificidades que podem contribuir
positivamente ou negativamente no processo de ensino-aprendizagem. Quando
planejamos alguma atividade, ou tarefas corriqueiras do dia a dia, planejamos por que
temos um alvo a alcançar e queremos alcança-lo de forma eficaz, e nessa perspectiva é
que pensamos na importância de planejar o ensino.
Em se tratando de planejar o ensino de Língua Portuguesa exige-se do docente um
conjunto de saberes específicos que permeiam desde a compreensão da importância do
ensino da língua até os conhecimentos específicos necessários dessa disciplina que
precisam ser trabalhados de modo a favorecer o desenvolvimento de competências e
habilidades aluno, como exemplificado no livro do PNAIC os eixos norteadores que são:
a leitura, a produção de texto, a oralidade e a análise linguística-apropriação do sistema
de escrita alfabética, necessários para trabalhar a Língua Portuguesa no ciclo de
alfabetização de forma eficaz. Refletimos também a respeito das dificuldades encontradas
da relação professor conteúdo e aluno quando se trabalha a Língua Portuguesa, como por
exemplo a linguagem escrita e sua multiplicidade, como apresenta o livro do PNAIC
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As práticas de letramento foram da escola têm objetivos sociais
relevantes para os participantes da situação. As práticas de letramento
escolares visam ao desenvolvimento de habilidades e competências no
aluno e isso pode, ou não, ser relevante para o estudante. Essa diferença
afeta a relação com a língua escrita e é uma das razões pelas quais a
língua escrita é uma das barreiras mais difíceis de serem transpostas por
pessoas que vêm de comunidades em que a escrita é pouco ou nada
usada. (BRASIL, 2012, p.7).

Deste modo, torna-se necessário trabalhar de forma mais aprofundada esses quatro
eixos dentre a perspectiva do letramento, uma compreensão e significação dos
conhecimentos construídos em sala de aula para vida diária e social dos educandos.
APRENDER E ENSINAR LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA
Partimos do pressuposto de que a aprendizagem é um processo contínuo e que
exige a interrelação entre os sujeitos de modo que os mesmos possam se desenvolver de
maneira gradativa. Segundo Vygotsky (2003), “a aprendizagem resulta da interação entre
as estruturas do pensamento e o contexto social, num processo de construção e
reconstrução pela ação do sujeito sobre o objeto a ser conhecido”.
Com o advento da globalização, passamos a viver em uma sociedade mais letrada
e que exige dos sujeitos competências e habilidades necessárias para viverem no meio
coletivo, sendo preciso desenvolver a leitura de mundo, a escrita e a oralidade. Brasil
(1998), considera que o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa na escola como
resultantes da articulação de três variáveis: o aluno, a língua e o ensino. Assim, conforme
aponta Brasil (1998), como poderia acontecer essa relação entre esses elementos?
O primeiro elemento dessa tríade, o aluno, é o sujeito da ação de
aprender, aquele que age sobro objeto de conhecimento. O segundo
elemento, o objeto de conhecimento, é a Língua Portuguesa, tal como
se fala e se escreve fora da escola, a língua que se fala em instâncias
públicas e a que existe nos textos escritos que circulam socialmente. E
o terceiro elemento da tríade, o ensino, é, neste enfoque teórico,
concebido como a prática educacional que organiza a mediação entre
sujeito e objeto do conhecimento. Para que essa mediação aconteça, o
professor deverá planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas,
com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e
reflexão do aluno.

Podemos observar conforme destaca Brasil (1998), que o papel do professor na
relação da construção do conhecimento é essencial, por ser o educador quem deve
planejar a ação didática e mediar de forma dinâmica este processo, sendo necessário um
planejamento sistematizado e capaz de desencadear ações que resultem na interação entre
alunos, ensino e a construção do conhecimento.
Assim, percebemos que a escola exerce uma influência ímpar nessa relação.
Sendo vista como um espaço capaz de potencializar o aprendizado do indivíduo por meio
de diferentes experiências e vivências. Então,
Para a escola, como espaço institucional de acesso ao conhecimento, a
necessidade de atender a essa demanda, implica uma revisão
substantiva das práticas de ensino que tratam a língua como algo sem
vida e os textos como conjunto de regras a serem aprendidas, bem como
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a constituição de práticas que possibilitem ao aluno aprender linguagem
a partir da diversidade de textos que circulam socialmente. (BRASIL,
2012, p.12).

Corroboramos com Brasil (1998), por acreditarmos que toda educação
verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania precisa criar condições para
o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça necessidades
pessoais — que podem estar relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à transmissão e
busca de informação, ao exercício da reflexão.
O domínio da linguagem se constitui como condições de possibilidade de plena
inserção social. É por meio da linguagem que os indivíduos se comunicam, têm acesso à
informação, expressam e defendem pontos de vista, produzem conhecimentos. Desta
forma, ao ensinar Língua Portuguesa, a escola assume para si a responsabilidade de
contribuir para assegurar aos seus alunos o acesso aos saberes da fala e da escrita,
necessários para que cada um seja capaz de interpretar os diferentes textos que circulam,
de assumir a palavra, de produzir textos eficientes nas mais diversas situações.
Por muito tempo, a escola apostou em um ensino de Língua Portuguesa marcado
por uma sequenciação de conteúdos que se poderia chamar de aditiva: ensina-se a juntar
sílabas (ou letras) para formar palavras, a juntar palavras para formar frases e a juntar
frases para formar textos. Geraldi (2002, p. 20) afirma que o processo de ensinar, numa
visão tradicional, centra-se na transmissão de conhecimentos. Tal perspectiva pressupõe
uma fonte que sabe (professor) e um receptáculo deste saber, posição ocupada
exclusivamente pelo aluno.
Atualmente, tal prática não mais se efetiva em nossas salas de aula, por
acreditarmos que é necessário o educador trabalhar o ensino de Língua Portuguesa no
ciclo de alfabetização de maneira contextualizada e dialógica. Por meio de um diálogo
entre: a oralidade, a leitura e a escrita como eixos capazes de favorecerem o
desenvolvimento das habilidades necessárias aos educandos, e assim, a efetivação da
garantia dos direitos de aprendizagem.
A interação entre crianças com diferentes níveis de conhecimento e de escrita em
uma mesma atividade pode ser promotora de aprendizagens diversas e momento de
construção de novas hipóteses por parte das crianças. Além de propor atividades
diversificadas estas devem ser propostas em diferentes agrupamentos: coletivamente, em
pequenos grupos ou individuais (LEAL, 2005).
Por meio da promoção de situações diversificadas entre as crianças em sala de
aula é que o professor conseguirá desenvolver um trabalho significativo, propiciando
espaços para o desenvolvimento da oralidade, onde
uma das vias de trabalho para a inserção das crianças no mundo da
oralidade consiste em mostrar para elas a importância que a linguagem
oral tem desempenhado na construção e manutenção de diferentes
expressões da cultura do país e da sua própria comunidade. Elas podem
se beneficiar e se sentir mais valorizadas se perceberem que aqueles que
fazem parte de sua comunidade também podem transmitir
conhecimentos importantes por meio da fala, assumindo o papel de
produtores de cultura. (LEAL, BRANDÃO; LIMA , 2012, p. 16)

Nesse pensar, destacamos a importância da escola em realizar um trabalho com o
ensino de língua portuguesa no ciclo de alfabetização que priorize a prática da oralidade
como meio de favorecer o desenvolvimento do aluno a partir de diferentes experiências
e interações entre os grupos em sala de aula.
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Trabalhar com a língua portuguesa no ciclo de alfabetização requer do educador
o desenvolvimento de um planejamento que englobe o trabalho com a leitura de forma
interdisciplinar e como uma prática social, em que o ato de ler deve tornar-se diário,
motivando o aluno a viajar pela leitura e, ampliando dessa forma, seus conhecimentos e
habilidades necessárias ao desenvolvimento cognitivo.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, assim, propõe que
se alfabetize letrando, o que significa que as ações pedagógicas devem contemplar o
funcionamento do sistema de escrita “[...] de modo articulado e simultâneo às
aprendizagens relativas aos usos sociais da escrita e da oralidade” (BRASIL, 2012, p. 16).
Também, que as atividades didáticas contemplem saberes de diferentes áreas,
possibilitando dessa forma, a construção de uma aprendizagem significativa.
Para tanto, as crianças devem ser confrontadas com situações variadas que
abarquem os eixos “leitura”, “produção de textos escritos”, “oralidade” e “análise
linguística” de modo integrado aos diferentes componentes curriculares (BRASIL, 2012,
p. 22). Segundo se argumenta em um dos cadernos, “[...] todas as áreas de conhecimento
precisam ser mobilizadas para fortalecer as capacidades de ação social dos estudantes”
(BRASIL, 2012, p. 9). Essa integração é que fará com que o aprendizado escolar se
relacione com o que se vive socialmente e, por isso, o conhecimento se tornará uma
necessidade e ganhará significado para as crianças (BRASIL, 2012).
[...] o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de
plena participação social, pois é por meio dela que o homem se
comunica, tem acesso à informação expressa e defende pontos de vista,
partilha e constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um
projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural
atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus
alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da
cidadania, direito inalienável de todos (BRASIL, 1997, p. 23).

Nesse pensar é importante destacarmos a relevância que a escola tem em trabalhar
as diversas situações de uso da linguagem como meio de garantir a participação efetiva
dos sujeitos na participação social e na construção de conhecimentos que serão
necessários ao convívio diário.
ENSINAR E APRENDER LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA: AS
CONTRIBUIÇÕES DO PNAIC
O processo de ensino-aprendizagem estar vinculado ao ato de planejar; Nesse
sentido, obtendo uma visão de mundo, de que há a necessidade de trocas de
conhecimentos, de análises de bagagem para que se possa realizar todo o processo de
diagnósticos, visando o processo reflexivo e crítico dos educandos, pois é importante
abrirmos um parêntese para refletirmos exatamente nesse repasse de conhecimento, assim
como diversos conteúdos, a Língua Portuguesa exerce sua influência na grade curricular,
dessa forma, precisamos através de planejamentos, desenvolvermos não apenas os
conteúdos que estão nos documentos oficiais, mas direcionarmos de que maneira esse
conteúdo vai ser repassado. Para isso, trataremos das contribuições do PNAIC:
Para planejar o processo de alfabetização e ensino/aprendizagem da
Língua Portuguesa, tomamos quatro eixos direcionadores: leitura,
produção de texto escrito, oralidade e análise linguística, incluindo a
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apropriação do Sistema de Escrita Alfabética – SEA (BRASIL, 2012,
p.7).

A partir dessa perspectiva, iremos discutir sobre os quatro eixos centralizadores
buscando a promoção de um ato de ensinar e aprender com qualidade a Língua
Portuguesa, na escola, mas, precisamente no ciclo de alfabetização.
O principal objetivo do PNAIC é que a criança na sua fase de alfabetização,
perpasse por um processo de ensino-aprendizagem que esteja direcionado na concepção
de alfabetizar letrando. A criança precisa desenvolver seus pensamentos, sentimentos, e
sua criticidade. E um dos eixos direcionadores, é a leitura: a partir do momento que o
educador trabalha com seus alunos textos que relatem fatos do cotidiano, tratando o meio
social, cultural, no sentido de raça, classe, possibilitando assim “[...] Quanto maior for a
experiência de ouvir e ler textos, mais elaborada será a produção de sentidos por parte do
leitor” ( BRASIL, 2012, p. 8), as crianças desde cedo precisam desse contato com a
leitura, para que elas possam associar a grafia, o fônico , a sua realidade, ou seja, ela
necessita observar que o que ela ler, ela possivelmente irá vivenciar; diante disso o
educador em suas aulas, pode trabalhar com textos motivacionais, com leituras que
retratem a questão do respeito, leituras voltadas para conscientização ambiental
proporcionando associação entre leitura e vida social.
No segundo eixo, produção de texto podemos refletir sobre a escrita espontânea
do aluno “ [...] Partindo desta concepção, defendemos a ideia de que a criança pode e
deve escrever espontaneamente desde as primeiras semanas de aula”(BRASIL, 2012, p.
9); A criança desde cedo, deve iniciar sua escrita, e através da produção textual , no início
de forma livre, permitido a criança escrever o que ela quiser, nessa atividade ela
desenvolverá sua imaginação e também sua autonomia, podendo relatar na sua produção
um momento já vivido, ou até mesmo seus sonhos, momentos que ainda queiram viver,
mostrar seu ser criança, sua personalidade, pois a partir do momento que escrevemos
deixamos nas entrelinhas um pouco do nosso ser.
Partindo desse princípio o educador analisará todo o processo de escrita baseandose no processo de alfabetização, e já nos próximos capítulos das produções, poderá incluir
os gêneros textuais, cartas, bilhetes, poemas cartazes, dessa forma a criança vai obter
intimidade com essas realidades diferentes, desenvolverá sua imaginação para escrever,
e sua reflexão após o término quando estiver lendo.
A oralidade, o terceiro eixo é apresentado como atividade indispensável, “O
alargamento das práticas de oralidade significa o direito de apreensão de um instrumento
necessário não só para a vida escolar, mas também para a vida em sociedade.”(BRASIL,
2012, p. 11), é notório a grande influência desse contexto da oralidade, a necessidade do
professor trabalhar em seu planejamento, para que durante o trabalho na disciplina de
Língua Portuguesa, seja desenvolvido nos educandos o conceito de oralidade, com a
ligação direta com os outros eixos já mencionados; O aluno que ler e escreve,
consequentemente desenvolverá sua oralidade, sua forma de expressar-se, saberá durante
seus diálogos, policiar-se durante tais conversações, sejam elas formais ou não.
O processo de oralidade é desenvolvido dentro dos muros da escola, porém é
lançado para o meio social. Precisamos formar educandos que saibam pontuar suas
opiniões, seus questionamentos, construir sua criticidade dentro da relação instituição
escolar e sociedade.
A análise linguística-apropriação do sistema de escrita alfabética constando como
o quarto eixo se caracteriza pela: “apropriação do sistema de escrita está diretamente
relacionada com a capacidade de se pensar sobre a língua”. (BRASIL, 2012, p. 12), o ato
de pensar-se sobre a língua, é justamente a proposta de alfabetizar letrando, através desse
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

65

eixo orientador, o professor pode utilizar todo o processo de composição e decomposição
de palavras, frases e textos, o trabalho é voltado do todo para as partes, onde pode-se
trabalhar as singularidades do fônico, de fonemas e grafemas, todo o conhecimento da
língua.
Desse modo, é relevante que o aluno ele saiba as letras que compõem a palavra
bola, entenda a formação das silabas, porém mais importante é o próprio aluno
desenvolver seus conhecimentos a buscar entender de onde veio a bola? Para que serve?
Questionamentos desse nível, que o evolua como aluno e principalmente como humano
que vive em uma sociedade que constantemente cobra superação.
O QUE NOS REVELAM AS DOCENTES SOBRE O TRABALHO COM A
LÍNGUA PORTUGUESA EM TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO?
Para a realização da pesquisa do presente artigo, utilizou-se a aplicação de um
questionário destinado à duas docentes que atuam no ciclo de alfabetização, as quais serão
aqui referidas com o pseudônimo de Andreia e Carla. Sobre a utilização do questionário
como recurso metodológico Gil afirma que este pode ser definido: “como a técnica de
investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas
por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” (1999, p. 28). A
professora Andreia é formada em Pedagogia e especializada na área de Educação Infantil,
tem oito anos de experiência atuando na zona rural, e vinte e um anos atuando no
município. Atualmente leciona em uma turma de terceiro ano do Ensino Fundamental dos
anos iniciais. Já a professora Carla é formada também em Pedagogia, possui
especialização em Ensino e Aprendizagem e leciona há vinte e três anos, atualmente atua
no primeiro ano do Ensino Fundamental.
Ao serem questionadas sobre qual a importância de o professor planejar o ensino,
a professora Andreia respondeu:
É de suma importância planejar o ensino, pois quando o professor
planeja tem condições de trabalhar com segurança seus objetivos com
relação as habilidades que se tem em mente desenvolver nos alunos. O
planejamento é essencial em qualquer departamento e no caso do ensino
é essencial para que o professor possa saber no final de uma aula se
alcançou o objetivo desejado, e verificar o que deu certo ou o que deu
errado. O professor planeja e executa seu planejamento direcionado as
necessidades de sua sala de aula, ele precisa compreender por que, para
quem, e o porquê planejar.

Já a professora Carla respondeu que: “O planejamento é essencial para o processo
de ensino-aprendizagem. É o momento que o professor(a) seleciona os conteúdos e as
estratégias mais adequadas para fazer a aprendizagem acontecer.” Em relação ao
planejamento do ensino Klosouski afirma que:
É através do planejamento que são definidos e articulados os conteúdos,
objetivos e metodologias são propostas e maneiras eficazes de avaliar
são definidas. O planejamento de ensino, portanto, é de suma
importância para uma prática eficaz e consequentemente para a
concretização dessa prática, que acontece com a aprendizagem do aluno
(2008, p.7)
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No segundo item, pediu-se às professoras que de acordo com suas concepções e
formação respondessem o que elas achavam que deveria ser priorizado no ensino de
Língua Portuguesa, dessa forma a professora Andreia destacou:
Deve-se priorizar a leitura e a escrita, bem como a leitura de mundo
onde os alunos possam compreender o que está ao seu redor, deve
trabalhar também a oralidade e a linguagem formal, coloquial,
apresentando as formas adequadas da fala. Em minhas aulas trabalho
com leituras diversificadas, gêneros textuais, pequenos textos e textos
criativos, textos que circulam entre os alunos. Trabalho com leitura
compartilhada, e materiais lúdicos, como picolé de palavras.

A professora Carla afirmou: “Acredito que no ensino da Língua Portuguesa é
essencial fazer com que nosso aluno possa se expressar e fazer o registro dessa. Bem
como ler, interpretar, fazer inferências. Portanto priorizar a leitura, a escrita e a expressão
oral”. Para a efetivação dos principais eixos que todo professor deve ter como
indissociáveis de toda e qualquer aula de português, é necessário:
A construção de uma rotina escolar, que contemple os diferentes eixos
do ensino da língua, por meio de um planejamento elaborado com base
na realidade de cada aluno e escola, pode favorecer a realização de
atividades que ajudem a promover a autonomia e a criatividade dos
alunos no mundo da leitura e da escrita (BRASIL, 2012, p. 20).

No terceiro item, às pedagogas foi questionado quais eram as maiores dificuldades
que elas encontravam ao ensinar Língua Portuguesa no processo de alfabetização. E
Andreia respondeu:
Hoje encontra-se uma diversidade de crianças que não tem contato e
nem o hábito pela leitura, e essa falta de leitura dificulta também o
trabalhar com as outras disciplinas. A dificuldade que encontro não está
em planejar atividades referente a disciplina, mas sim a falta de leitura
por parte do aluno, ocasionado pelo não incentivo da família na vida
escolar dos alunos, impossibilitando um desempenho melhor dos
alunos em sala de aula com relação a leitura e a escrita.

Não muito diferente de Andreia, a professora Carla relatou: “Me deparo com
muitas famílias que não colaboram com o processo de aprendizagem, algumas famílias
não são alfabetizadas, outras desajustadas”. Apesar das duas lecionarem em ambientes
diferentes, percebe-se que há uma aproximação e similaridade no relato de suas
dificuldades que apontam para a falta de incentivo por parte da família. E sobre tal fato
Ferreiro traz importantes reflexões:
Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para
escrever coisa inteligentes, divertidas ou importantes. Essas são as que
terminam de alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar
muito antes, através da possibilidade de entrar em contato, de interagir
com a língua escrita. Há outras crianças que necessitam da escola para
apropriar-se da escrita” (1996, p. 23).

No quarto e último item, as professoras foram questionadas sobre se em sua
prática docente era mais comum o trabalho com sequências didáticas ou projetos. Como
resposta, a educadora Andreia afirmou:
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Trabalhamos com projetos, sequência didática, propostas anuais, plano
semanal, quinzenal, trabalhando de acordo com as necessidades e com
os conteúdos a serem trabalhados. Priorizo a sequência didática, porque
é uma sequência estabelecida a partir das necessidades que a turma
apresenta, utilizando a interdisciplinaridade para trabalhar os conteúdos
programados para o ano e as dificuldades que a turma apresenta, no
caso da minha turma que possui dificuldade com leitura e escrita,
através da interdisciplinaridade posso trabalhar continuamente para
vencer essas dificuldades sem deixar de trabalhar com os demais
conteúdos. Utilizo o plano anual e os planos no dia a dia para um melhor
suporte no processo de ensino/aprendizagem.

A professora Carla respondeu: “Planejo semanalmente, as vezes desenvolvo
sequências didáticas. Também trabalho com projetos. Tanto as sequências didáticas como
os projetos têm a mesma finalidade: tornar mais eficiente o processo de aprendizagem”.
Sabe-se que ambas as ferramentas de trabalho, oferecem aos docentes e aos educandos
um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo, focado nas principais e mais
pertinentes dificuldades dos alunos, objetivando soluciona-los de maneira mais dinâmica,
participativa e significativa.
Nessas perspectivas, a organização do trabalho pedagógico precisa
envolver um conjunto de procedimentos que, intencionalmente, devem
ser planejados para serem executados durante certo período de tempo,
tomando como referência as práticas sociais/culturais dos sujeitos
envolvidos, suas experiências e conhecimentos (BRASIL, 2012, p.19).

Observamos assim que para a organização do trabalho pedagógico no ciclo de
alfabetização, torna-se necessário o envolvimento de um conjunto de procedimentos que
contribuam para a consolidação de uma boa aula, em que o educando possa aprender de
forma efetiva e assim, desenvolver-se enquanto cidadão pleno.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante essa pesquisa foi possível observar que o planejamento se constitui um
instrumento pedagógico necessário no dia a dia do professor em sala de aula, bem como
essencial para o ensino de língua portuguesa propiciando ao professor uma melhor forma
de desenvolver sua aula e possibilitar ao aluno uma aprendizagem eficiente, assegurando
o processo de ensino aprendizagem.
Refletir sobre o ensino de Língua Portuguesa a luz do PNAIC possibilitou a
compreensão de que esta disciplina é vinculada a sistematização e dinamismo
indispensável, onde o trabalhar com a Língua Portuguesa, seja nos aspectos de leitura ou
escrita, precisa ser estruturada em planejamentos contínuos visando a alfabetização na
perspectiva do letramento.
Deste modo podemos trazer para reflexão que falar na disciplina Língua
Portuguesa nos anos iniciais é falar respectivamente sobre alfabetização e letramento, de
modo que ambas sendo efetuadas de forma simultânea possibilita um ensino
aprendizagem promissor, essa disciplina em si traz consigo necessidades, aspectos e
especificidades próprios que precisam ser desenvolvidas através de metodologias
específicas, que só se viabiliza-se por meio de uma mediação competente.
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UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE A AVALIAÇÃO ESCOLAR
Aristeu Antônio Oliveira de Carvalho41
Josélia Carvalho de Araújo²

RESUMO
Este artigo tem como objetivo fazer um breve estudo sobre a avaliação escolar, sua
importância, sua evolução, sua função e suas limitações. Dialogamos com vários autores
de renome e outros menos conhecidos sobre o uso correto dessa ferramenta indispensável
ao professor para averiguar a eficácia do processo de ensino aprendizagem empregado.
Descobrimos que essa ferramenta tão importante ainda é muito mal utilizada, servindo
para classificar os alunos ou estabelecer uma hierarquia entre os que sabem e os que não
sabem ou apenas para a obtenção de uma nota que justifique a provação ou a reprovação.
Essa maneira de utilizar a avaliação fere a sua eficácia. Implantada pelos Padres Jesuítas
no Brasil Colônia, evoluiu desde a influência escolástica passando pelo positivismo e
posteriormente pela dialética dialógica. A avaliação tem evoluído no ponto de vista
teórico, mas permanece quase imutável na prática de muitos professores e professoras de
nosso país que se recusa a abandonar velhos hábitos que os mantém na zona de conforto.
Palavras-chave: Avaliação. Ensino. Professor.

INTRODUÇÂO
Quando se pensa na educação e nos processos de ensino e aprendizagem surgem
inúmeros debates relacionados a vários temas como: teorias, metodologias,
instrumentação e etc. grande maioria deles são conhecimentos construídos por meio de
métodos científicos.
Ao se pensar sobre a avaliação, se levanta dicotomias e paradigmas que são
prefixadas, se desenvolvendo práticas avaliativas eternas e intocáveis, havendo uma
distância da reflexão sobre a ação. Desse modo, leva-se a considerar a prática pedagógica
dos professores que estão presos a tradições metodológicas com dificuldade de se adaptar
as novas tendências e metodologias educacionais.
Como reflexo dessa prática os estudantes chegam ao Ensino Médio com grande
defasagem de aprendizagem, com carência nas habilidades e competência necessárias
para sua formação. As avaliações aplicadas nas escolas não permitem identificar com
exatidão essa deficiência no aprendizado. Mesmo quando é identificada a deficiência
muito pouco é feito para que ele seja de fato recuperado, o que é feito é a recuperação da
nota, não necessariamente do aprendizado.
Num olhar mais atento, a realidade das instituições de ensino nos mostra que
existem muitas práticas avaliativas que não levam em conta toda essa dimensão da
avaliação. São apenas instrumentos que visam atribuir uma “nota” para o aluno e não
verifica a aprendizagem do aluno, disfarçando sua aprendizagem e fazendo avançar para
série seguinte sem ter desenvolvido as habilidades e competências para sua idade e/ou
41
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série escolar. Não defendemos a reprovação, mas a correção no processo ensino
aprendizagem trabalhada na sala de aula.
Temos de levar em conta que existe pressão por resultados positivo nos índices da
escola e da Rede de ensino numa visão empresarial que exige resposta em curto prazo
dos processos pedagógicos. O professor é pressionado pela própria comunidade escolar a
obter resultados positivos no final do ano letivo, fazendo com que ele adote critérios
menos rígidos no processo avaliativo para “aprovar” os seus alunos, mesmo que esses
não tenham atingido as competências e habilidades programadas.
O tema Avaliação da Aprendizagem sempre se apresenta como essencial na
educação brasileira. Por abrigar em si uma enorme quantidade de questionamentos e
contradições, sempre há algo novo a ser estudado e sempre algo novo a ser descoberto
(ANTUNES, 2012).
São muitos os estudos desenvolvidos acerca deste tema tão contraditório,
analisando-o sobre diversas perspectivas, dando ênfase aos diferentes aspectos nele
inserido. No entanto, a prática educativa parece caminhar intocável, alheia a todos estes
estudos, desconsiderando a grande contribuição que eles poderiam trazer para as práticas
de avaliações existentes.
DEFINIÇÃO DE AVALIAÇÃO
A avaliação é algo inerente à pessoa humana, todas as pessoas avaliam o que
fazem como fazem e o resultado final de suas ações e das ações de seus semelhantes.
Essas constantes avaliações resultou no ser humano a sua evolução como espécie, o
aperfeiçoamento de sua tecnologia e de sua pessoa individualmente (LEITÃO, 2013).
Quando alguém está apreciando uma obra de arte, quando admiramos ou
criticamos algum evento, quando observamos alguém realizando o seu trabalho ou seu
ócio... Todos esses exemplos encontraram algum tipo de avaliação que realizamos
inconscientemente na maioria dos casos.
Mas afinal o que é avaliar? Podemos enumerar várias definições para avaliação,
escolhemos a dialogar com Leitão (2013) que afirma que:
Avaliar é proceder a uma análise daquilo que foi feito e considerar
aquilo que pode ser feito para melhorar ou alterar o rumo das coisas ou
mantê-lo num curso desejável (LEITÃO, 2013 p. 6).

Portanto avaliar é proceder a uma análise, ou seja, analisar algo com objetivo de
aperfeiçoá-lo, tentando encontrar imperfeições e as maneiras de corrigi-las. Então o ato
de avaliar nunca é algo fora do processo ou o ultimo estagio de uma ação humana.
No entanto na Escola a avaliação é ato final, apenas para “medir” o rendimento
dos alunos e classificá-los em aprovados ou reprovados. Nesta visão de avaliação, ela tem
a finalidade de apenas julgar o aluno, nunca o processo de ensino aprendizagem e jamais
corrigir as falhas cometidas.
DEFINIÇÃO DE APRENDIZAGEM
A aprendizagem acontece somente quando a criança entende o assunto, ou seja, o
principal papel do professor em sala de aula é fazer com que o aluno entenda o conteúdo
trabalhado. No entanto o entender o assunto que assegura a aprendizagem, ela deverá
fixar o que entendeu com atividades ou desafios em que aplique o novo conhecimento.
(WERNECK, 2012).
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No celebro humano a aprendizagem ocorre quando o que se ouve passa da
memória de curta duração ou memória de trabalho que fica no celebro límbico, para que
o novo conhecimento não seja apagado durante o sono, é necessário que aja uma fixação
através de atividades ou exercícios que ajudaram a criança a interiorizar o que está sendo
trabalhado. Outro fator importante no processo de aprendizagem no cérebro humano que
é o sono, pois a transferência do conhecimento da memória de curta duração para a
memória de longa duração ocorreu durante o sono.
Se a criança assistir às aulas e entende-las, fazendo depois alguns
exercícios, ela deixará alguns assuntos marcados na memória de curta
duração. Em seguida a criança precisa dormir uma boa noite de sono...
durante esse sono ela recuperará as energias enquanto os neurônios
darão um grande passeio pelo cérebro. Quando os neurônios
encontrarem alguma coisa fixada na memória de curta duração, levará
esse conteúdo a memória de longa duração que se localiza em nosso
cérebro e se chama “córtex cerebral. Ai sim a criança aprendeu
(WERNECK, 2012, p. 18-19).

Werneck aponta um fator que é pouco explorado no processo ensinoaprendizagem, o sono. Fator esse que está totalmente fora do controle do professor e da
escola, que necessita para tal fim a total colaboração da família, que dê condições à
criança de ter pelo menos oito horas de sono diário.
Esse fator em que o sono é importante para a eficácia do processo ensino
aprendizagem não é levado em consideração nos planejamentos e estratégias utilizadas
nas escolas de ensino fundamental ou se quer é abordado nas reuniões pedagógicas nas
escolas, muito menos é critério a ser analisado em uma avaliação escolar seja interna ou
externa.
EVOLUÇÃO DA AVALIAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL
A avaliação escolar no Brasil foi sistematizada pelos Padres Jesuítas nos séculos
XVI e XVII, na Obra: Ratiun Studiorum que define as regras para a realização dos exames
finais: O aluno deve entrar na sala, responder a prova e se retirar até a correção da mesma.
Esse tipo de avaliação classificatória predominou no Brasil até os anos 1960, quando
professores brasileiros foram cursar nos Estados Unidos da América pelo Programa de
Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE).
Através desse programa a influência positivista na avaliação da aprendizagem
chegou ao Brasil. Ela foi bastante difundida nas Obras de Vitor Noll (1965); Medeiros
(1971); Viana (1982) e Turra (1975). Essas obras influenciou profundamente o meio
acadêmico como também a legislação sobre a avaliação escolar.
Somente a partir dos anos 1980 é que surgem publicações que buscam discutira
abordagem qualitativa na avaliação. Neste período a avaliação deixa de ter um caráter
positivista e assume elementos da dialógica e da dialética.
Assim surge a ideia da Avaliação Contínua, onde o objeto avaliado deixa de ser
exclusivamente o aluno e passa a englobar também todo o contexto escolar envolvido no
processo ensino aprendizagem.
Hoje a avaliação escolar tem procurado consolidar-se numa perspectiva mais
crítica; segundo a legislação vigente:
Art. 24, inciso V, ao se referir à verificação do rendimento escolar
chama atenção para os seguintes critérios: a) avaliação contínua
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cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período
sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de
estudos para com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos
e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de
estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de
recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos
de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de
ensino em seus regimentos. (BRASIL, 1996).

A lei é um avanço, pois define a função da avaliação num processo permanente
dentro da dinâmica ensino aprendizagem como elemento regulador da intervenção
pedagógica na busca de um maior aproveitamento do aluno no desenvolvimento de suas
capacidades.
CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE AVALIAÇÕES
Muito tem se falado nas formações continuada dos professores sobre avaliação
como instrumento do processo ensino aprendizagem, mas na prática de muitos ainda é
para medir, classificar o aluno, é pouco para redirecionar a prática pedagógica. Diante
disso Leitão (2013) classifica a avaliação em três grupos presentes na prática pedagógica:
avaliação prognóstica, avaliação formativa e avaliação somativa.
A avaliação prognóstica tem um objetivo diagnóstico, isto é, inventariar
os conhecimentos de um aluno, fazer o ponto da situação”. [...];
Avaliação Formativa [...] É uma avaliação continua, pois acontece em
todos os passos da educação do aluno. [...] foca-se principalmente nas
atividades, isto é, tem por finalidade facilitar a aprendizagem e, como
tal, adequar as estratégias para os alunos. “A avaliação formativa é
reguladora, reforça e corrige o percurso do aluno”. [...] A avaliação
sumativa [...] é uma avaliação retrospectiva e terminal. A sua função é
claramente a de certificar, isto é, verificar e qualificar aquilo que os
alunos retiveram. [“...] centra-se naquilo que os alunos são capazes de
produzir, mas situa-se no momento final do processo educativo.
(LEITÃO, 2013, p.12-13, grifo nosso).

A função da avaliação diagnóstica é dá ao professor elementos que o ajudaram a
definir qual a metodologia mais adequada para aquele aluno ou aquela turma, portanto é
uma avaliação que é realizada antes do início do processo ensino-aprendizagem, muitas
vezes é denominada nas escolas como teste de sondagem.
As principais funções da avaliação formativa são: diagnosticar, consolidar,
provocar dúvidas, confundir, regularizar e facilitar. Isso se deve a sua finalidade que é o
ajuste do processo de ensino aprendizagem do professor e também do aluno. Levando em
consideração que cada aluno tem seu ritmo próprio de aprendizagem que influenciado por
uma serie de fatores que não estão sobre o controle do professor ou da escola. Mas
também é importante destacar que o papel do professor é possibilitar que o aluno atinja o
nível máximo do seu desenvolvimento (LEITÃO, 2013).
A principal função da avaliação sumativa é de classificar o aluno de acordo com
o que ele pode produzir no final do processo, é uma função social em que situa o aluno
em uma relação hierárquica, não mostrando a evolução do discente desde inicio do
processo até o ponto em que foi avaliado, demostra apenas o que é visível a sociedade
(LEITÃO, 2013).
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Essas definições permitem ter uma maior compreensão acerca das avaliações no âmbito
escolar e no processo de ensino e aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Todos almejam uma maior qualidade de ensino em nosso país, é uma necessidade
social e econômica, pois os baixos índices no aprendizado refletem diretamente na
qualidade de vida do brasileiro. Doenças causas por inseto Aedes Egipty, o caos no
transito que se instala em nossas ruas e estradas ou mesmo a intolerância que se instala
no Brasil podem também apontar o baixo rendimento em nossas escolas.
A avaliação sumativa na classificação de Leitão (2013) ou classificatória na
classificação de Hoffmann (2001) é um fator a ser considerado para explicarmos os
resultados obtidos nas avaliações externas e a baixa qualidade da educação brasileira.
Apesar de todo avanço na literatura sobre outros tipos de avaliação, ainda há muita
descrença entre os profissionais em educação de uma avaliação continua, mesmo
utilizado o termo, há muitos resquícios da velha avaliação classificatória instituída pelos
Jesuítas, que ainda está presente em nossas escolas, trazendo efeitos nefastos nos alunos
e no processo ensino aprendizado como um todo.
O acesso às escolas públicas apesar do progresso obtido nas últimas décadas ainda
não atende a todas as crianças e adolescentes de nosso país, os políticos justificam a
inexistência de vagas nas escolas para todas as crianças nos altos índices de reprovação
nas series iniciais, porém esses altos índices de reprovação pode ser explicado pelos
critérios rígidos para a aprovação, que são estabelecidos sem uma analise seria sobre a
viabilidade desses critérios por parte dos educadores (HOFFMANN, 2001).
Kaufman afirma que:
a ênfase contínua na testagem e, especificamente, os teste de QI servem
para legitimar um sistema de estratificação nas escolas. A testagem
proporciona uma justificação única para as diferenças individuais a fim
de manter uma provisão constante de mão-de-obra barata e manter a
estratificação social. O papel das escolas em uma estrutura capitalista
behaviorista é ‘produzir’ trabalhadores que alimentam um sistema
econômico desigual. (KAUFFMANN, 1993, p. 94)

Muitos professores são coniventes com esse pensamento quando utiliza em sua
prática pedagógica a avaliação classificatória (HOFFMANN, 2001). A avaliação do
rendimento escolar é eficiente somente dentro de uma mensuração contínua do processo
de aprendizagem, e nunca deve ser baseada em provas e testes. (ANTUNES, 2012).
Então a avaliação classificatória não é eficaz nem mesmo para seus propósitos de
“medir” os conhecimentos dos alunos. Pois não considera todo processo anterior e o
contexto em que ele ocorreu.
A chamada Avaliação Continua ou como é classificada por Leitão (2013) como
Avaliação Formativa ou mesmo como Hoffmann (2001) denomina de Avaliação
Mediadora se mostra a mais eficaz, pois acompanha todo o processo de ensino
aprendizagem, não computando apenas o resultado final da prova, mas toda a evolução
obtida pelo aluno no decorrer do processo.
Outro destaque da avaliação formativa ou mediadora é o aluno pode aprender a
estudar e assim recuperar os conteúdos não aprendidos. Recuperar conhecimentos é
manter-se atendo ao progresso do aluno e não somente no resultado final (LEITÃO 2013).
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Outro ponto que podemos considerar é a clareza dos objetivos que se quer alcançar
com a aplicação da avaliação, muitas vezes acontece que a “prova” aplicada não tem
relação com a metodologia e os objetivos das aulas sobre aquele conteúdo avaliado.
São questões mal elaboradas, que permite interpretações variadas e, portanto permite
inúmeras respostas que diferem daquela que o professor espera do aluno, ou mesmo
questão sobre temas irrelevantes do assunto ou mesmo que nem foi trabalhado em sala de
aula.
Hoffmann analisa algumas questões cuja resposta foi considerada errada pelo
professor, mas que dentro do entendimento da criança está certa.
Outro fator que podemos destacar neste artigo é o verdadeiro sentido de educar.
Leitão (2013) nos mostra que:
A educação é também um caminho necessário para atingir alguns
requisitos para a vida em sociedade e não serve apenas ao
desenvolvimento individual de cada aluno. (LEITÃO, 2013, p. 4).

Esse é o sentido de educar, claro que a educação começa em casa, na família, a
escola complementa através da socialização, ou seja, da convivência, aprimorando o viver
social do aluno, aprimorando os valores de respeito, democracia e aceitação do outro.
Neste sentido a degradação da família, a sua ausência na escola ou mesmo a sua
inexistência na vidado aluno tem tido consequências nefasta no desenvolvimento do
aluno como o todo, principalmente porque ele é um ser em construção e sente a falta da
base que é a família. Esse fator tem limitado a evolução da aprendizagem de nossas
crianças e adolescentes.
A falta de habilidade no convívio social, a pouca tolerância com o que é diferente,
o pensar, o agir, as opções diferentes tem ocasionado muitas tensões na sala de aulas,
indisciplina, tensões que atrapalham o processo ensino aprendizagem e exigem que o
professor assuma o papel de mediador nestes conflitos.
Podemos destacar ainda que o profissional em educação também tem suas
limitações, tanto na sua formação pessoal como também acadêmicas para lidar com
situações complexas que ocorre em sala de aula como reflexo do que vive a sociedade em
que o aluno está inserido.
Essas mediações, que são necessárias, tornam se um desafio a aparte, se por um
lado, abre espaço para discussões sobre vários temas do cotidiano do aluno, por outro
lado faz com o planejamento para aquela aula se torne impossível ou inadequado, fazendo
com que os demais alunos tenham prejuízo no aprendizado conteúdo programado.
Toda essa realidade acaba interferindo nos resultados finais do aluno, dentro de uma
avaliação classificadora que não leva em conta todo o contexto em que o processo ensino
aprendizagem ocorreu.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este presente artigo serve para mostra o quanto é complexo a discursão sobre a
avaliação escolar, porque não há como abordar o tema sem analisarmos todo o contexto
em que está inserido a escola, o aluno, o professor e todo o processo de ensino
aprendizagem.
Desde que os Padres Jesuítas escreveram as primeiras normas de como aplicar
uma avaliação escolar até a última legislação emitida pelo Ministério de Educação, MEC,
a avaliação escolar no Brasil é fonte de grandes debates, seja por causa dos altos índices
de repetência, seja pela progressão continua dentro dos ciclos de alfabetização, seja como
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meio de diagnosticar os desvios no processo ensino aprendizagem, a avaliação escolar
merece profundos estudos que possa apontar caminhos que ajudem os nossos alunos a
desenvolver suas habilidades e competências.
A escola deveria ser o local em que as novas gerações encontrassem as balize que
a conduzissem na sua evolução como pessoa, como cidadão e como profissional, mas os
índices das avaliações externas mostram que ainda precisamos avançar muito para que a
escola atinja a meta de educar integralmente os seus alunos, para que eles possam ser
pessoas em toda sua totalidade.
Para isso é necessário que a avaliação deixe de ser um instrumento classificador e
passe a ser um verificador de aprendizagem, sua verdadeira vocação, e tendo domínio que
instrumento valioso, o professor possa fazer as correções necessárias para atingir os
objetivos propostos.
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RESUMO
Esse estudo consiste em um relato de experiência na disciplina Docência no Ensino
Superior, do Programa de Pós-graduação em Educação (POSEDUC), da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A partir da escrita de um diário de pesquisa no
percurso da disciplina, e a correlação feita entre as discussões em sala de aula enquanto
mestrando e nossa performance como professor de uma IES privada no Estado do Ceará,
evidenciam-se, entre as linhas do texto, experiências do que estamos compreendendo por
ser professor nesta etapa de ensino e o pensar reflexivo sobre tal prática. Assim, algumas
questões foram nos mobilizando nesse percurso e articulando problemáticas, tais como:
como vem se constituindo o Ensino Superior no Brasil? Que perfil profissional vem sendo
exigido dos profissionais docentes? As discussões partiram dos estudos de diversos
autores como Porto e Régnier (2003); Santos (2008); Certeau (1995); Foucault (2011). O
principal entrelaçamento se deu entre as ideias dos textos estudados com as experiências
vividas por todos os mestrandos da turma em suas vivências docentes. O texto apresenta
situações reais percebidas-destacadas por todos que cursaram a disciplina,
especificamente táticas produzidas na resolutividade de problemas no confronto com a
diversidade cotidiana docente.
Palavras-chave: Ensino Superior. Docência. Diário de pesquisa. Experiência docente.

PARA INÍCIO DE CONVERSA
Ao iniciar meus estudos no Programa de Pós-graduação em Educação da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) fiz a escolha de cursar a
disciplina Docência no Ensino Superior. Escolhi por acreditar que seria uma ótima
oportunidade de entender até que ponto estava realizando uma prática coerente em minha
realidade como professor universitário do Curso de Administração de uma Faculdade
privada, que aqui chamarei de FVL.
Logo no primeiro dia de aula me surpreendo por vários motivos. O primeiro deles
foi o de encontrar tantas pessoas diferentes das que eu já havia visto e me relacionado nas
aulas anteriores. Naquele momento descobri que ali haviam pessoas que estavam
matriculadas no curso em regime de aluno especial, diferente do meu, e que eu as veria,
possivelmente somente naquela disciplina durante todo o semestre. Isso já é suficiente
para nos deixar novamente com aquela trava social de primeiro dia de aula em uma nova
escola, que nos faz sentir receio, medo ou vergonha de se expor física e intelectualmente.
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A segunda grande surpresa foi a de ver dois professores ao mesmo tempo em sala
trabalhando a disciplina. Eu nunca tinha passado por essa dinâmica. Até aquele dia, em
todos os cursos que havia participado, tive apenas um professor por disciplina. Fiquei no
mínimo curioso para ver como se daria o desenvolvimento das discussões e o choque ou
a convergência dos diferentes pontos de vistas teóricos e empíricos no decorrer das
atividades.
E por fim, uma terceira surpresa que me deixou num estado misto de expectativa
e medo por não saber se iria conseguir. Foi apresentada a toda a turma a proposta de
sermos avaliados ao final da disciplina por um texto escrito no formato de um diário de
pesquisa. Eita! Diário de pesquisa? Aquilo era algo tão novo e inusitado para mim que
até mesmo em qual tempo e pessoa eu deveria usar o verbo ao escrever tal texto fazia
parte das inúmeras dúvidas que surgiam em minha mente naquele momento. Sendo assim,
este texto consiste em uma descrição, a partir de registros feitos no diário de pesquisa, da
experiência que tive cursando a disciplina de Docência no Ensino Superior em paralelo à
minha atuação como docente de nível superior na FVL no mesmo período letivo.
As partes que compõem o texto estão organizados de maneira interdependentes,
nominados de maneira literária, a fim de melhor traduzir minhas impressões.
A DOCÊNCIA EM CONTEXTOS DE ENSINO SUPERIOR
No dia trinta de agosto de 2018, no Programa de Pós-Graduação em Educação
(POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) deu início uma
discussão a respeito do ser professor. Do ambiente do professor em seu fazer docente.
Que ambiente é este? Que elementos o compõem? Anseios, dúvidas, expectativas, ações
e criações. Tudo envolvido no processo de ser docente. A relação com o público com o
qual dialogamos é um elemento complexo desse ambiente. Essa relação é extremamente
variante. A cada aula, a cada assunto abordado, a cada aluno relacionado, tudo é variável
e contribui para a constituição de uma experiência única, ampla e complexa. Dessa
experiência interativa, complexa e geradora de conhecimento não se fazem registros,
reconhecidos como tal, da alegria e da vaidade que constituem também a docência.
Com estas primeiras palavras comecei a compor meus registros de aula naquele
trinta de agosto de dois mil e dezoito. Uma discussão leve, porém instigadora e
provocadora, a respeito do quem vem a ser denominado professor do ensino superior,
qual é esse espaço de ação e criatividade no seu fazer profissional e que elementos
caracterizam essa prática, não que a intenção seja a de apresentar receitas, mas apenas de
traduzir capturas de específicos momentos de aula em que a docência me levou a
reflexões sistêmicas e sistematizadas
De que lugar estamos falando, pensando, praticando? Um lugar de expectativas e
de inspiração? Um lugar de resistência e de ação criadora? Um lugar de repercussões, de
formação e de educação continuada? Acredito que sim, pois o ensinar gera a expectativa
de aprender. Gera a expectativa de alcançar as pessoas e de ser compreendido. De
contribuir para a construção de algo novo, novas ideias, novos pensares. Isso é, talvez, o
que mais nos inspira. Esse espaço que gera em nós a paixão por conhecer, não somente
aquilo que está escrito e cristalizado nos textos e livros mas, o que não formalizamos,
porém sabemos que é possível conhecer.
A alegria e a vaidade são sentimentos que compõem a docência e este espaço de
ação do qual estamos falando, porém não são considerados como conhecimento válido,
como científico. Então, como nos tornamos professores? Nossa formação pessoal,
política, intelectual nos leva a essa prática, assim como nossos sentimentos também.
Descobri durante as empolgantes discussões na turma da disciplina de Docência, e
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comprovei, atentando para todos os indícios, nas minhas aulas ministradas na FVL que
venho me tornando professor, a partir da minha intuição e minha fome por conhecer e
comunicar, como bem apontou a professora da disciplina, que aqui a chamarei por
Doutora Liberdade.
Estranho? Não, quando em meio a uma aula a professora interrompe sua fala
carregada de embasamento teórico para apontar um passarinho que surge em um galho
ao lado de fora da janela. A sensibilidade tomou conta dela naquele momento de tal forma
que, em um discreto sobressalto, compartilha sua surpresa com a magnificência da
natureza contribuindo com alegria e um canto suave e doce para sua aula, entregues por
aquela bela ave, livre e feliz. Como então não percebermos que os sentimentos, como a
alegria, fazem parte do ser professor?
Essa mesma alegria de estar nesse espaço, com pessoas diferentes em suas
opiniões, ideias, histórias de vidas, felicidades e angústias me faz querer aprender a ser
professor. A minha intuição me guia em cada aula e em cada planejamento de aula, a
pensar em uma prática, abordagem eficiente, no sentido de alcançar a compreensão e
também os sentimentos do aluno. Essa intuição preenche o vazio que há em mim pela
falta de conhecimento teórico de didática, visto que venho de um bacharelado em
administração e não de uma licenciatura. E é a partir desta intuição, mas não somente dela
que advém a alegria, a vaidade e a vontade de conhecer a docência como processo de
implicação que construo a cada dia e a cada aula.
O FUTURO PODE SER INCERTO, MAS NÓS O ESTAMOS CONSTRUINDO
Em nosso segundo encontro da disciplina, iniciamos a discussão de como está e
como poderia ficar o Ensino Superior no Brasil a partir do texto de Cláudio Porto e Karla
Régnier (2003), O Ensino Superior no Mundo e no Brasil – Condicionantes, Tendências
e Cenários para o Horizonte 2003-2025. O texto apresenta condições atuais do Ensino
Superior, a partir de sua implantação no Brasil e em alguns países no mundo, além de
apontar algumas possibilidades de cenários do desenvolvimento deste ensino.
Percebemos que alguns cenários criados no texto apresentados pelos referidos autores são
concretos o suficiente para vir a se instalarem nos próximos anos, isso dependerá de uma
série de eventos de relações com o mundo: eventos políticos, econômicos, sociais e
tecnológicos.
O debate despertou a turma e vimos pessoas ávidas a relatarem suas experiências,
seus cotidianos, suas frustrações e suas expectativas, mesmo que em sua maioria essas
experiências venham da educação básica, nível de ensino em que a maior parte da turma
atuava como docente. O professor que norteava a discussão nos entregou suas percepções
Pela mão de Alice, uma forma poética de nos apresentar seus destaques sobre o texto
numa ótica utópica, de quem sonha. Não é uma forma de apresentação de quem erra, mas
de quem considera o que é possível. É pelo estudo da obra de Boaventura de Sousa Santos
(2008) e por essa poesia condutora de todas as aulas que chamarei esse segundo professor
da disciplina, neste texto, por Doutor Poesia.
Em um contexto de mundo globalizado, temos que pensar a educação local e
globalmente? Fica difícil com tantas culturas e subculturas que povoam e surgem
freneticamente a cada dia em todos os cantos do planeta e que, por vezes, engolem e
extinguem culturas antigas, porém mais frágeis em disseminação e popularização. No
contexto em que trabalho essa constatação é um fator criador de posicionamento social e
político do ser humano e que, cada vez mais, a partir dele as pessoas conseguem se colocar
e exercer plenamente sua cidadania nesse voraz mundo de consumo cultural e
tecnológico.
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Nessa mesma discussão vejo que é possível pensarmos a cultura de massa que
vimos no texto de Michel de Certeau (1995), em percebemos claramente o terreno
conflituoso dessa ideia de ensino superior globalizado. Um mundo que se torna cada vez
menor, apesar de suas gritantes diferenças, o que o torna cada vez mais heterogêneo, mas
que ao mesmo tempo luta por uma homogeneização de conteúdos e práticas nas
universidades. Complicado? Muitas vezes os objetivos dos cursos e suas matrizes
curriculares não estão em coerência com os contextos socioculturais e econômicos de
seus alunos das grandes massas.
Com outros termos, as dezenas de milhares de estudantes partilham hoje
desse sentimento. Submetidos a grades intelectuais que não lhes
parecem organizadas nem em função de suas questões, nem em função
do seu futuro, não percebem mais, no ensino que lhes é “dado”, seu
valor de instrumentalidade cultural e social. (CERTEAU, 1995, p.104)

Certeau discute a produção cultural de massa, ou em massa, e como a universidade
se relaciona com essa pluralidade de elementos culturais que horas se chocam e horas se
complementam, assim como também se ignoram e se desconhecem. A pluralidade está
cada vez mais evidente nos corredores, salas de aula e outros ambientes acadêmicos. E a
qualidade cultural? Tantos elementos produzidos a partir de meios produtivos de cultura
não convencionais ou não estabelecidos oficialmente ou socialmente. Há de haver um
controle de qualidade? Ou cultura é cultura acima de qualquer questionamento?
Um simples passeio pelos corredores da UERN, proposto como uma atividade
despretensiosa no início de umas das aulas do Doutor Poesia, pode nos mostrar essa
pluralidade que habita aquele centro acadêmico. De pessoas de diversas etnias, com
roupas e cabelos diferentes que expressavam suas atitudes e visões de mundo, grafites e
pinturas nos murais, compartilhando histórias que não são minhas, que não são suas, mas
que estão ali para todos. Como bem disse nosso professor: conhecimentos não autorizados
que invadem a universidade com os sujeitos praticantes.
Essa pluralidade chega nitidamente nas instituições de ensino superior aos
professores que ministram disciplinas nos primeiros semestres, como eu. Na FVL pude
perceber na turma do 1º semestre do curso de administração, uma turma composta por 30
alunos com uma quantidade bem igualitária entre homens e mulheres, mas que
apresentavam características e carências educacionais e culturais bem distintas.
Ao mesmo tempo em que tínhamos pessoas que expressavam um específico
acesso cultural amplo, compreendendo outras línguas, possuindo tecnologias importadas
e experiências de mundo, tínhamos alunos que sequer conseguiam alcançar o nível das
discussões teóricas ou práticas nas diversas disciplinas. É por esse motivo que as
universidades ofertam cada vez mais e com maior atenção e elaboração seus programas
de nivelamento. Compreendendo o nivelamento como uma ação pedagógica que visa
propiciar aos discentes oportunidades de revisarem conteúdos que não foram plenamente
desenvolvidos no ciclo anterior de estudos ou mesmo no ciclo vigente, as IES precisam
nivelar os alunos para que possam compreender as discussões e consigam progredir nos
estudos superiores para evitarem a evasão, que vai diretamente contra os interesses
comerciais da instituição. Se o mundo está globalizado, as relações também estão. Os
interesses nem sempre são comuns mas, na maior parte das vezes, podem coincidir como
econômicos. As sociedades querem crescer e se destacarem. As pessoas também! Será
que posso me arriscar em um posicionamento produtivista em relação à educação e
afirmar que percebo que a educação é que não está evoluindo com a mesma velocidade e
garra que as pessoas buscam por esse crescimento e destaque?
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Nesse sentido, contextualizo a educação técnica profissionalizante, apesar de não
ser ensino superior, porém me faço valer da mesma licença que todos os meus colegas
tomaram durante a disciplina e que relataram mais experiências com a educação básica
para suportar as correlações com a vivência no ensino superior, e aponto, como pude
perceber a educação profissional cada vez mais se adequando às demandas e novas
tendências desse mundo globalizado e de um país emergente economicamente, que se
reconfigura propondo uma nova formação aos seus egressos. Uma formação técnica, mas
ao mesmo tempo mais crítica, moderna e tecnológica, permitindo um desenvolvimento
profissional, ético e cidadão a eles.
NEM SEMPRE A DOCÊNCIA É O QUE FAZEMOS, MAS A MANEIRA COMO
FAZEMOS
As metodologias precisam ser constantemente adaptadas também para alcançar
esse novo perfil de aluno. Um aluno cada vez mais conectado e disperso. Difícil de
alcançar e mantê-lo atento ao que falamos ou mostramos por muito tempo.
Em uma de minhas turmas na FVL a tecnologia e a conexão com a internet
atrapalhou bastante o desenvolvimento de qualquer aula mais expositiva neste período.
Uma turma com 16 alunos apenas, com um grau de intimidade entre eles já bem avançado
e um cansaço do curso e da rotina da Faculdade e dos estudos estampado em seus rostos
exigia um redimensionamento permanente de minha prática docente. Alguns alunos desta
turma, mesmo estando já no 6º semestre do curso, não possuía maturidade para lidar com
essa ferramenta que poderia ser tão colaboradora no processo de ensino-aprendizagem.
Era constrangedor e ao mesmo tempo muito irritante vê-los completamente indiferentes
às falas e contribuições dos demais na sala de aula.
Sempre que concluía a aula refletia como poderia inovar no meu método e
transformar a dinâmica daquela disciplina para que estes alunos interagissem e dessem
mais atenção à aula do que aos seus celulares. A partir de uma atividade na aula do
mestrado na UERN, me inspirei a utilizar algumas metodologias ativas em conjunto como
a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem baseada
em problemas para promover essa mudança.
Em uma dinâmica proposta pela Doutora Liberdade, já se utilizando dessas
mesmas metodologias, a turma foi organizada em grupos para analisarem e apresentarem
soluções para alguns estudos de caso relacionados à docência no ensino superior. Meu
grupo ficou com um caso que apresentava a necessidade de um professor de utilizar
metodologias ativas em suas aulas.
As discussões no grupo foram acontecendo de todas as maneiras, inclusive com
opiniões que se divergiam diante do caso apresentado: o uso de tecnologias e
metodologias diferentes no ensino da enfermagem. Com uma das integrantes do grupo
sendo enfermeira, formada pela própria UERN em um curso presencial, diante da
explosão da educação a distância no Brasil e, mais especificamente em nossa região e,
por outro lado: eu, egresso do ensino a distância, profissional da área por alguns anos e
seu defensor, considerando ainda que na EaD o uso das metodologias ativas se faz mais
presente ainda, já dá para imaginar o quão conflituosa foi essa análise.
Após as apresentações de todas as equipes, dando continuidade à atividade
planejada pela Dra. Liberdade, fizemos uma sessão de avaliação. Avaliávamos o nosso
próprio trabalho, como também os trabalhos dos demais grupos, a atuação da professora
e as metodologias por ela empregadas, assim como éramos avaliados por todos os
companheiros/as também. Avaliar-se é algo bem difícil, mas necessário. Como bem
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a-verdade sobre nós mesmos. A parresía é, conforme o autor, em duas palavras, a
coragem da verdade daquele que fala e assume o risco de dizer, a despeito de tudo, toda
a verdade que pensa, mas é também a coragem do interlocutor que aceita receber como
verdadeira a verdade que ouve.
Com atitudes e expressões apáticas de alunos diante dos conteúdos e discussões,
o que faz o professor se sentir sozinho na enorme sala de aula, nos perguntamos: o que
torna a aula interessante? Quem de fato é responsável pela aula ser interessante, dinâmica
e proveitosa? Professor ou alunos?
A partir dessa dinâmica que vivenciei como aluno, planejei minha estratégia para
adaptá-la ao meu contexto como professor, especificamente naquela turma de 6º semestre
na FVL. No primeiro momento propus à turma uma conversa em um dia corriqueiro de
aula, após o intervalo, ao iniciarmos o segundo tempo da aula. Comecei perguntando a
todos o que estava acontecendo. Deixei bem claro que eu estava disposto a ouvir
realmente suas opiniões a respeito de nossa disciplina, metodologia e relação professoraluno e que depois também falaria como me sentia em relação a seus comportamentos.
Confesso que não foi nada fácil. Os alunos foram colocando pouco a pouco sua timidez
de lado e desabafando sobre todas as dificuldades que estavam encontrando nas aulas e
atividades. Foi preciso ouvir muitas coisas para só então respondê-las. Claro que este
momento não é aquele para denegrir, ofender ou irritar ninguém. Podemos falar tudo que
acreditamos ser um problema, uma dificuldade, uma barreira para o trabalho sem
necessariamente sermos rudes ou grosseiros, gratuitamente. O difícil passou a ser valioso
e fundamental ao final, quando percebemos um clima mais amistoso se instalar no
ambiente. Pedidos de desculpas, promessas de melhorias, sorrisos aliviados.
No segundo momento, como se tratava de uma disciplina de marketing de
serviços, para a aula seguinte elaborei uma proposta de atividade que aconteceria durante
algumas semanas e que exigiria de todos os alunos esforço, planejamento de ações,
análise de dados e apresentação de resultados. A turma foi dividida em grupos e cada
grupo deveria trabalhar com uma empresa prestadora de serviço. A partir da escolha da
empresa cada grupo deveria visitá-la durante a semana para desenvolver uma série de
atividades colocada como desafio. Para solucionar estes desafios e apresentar soluções
viáveis para as empresas, naturalmente os alunos mergulhavam e nadavam por todo o
conteúdo da disciplina. Eles precisavam associar a teoria com os problemas com os quais
se deparavam nas empresas para visualizarem, de forma prática, a aplicabilidade daquele
conteúdo.
Isso fez com que atribuíssem sentido no que estavam estudando e então
demonstraram não só interesse, mas também uma sede por saber mais e poder encarar
problemas ainda mais complexos que exigiam soluções mais sofisticadas. Bingo! Olha aí
a aprendizagem significativa de Ausubel (1980) fazendo todo o sentido, para mim,
naquele momento.
O conceito fundamental na teoria de Ausubel é o de aprendizagem
significativa. Aprendizagem significativa é um processo por meio do
qual uma nova informação relaciona-se, de maneira substantiva (nãoliteral) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de
conhecimento do indivíduo. A aprendizagem significativa envolve a
aquisição de novos significados e os novos significados, por sua vez,
são produtos da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1980, p.34
apud SOUZA et al, 2015, p.188).

Com esta experiência fica evidente que o professor precisa se conectar com os
alunos compreendendo suas realidades pessoais e contextos sociais, para poder alcança-
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lo na aula e garantir a transmissão, recepção e compreensão do conteúdo. Essa conexão é
a parte do trabalho mais complexa, única e preocupante para o professor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando tudo que foi compartilhado até aqui e percebendo o caminhar para
o final da disciplina no mestrado, após tanto discutir sobre práticas docentes, políticas
públicas, comportamento, etc., nossos professores provocam novas reflexões bem
perturbadoras, do tipo: afinal, quem é o professor? Existe essa profissão? Como bem
apontou Dra. Liberdade em uma das aulas, não possuímos Conselho Profissional ou de
Classe, mas somente sindicato. Isso “reduz” o professor a um trabalhador? A identidade
profissional se constitui a partir da intersecção de três pilares: a história vivida, a formação
inicial e continuada e o exercício profissional. É um processo individual de subjetivação,
mas ao mesmo tempo coletivo (a partir e com o outro). Penso então que, enquanto
professores, somos pessoas antes de qualquer coisa, somos profissionais que trabalham
arduamente acreditando que a educação é o caminho e que as pessoas precisam pensar
livremente, somos também aprendentes, acrescentando a cada dia, a cada turma, novas
experiências e saberes ao nosso repertório particular e somos seres em constante evolução
e construção, assim como nosso fazer profissional docente.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR: reflexões iniciais
Brenda Chaves Diógenes 45
Francisco Canindé da Silva46
RESUMO
Esta pesquisa tem como foco as avaliações de aprendizagem no contexto de formação no
Ensino Superior. Analisa produções acadêmico-científicas que discutem,
preferencialmente, práticas de avaliação que permeiam a formação do professor, relações
e seus significados. Como abordagem qualitativa de pesquisa utilizamos a ferramenta
google buscar por assunto no Portal de periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes), utilizando os seguintes filtros: “avaliação”, “ensino
superior”, “formação”. Por meio dessa busca fizemos a leitura dos títulos dos trabalhos,
sendo selecionados cinco artigos científicos que remetiam ao nosso objeto de estudo. A
compreensão dos textos ocorreu por meio de reflexões fundamentadas nas discussões
sobre avaliação emancipatória de Ravitch (2011) e Esteban (2013). Resultante da
reflexão, percebemos que as compreensões empreendidas estão relacionadas,
principalmente com a formação crítico-reflexiva dos graduandos, coexistindo nesse
processo a preocupação dos professores em construir essa capacidade, mediante a
realidade na qual estão inseridos. Entendemos que a avaliação, na graduação, não
representa um meio de fiscalizar ou selecionar aprendizagens de caráter cognitivoinstrumentais, mas implica um movimento de construção política, ética e social que
ultrapassa o previsível nos currículos escritos e processos didáticos estabelecidos pelos
cursos de formação de professores.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Ensino Superior. Formação de professores.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, deixamos claro que toda e qualquer discussão acerca de avaliação
se constitui uma difícil e complexa tarefa, por envolver questões de natureza política e
epistemológica distintas, tanto para quem avalia como para quem é avaliado. Em
educação, esta prática relaciona-se diretamente a processos de aprender e ensinar dentro
e fora de sala de aula, seja na educação básica ou no ensino superior, resguardadas as
devidas especificidades entre ambos. Assim, toda reflexão que envolve a temática deve
ser compreendida como inicial e aberta, visto que os sentidos são sempre emergentes,
exigindo uma análise cuidadosa dos diferentes contextos em que é tecida e os objetivos a
que se propõe.
Nos cursos de licenciatura um dos fatores em que a avaliação mais se implica é a
própria ideia de formação profissional docente, ou seja, se avaliam saberes e capacidades
possíveis de serem trabalhadas no exercício das práticas docentes.
Neste sentido, assumimos como objetivo de trabalho, compreender produções
acadêmico-científicas que discutem práticas de avaliação no processo inicial de formação
do professor no ensino superior, discutindo relações e significados destas práticas.
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Acreditamos que a educação superior tem papel relevante na produção de
conhecimento dos estudantes e consequência direta na sociedade na qual estão inseridos,
podendo qualificá-los na construção de uma formação crítica e reflexiva (OLIVEIRA;
FLORES, 2017). Esse compromisso exige um currículo coerente com essa expectativa, o
que demanda revisar os diversos aspectos do processo de ensino aprendizagem, incluindo
práticas de avaliação.
Partimos do pressuposto de que o conceito de educação, na universidade, não deve
ser fundamentado apenas na ideia de transmissão do conhecimento, e pelo o qual o termo
avaliar é associado exclusivamente a aplicação de provas, atribuição de notas, concebido
através da memorização de informações prontas. Pois assim, o conceito de educar se
confundirá com o de informar e a avaliação assumirá um caráter seletivo e competitivo.
É importante compreender que as formas predominantes de avaliações existentes
na universidade não são meramente escolhas políticas e pedagógicas exercidas pelos
docentes, mas são fundamentadas em diretrizes curriculares de cursos e na cultura
institucional regulada (GARCIA, 2009).
Ademais, a avaliação desenvolvida pelos docentes no ensino superior deve
possibilitar aprendizagem significativa na formação do educando, não podendo ser vista
como um ato isolado, mas integrada a aspectos mais amplos que influenciam de forma
positiva na ação educativa. Sua importância no curso de pedagogia reside em sua
função social e educativa, refletindo contextos em que professores e alunos estão
inseridos.
Para melhor compreensão desta discussão, organizamos o trabalho de maneira
interdependente, a saber: no primeiro momento fazemos uma discussão acerca de
avaliação no ensino superior; em seguida focamos no aspecto de como é pensada no
Curso de Pedagogia por meio das produções acadêmico-cientificas pesquisadas e as
possíveis implicações no processo de ensino-aprendizagem dos envolvidos;
posteriormente, refletimos no conjunto das produções selecionadas o que viabiliza
práticas de avaliação no ensino superior. Por fim, apresentamos algumas considerações
sobre o modo como são pensados os processos avaliativos no ensino superior, curso de
pedagogia, a partir da produção estudada.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Delineamos como procedimento metodológico, neste trabalho de pesquisa, a
incursão no estado da arte relacionada a avaliação no ensino superior, especificamente no
curso de pedagogia. A revisão de literatura responde, em parte, por aquilo que
acreditamos como sendo possível a um trabalho de pesquisa eticamente comprometido
com os sujeitos e a área de pesquisa, ou seja, o que fazemos enquanto pesquisadores em
educação não é somente um simples trabalho de revisão e ou leitura de resumo, artigos e
livros, fazemos com qualidade interpretativa, ressignificando problemas de ordem teórica
e metodológica, possibilitando que o conhecimento e a produção na área se amplie
(SILVA; MENEZES, 2005).
O processo propriamente dito da investigação aconteceu entre os dias vinte e um
a trinta de setembro de 2018 por do uso da ferramenta google “buscar por assunto” no
Portal de periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes). A pesquisa assumiu os seguintes filtros: “avaliação”, “ensino superior”,
“formação”. Dentre esses termos de busca, acessamos centenas de pesquisas científicas
que se alternavam entre teses, dissertações e artigos. Dessa busca inicial obtivemos um
total de seiscentos e noventa e oito produções. Como passo seguinte, selecionamos apenas
os “periódicos revisados por pares” o que nos rendeu trezentos e quarenta e dois trabalhos.
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Após esse momento, utilizamos a opção de refinar a pesquisa com as seguintes opções
“Ensino Superior”, “Teaching”, “Higher Education”, “Students”, “College Students”,
“Brazil”, “Teachers”, “Education”. Nessa busca encontramos cento e quarenta e cinco
trabalhos com temática relacionada.
Desse número de trabalhos elencamos apenas aqueles produzidos entre os anos de
2008 a 2017 e alcançamos cento e vinte e seis. Ao optarmos pelo idioma português como
origem da produção ficamos com apenas noventa e três.
A partir desta busca inicial fizemos a leitura dos títulos dos trabalhos, sendo selecionados
apenas artigos científicos que remetiam ao nosso objeto de estudo – avaliação, resultando
em apenas cinco produções que se articulavam a nossa proposta de pesquisa, sendo eles:
Silva (2015) – Mapas Conceituais: Propostas de aprendizagem e avaliação; Pinto (2010)
– O lugar da prática pedagógica e dos saberes docentes na formação de professores;
Barbosa et al (2017) – Compreensões acerca de práticas avaliativas na formação de
professores; Zanchet; Feldkercher (2016) – Inserção e desenvolvimento profissional de
docentes universitários iniciantes: necessidade de espaços de discussão pedagógica;
Strobel Neto e Almeira (2017) – Formação de Professores e Políticas Curriculares na
Educação Superior: Um debate sobre a Delimitação do Campo de Conhecimento.
A compreensão dos textos foi realizada por meio de análise documental, que
implica na identificação de documentos com a finalidade de informação sobre
determinado assunto ou tema para subsidiar dados e fundamentar um trabalho científico
que advém do interesse do pesquisador (SOUSA; KANTORSK; LUIS, 2011).
De acordo com Cellard (2008) é importante que se realize uma reflexão crítica do
material utilizado por meio da análise documental, considerando o contexto social global
no qual foi produzido o documento, assim como, identificar as ideias e motivos que
levaram os autores a escrever, pois isso ajuda a refletir melhor a credibilidade de um texto
e a interpretação de alguns fatos. É imprescindível nesse processo delimitar os conceitoschave e a relação que há com o contexto no qual são empregados, pois alguns documentos
utilizam “jargão” profissional específico.
Com a realização da análise preliminar, como mencionado anteriormente
mediante o interesse, contexto, autores, confiabilidade, natureza do texto, conceitoschave do documento, já disponibilizamos de material com qualidade de informação para
responder nossos questionamentos de como as avaliações interferem no processo de
ensino-aprendizagem na formação do pedagogo, por meio da ligação entre a
problemática e as observações percebidas-destacadas da documentação, o que
possibilitou formular compreensões plausíveis, produzir uma interpretação coerente, e
realizar a construção do artigo (CELLARD, 2008).
A análise documental ocorreu por meio de uma pré-análise, de uma leitura
superficial realizada com os resumos e palavras-chave dos cinco artigos finais. Em
seguida, com uma leitura mais ampla dos artigos completos, organizamos os principais
discursos para o trabalho, percebendo que a maioria (03 artigos) estão mais voltados
apenas para a formação de professores e não especifica a relação com as avaliações e as
possíveis implicações com o processo ensino aprendizagem. São eles: Strobel Neto e
Almeira (2017); Pinto (2010); Zanchet; Feldkercher (2016). Os outros (2) dois, Barbosa
et al. (2017); Silva, (2015) discorriam especificamente sobre avaliações e a relação com
o processo de aprendizagem e modelos de avaliação específicos.
O conteúdo dos artigos avaliados será melhor delineado ao longo do texto,
ressaltando que, diante das circunstâncias e recurso de pesquisa utilizados para realizar o
estado da arte, percebemos que os textos selecionadas trouxeram algumas contribuições
à produção do trabalho. Mas, mesmo assim incluímos discussões de outros autores para
subsidiar e melhor argumentar a discussão.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Diante das demandas e complexidades que se revelam em nosso construto de
pesquisa e da possível consciência de que atualmente vivemos inseridos em um modelo
de educação que tem como referência o contexto da pós-modernidade e ou modernidade
liquida como se refere Zygmunt Bauman47, acreditamos que pensar a educação e
especificamente os processos avaliativos no ensino superior, é uma tarefa que nos conduz
a entender que os resultados construídos nesse texto são a guisa de uma introdução,
provisória e inconclusa.
Reiteramos que um dos objetivos dos cursos superiores é possibilitar um
entendimento articulado dos processos de construção de aprendizagem de futuros
profissionais da educação (pedagogos, docentes), e a prática de avaliação se constitui
nesse processo, dispositivo fundamental. Compreendemos, portanto, que o ato de avaliar
no ensino superior não se restringe ao exame e à classificação dos estudantes, mas se
aproxima à democratização das relações didáticas (BARBOSA et al., 2017).
Com isso, devemos levar em consideração que a educação deve ser um dos fatores
principais para o desenvolvimento de capital humano, pois irá interferir de maneira
significativa na sociedade, afetando a economia, vida cívica e cultural. Os fundamentos
de uma educação de qualidade compreendem todas as circunstâncias que envolvem a sala
de aula e os contextos em que está imersa, mas é reconhecidamente disseminada no
contexto universitário, pelas várias áreas de conhecimento trabalhadas.
Nesse raciocino, as avaliações realizadas com o objetivo apenas de controlar não
priorizam a aprendizagem mas, sim, apenas a memorização dos conteúdos para se realizar
as provas, desconsiderando o sujeito em sua totalidade, suas vivencias, conhecimentos
adquiridos ao longo de sua caminhada, enfatizando ainda, a lógica de mercado
(ESTEBAN, 2013).
A comunicação sobre o processo avaliativo entre o docente e o discente é
fundamental, para saber se as avaliações estão sendo eficazes, no sentido de possibilitar
a produção de novos conhecimentos (a construção da cidadania, a transformação da
realidade) e outros pontos que podem vir a ser abordados de acordo com a necessidade
dos envolvidos e da instituição, como por exemplo, o perfil do profissional estabelecido
no projeto pedagógico do curso. O que significa, portanto, estabelecer uma relação entre
a formação que se tem como perspectiva de construção, as avaliações realizadas e o
projeto de sociedade que se pretende incorporar.
A preparação para a avaliação pode ser em grande parte das instituições um saber
marginalizado na formação de professores de ensino superior, pois com a superficialidade
nos estudos e em função do inchamento das disciplinas no currículo do curso, provocadas
pela excessiva superficialidade abordada nos conteúdos, alguns aspectos importantes para
a formação passam despercebidos, como as avaliações realizadas fora da esfera
prescritiva, que deve ter o intuito de compreender o processo de aprendizagem dos alunos
(STROBEL NETO & ALMEIRA, 2017).
Pensando assim, a formação proposta nos cursos superiores sofreu modificações,
visto que por algum tempo predominou uma concepção mais restrita, que
necessariamente compreendia a formação como um enquadramento ao meio social.
Atualmente, caminhou-se em uma direção mais flexível sobre a viabilidade de um
movimento interdependente entre educação e sociedade (PINTO, 2010).
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Todavia, não é nossa pretensão discutir apenas a formação dos futuros docentes no ensino
superior, como expõe Pinto (2010) em seu texto: O lugar da prática pedagógica e dos
saberes docentes na formação de professores, mas fazer uma reflexão para as possíveis
implicações no processo de ensino aprendizagem e nas práticas avaliativas utilizadas.
A avaliação torna-se um ato de reflexão, de investigação e de ação quando visa à
transformação da prática educativa e o crescimento dos indivíduos. Portanto, não é um
fim em si mesma, mas um processo. Nesse sentido, começa desde o primeiro encontro do
professor com seus alunos e qualifica-se como processo de acompanhamento permanente,
exigindo, constantemente, ser (re)construída, (re)conquistada, (re)feita.
Os processos avaliativos poderão ser uma forma de incluir ou excluir esses alunos,
podendo ocorrer como consequência de todo o processo de ensino e aprendizagem, o dito
fracasso ou sucesso, para se comprovar quais e como os conhecimentos foram
construídos, e com apenas a identificação de quem errou ou acertou nas provas sabemos
que haverá o processo de incluir e excluir como resultado final (ESTEBAN, 2013).
Para se assumir um compromisso com a transformação da realidade educativa, a
formação em nível superior deve ultrapassar a ideia de acumulação de teorias e trabalhar
na perspectiva do desenvolvimento de um profissional que esteja em contato com a
realidade de sua futura profissão, de modo que teoria e prática se entrecruzem em suas
particularidades, e as avaliações realizadas assumam a perspectiva processual como
característica fundante deste processo (PINTO, 2010).
Por meio da leitura do trabalho de Barbosa et al. (2017), no qual enfatiza que o
processo de ensino e de aprendizagem está intimamente ligado às avaliações, por isso
devem ser construídas com os estudantes, servindo de ajuda mútua na relação aprender e
ensinar, consideramos que a avaliação pode traduzir aprendizagens, contextos,
negociações, envolvimento dos participantes, além dos processos cognitivos, sociais e
culturais manifestos em sala de aula.
Essa prática é denominada pelo referido autor como avaliação alternativa, em que
a avaliação está sempre a serviço da aprendizagem e, para isso, é compreendida como um
ato conjunto entre professores e alunos, pela qual todos os envolvidos promovem a cultura
de sucesso da aprendizagem.
A avaliação, da maneira como é apresentada por esse autor, sugere que haja
predominância de uma prática de avaliação contínua nos cursos de formação de
professores. O debate sobre as avaliações, a diversidade de tarefas ou instrumentos de
avaliação, utilização e seus resultados servirão para perceber dificuldades e progressos na
aprendizagem e na constituição do processo (BARBOSA et al., 2017).
No trabalho de Zanchet e Feldkercher (2016) as avaliações possuem um interesse
significativo para os professores, pois reflete e discute práticas, compartilha dificuldades
e diferenças, frustrações e sucessos, principalmente sobre o desenvolvimento dos
conteúdos, pois a compreensão que se tem deles, no caso de sua
assimilação/aprendizagem, inclui muitas dificuldades que ocorrem no cotidiano, como a
inserção de diferentes perfis sociais e de personalidade para se avaliar dentro do contexto
universitário, que na maioria das vezes é esquecida em função de exigências burocráticas
da instituição.
Nessa mesma lógica pode-se contextualizar o trabalho de Strobel Neto e Almeira
(2017) que expressa a dúvida sobre a formação na universidade.
[...] a universidade se pergunta qual é o seu papel: formar o profissional
para os diferentes campos da atividade humana segundo os interesses
do mercado de trabalho ou preparar os estudantes para desempenhar
atividades profissionais no mundo do trabalho, preparando-os para
exercer papel social de cidadãos-profissionais que contribuam para o
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desenvolvimento de uma sociedade mais humana e ética. A
Universidade se encontra dividida entre os critérios da ética e os
critérios do mercado capitalista (STROBEL NETO & ALMEIRA,
2017).

Strobel Neto e Almeira (2017) criticam que a universidade pode não ter a
preocupação de perceber o estudante em sua totalidade, suas dificuldades e desenvolturas,
perceber como consegue se sair melhor em atividades, avaliações e em seu contexto
social. A preocupação em querer despertar a capacidade crítica da realidade em que o
estudante está inserido fica secundarizada pela lógica de preparação para o mercado de
trabalho.
Com isso, percebemos que é importante que os alunos sejam estimulados a
pensarem, para assim, quando tiverem que lidar com situações fora das paredes da
universidade saibam lidar com os momentos adversos baseados no senso de igualdade,
caráter e justiça, para serem cidadãos ativos e responsáveis. Para tal, é fundamental que
exista um currículo que inclua todos os envolvidos (RAVITCH, 2011).
Pois, em grande parte dos currículos das universidades as avaliações não envolve
todos os aspectos que vão além da sala de aula, pois são mais voltados a avaliações
padronizadas que não são suficientes para mensurar o aprendizado e performance
acadêmica dos estudantes para saber se estão avançando, retrocedendo ou continuando
na mesma condição. Além dessa perspectiva, as avaliações devem de encontro com o
avanço e desenvolvimento do aluno, identificando quem necessita de mais ajuda ou não
(RAVITCH, 2011).
Nesse contexto, é essencial que os docentes tenham uma formação continuada
para que dessa maneira os professores consigam utilizar métodos ou conhecimentos para
transformar suas práticas cotidianas, e saber lidar com a heterogeneidade existente, de
forma que seja flexível as práticas cotidianas, em que os alunos compreendam e
desenvolvam suas aulas por meio da diversidade de conhecimentos existentes dentro-fora
de sala de aula, não partilhando do modelo que em grande parte das vezes é dominante e
homogêneo (ESTEBAN, 2013).
Percebemos que a maneira como as avaliações são realizadas podem interferir
bastante na formação crítico-reflexiva, pois é nas avaliações que o docente pode criar
situações de aprendizagem, tanto para o cotidiano escolar como para possíveis seleções
que o mundo de trabalho exige. Experienciar e rever modos de avaliar, por intermédio do
diálogo estabelecido com a realidade do trabalho e a realidade social em que todos estão
envolvidos – professores, alunos e sociedade pode se traduzir como pensamento
alternativo de avaliação.
Agregando a isso, Silva (2015) sugere que a avaliação da aprendizagem
significativa não pode ser apenas somativa, ocorrendo apenas no final dos conteúdos ou
semestre, pois deve ser também formativa ou contínua, que ocorre durante o processo, e
recursiva, em que professor e o estudante identifiquem os equívocos para com eles
aprenderem.
Silva (2015) apresenta os mapas conceituais como métodos de avaliação, que são
oportunidades para que aconteçam diálogos e interações entre professores e estudantes.
Esse método se opõe ao determinismo presente nas avaliações de múltipla escolha ou
questões dissertativas que apresentam uma possibilidade de resposta certa.
Esses mapas conceituais, como modelo alternativo de avaliação, são elaborados
com base na percepção de aprendizagem de cada indivíduo e pode ser registrado de
diversas maneiras. Quanto mais elementos no modelo de mapa, mais completo será.
Importante mencionar que não existe um mapa conceitual correto e errado, identifica-se
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o que está mais completo de registros e anotações, especificamente quando a essa reflexão
busca:
[...]trazer diagnósticos da incorporação dos mapas conceituais no
ambiente de sala de aula como estratégia de aprendizagem que prevê
aberturas para as incertezas, pois permitem explicitação das
idiossincrasias presentes na estrutura cognitiva dos alunos. Portanto,
essa característica se opõe ao determinismo presente nas avaliações de
múltipla escolha ou questões dissertativas que apresentam uma resposta
certa (SILVA, 2015).

Assim, os alunos são inseridos no processo de avaliação com mapas conceituais,
rompendo com o que existe dentro de sala; a hierarquia entre professor e aluno, que na
maioria dos casos apenas o professor julga o processo avaliativo da produção intelectual
dos estudantes, possibilita a construção de conhecimentos com base nos conteúdos
ministrados em sala de aula (SILVA, 2015).
O referido autor deixa claro que, por mais que demonstre alguns métodos através
dos mapas, é importante que o docente na área de educação elabore o seu próprio modelo
de avaliação fundamentado na realidade que está inserido correlacionando vivências e
conteúdo da turma. Porém, é interessante que as avaliações sejam realizadas
continuamente percebendo os possíveis progressos e não realizar uma avaliação
meramente pontual.
Percebemos a importância e o cuidado que são necessários na hora de escolher
práticas de avaliação, especificamente na graduação, pois a avaliação não é apenas um
meio de fiscalizar ou selecionar, mas deve ser vista como um meio de analisar como está
ocorrendo o processo de aprendizagem dos alunos, que mais cedo ou mais tarde estarão
inseridos no ambiente de trabalho.
Entretanto, as avaliações se fazem necessárias e uteis, mas devem ser baseadas
nos princípios que contemplem o ser humano em todo seu contexto, pois quando
definimos o que importa na educação apenas pelo que mensuramos, estamos com sérios
problemas, já que a educação interfere de maneira significativa na economia e no social,
com o intuito de formar cidadãos para a nossa democracia, não apenas ensinar habilidades
básicas (RAVITCH, 2011).
Acreditamos que as práticas avaliativas utilizadas na universidade podem acabar
sendo espelhadas e desenvolvidas na rotina de trabalho dos futuros professores. A esse
respeito, podemos pensar numa formação que considere a avaliação como momento de
aprendizagem e conhecimento, que permita repensar e mudar a ação, um instrumento que
facilite a construção do conhecimento dentro-fora de sala de aula, e não apenas para
resultado de uma nota para questões burocráticas exigidas pelo sistema educacional
(BARBOSA et al., 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das concepções percebidas e destacadas nas produções analisadas de
Barbosa et al., (2017); Strobel Neto e Almeira (2017); Pinto (2010); Zanchet e
Feldkercher, (2016); Silva (2015) entendemos que a avaliação acaba sendo muitas vezes
inviabilizada dentro da instituição de ensino superior, sendo que esta visa identificar
avanços e entraves no processo de aprendizagem dos alunos (BARBOSA et al., 2017;
STROBEL NETO; ALMEIRA, 2017). E, para que a instituição de ensino superior
assuma um compromisso com a transformação da realidade, sua proposta educativa deve
compreender todos as particularidades existentes no processo de formação,
especificamente a avaliação (PINTO, 2010).
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Contudo, percebe-se que as avaliações estão interligadas intimamente com o
processo de ensino aprendizagem e isso interfere diretamente na formação dos alunos e
de como esses irão lidar com as avaliações como futuros profissionais dentro do ambiente
escolar.
Assim, as avaliações utilizadas no curso de pedagogia não podem se restringir aos
aspectos quantitativos, instrumentais e técnicos do processo, especialmente dos
conteúdos específicos dados em sala de aula. As avaliações podem ser pautadas numa
proposta formativa pedagógica que articule capacidades didáticas, políticas e éticas dos
licenciandos, conduzindo-os a uma ação docente transformadora, de acordo com a
realidade social em que estão inseridos.
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A MOTIVAÇÃO DOS EGRESSOS DA LICENCIATURA EM MÚSICA DA
UERN PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Bruno Alisson Alves Hermínio48
Flávia Maiara Lima Fagundes49

RESUMO
Esta pesquisa concluída tem por objetivo investigar a motivação dos professores de
música egressos da Licenciatura em Música da UERN que atuam na Educação Básica,
sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação – TAD (RYAN; DECI, 2004; REEVE,
2006). Os pesquisadores Edward Deci e Richard Ryan (1985, 2000, 2008a, 2008b)
afirmam que todos os indivíduos possuem uma propensão inclinada à autorregulação. Por
esse motivo, a TAD analisa as razões pelas quais os indivíduos podem se envolver ou
evitar participar de determinadas atividades, e adota um conceito de internalização que é
representada por um continuum de autodeterminação, evidenciando os diferentes tipos de
motivação previstos na miniteoria da integração organísmica. Os tipos de motivação
podem ser identificados de acordo com o nível de autodeterminação dos indivíduos,
através da satisfação de três necessidades psicológicas básicas: a necessidade de
autonomia, a de competência e a de pertencimento. Para investigar os processos
motivacionais dos professores egressos da Licenciatura em música da UERN que atuam
na Educação Básica, escolhemos realizar uma pesquisa qualitativa, baseada no estudo de
entrevistas, a partir de dados coletados por meio da técnica de entrevistas
semiestruturadas com 04 participantes. O estudo possui como categoria de análise a
Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas, estando fundamentado na macroteoria da
TAD, e tendo por base os tipos de motivação apresentados pela Teoria da Integração
Organísmica (RYAN; DECI, 2004; DECI; RYAN, 2008a). Por fim, esse estudo busca
contribuir para futuras pesquisas e colaborar no sentido de perceber a importância de se
investigar a motivação dos professores de música para atuarem no contexto da Educação
Básica, trazendo esclarecimentos que ressaltam as contribuições e a importância que a
motivação tem sobre a construção da identidade profissional, na ação e no envolvimento
do docente na realização de suas atividades.
Palavras-chave: Professores de música. Teoria da Autodeterminação. Educação
Musical.

INTRODUÇÃO
É crescente o número de pesquisadores brasileiros que realizam estudos com a
temática da motivação na educação musical. Dentre eles podemos citar (cf. FAGUNDES;
2015; KOHLRAUSCH, 2015; ARAÚJO, 2015; GRINGS; 2015; FIGUEIREDO, 2014;
RIBEIRO, 2013; CERNEV, 2013; CERESER; HENTSCHKE, 2013, CERNEV, 2011).
Podemos enfatizar também pesquisas de grande relevância que estudam a motivação do
professor para ensinar (cf. GUIMARÃES, 2003; CERNEV, 2011; CERESER, 2011),
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bem como a motivação do aluno para aprender (cf. BORUCHOVITCH; BZUNECK,
2009; PINTRICH, 2003; BZUNECK; GUIMARÃES, 2010).
Os estudos que abordam os processos motivacionais buscam compreender os
princípios que se interligam as práticas de ensino, bem como à aprendizagem. Dessa
forma, a motivação é um processo que se aplica à atividade humana por meios de fatores
extrínsecos e intrínsecos, contribuindo para as pesquisas sobre música, pois para O’Neill
& McPherson (2002), a motivação permite a compreensão de fatores que podem entender
variações dos indivíduos sobre persistência ou não no estudo em atividades musicais, ou
até mesmo tentar explicar o desenvolvimento de vontades em seguir ou não com esse
estudo, explicitando o contexto de aprendizagem e repensando estratégias que podem ser
utilizadas na tentativa de intervir nesse processo e nas práticas docentes.
Conhecida internacionalmente por Self-Determination Theory, a Teoria da
Autodeterminação (TAD) foi elaborada e tem sido estudada principalmente pelos
pesquisadores, Richard Ryan e Edward Deci (DECI; RYAN, 1985, 2000, 2008a; RYAN;
DECI, 2000b). A TAD argumenta que todo ser humano é formado por natureza ativa,
inclinada à autorregulação e ao desenvolvimento saudável para satisfazer suas
necessidades psicológicas: a necessidade de autonomia, a de competência e a de
pertencimento. É por meio de uma perspectiva da tradição humanista/organísmica da
motivação (REEVE, 2006) que os indivíduos possuem uma inclinação natural para
aprender e se desenvolver de maneira saudável, desde que o ambiente em que estão
inseridos apoie suas necessidades psicológicas. Essa perspectiva teórica busca
compreender os componentes da motivação intrínseca e extrínseca e os fatores que
resultam de sua realização (REEVE, 2011).
Ao se pensar nesse estudo foi-se adotado a miniteoria das Necessidades
Psicológicas Básicas como principal colaboradora na análise dos dados, pois acreditamos
que ela seja capaz de melhor esclarecer a questão principal desta pesquisa. No entanto, as
demais subteorias também são consideradas, pois todas elas se inter-relacionam e
complementam-se entre si.
Partindo do pressuposto de que todas as pessoas são movidas por necessidades
psicológicas de autonomia, competência e pertencimento, para a TAD, tais necessidades
influenciam no relacionamento saudável e afetivo do indivíduo com o meio ambiente,
formando a base para os fatores psicológicos que dão origem à motivação (DECI; RYAN,
2000; RYAN; DECI, 2004). Dessa forma, a motivação autônoma das pessoas podem ser
consequências dos acontecimentos ambientais, desde que suas necessidades psicológicas
sejam apoiadas pelo ambiente.
Portanto, esta pesquisa tem o objetivo de trazer reflexões sobre estas e outras
questões que dizem respeito às percepções das necessidades psicológicas básicas
inerentes à motivação do professor de música no contexto escolar, que está
frequentemente e inevitavelmente sujeito a influências em seu cotidiano.
METODOLOGIA
Para investigar os processos motivacionais dos professores egressos da
Licenciatura em música da UERN que atuam na Educação Básica, escolhemos realizar
uma pesquisa qualitativa, baseada no estudo de entrevistas, a partir de dados coletados
por meio da técnica de entrevistas semiestruturadas com 04 participantes. O estudo possui
como categoria de análise a Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas, estando
fundamentado na macroteoria da TAD, e tendo por base os tipos de motivação
apresentados pela Teoria da Integração Organísmica (RYAN; DECI, 2004; DECI;
RYAN, 2008a).
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As entrevistas ocorreram com um roteiro preestabelecido e teve como função
principal ajudar o pesquisador a conduzir a entrevista na tentativa de alcançar os objetivos
pretendidos (MANZINI, 2003, p. 13). Para isso, os participantes foram convidados a
contribuir com esta investigação. Foram contatados 04 egressos por meio das redes
sociais (Wpp50) e realizadas as entrevistas semiestruturadas. Após a coleta dos dados, as
entrevistas foram transcritas em um Caderno de Entrevistas (CE51).
Os critérios para a seleção dos participantes partiram primeiramente da condição
de serem professores egressos da Licenciatura em Música da UERN, que atuam na
Educação Básica, e que estivessem disponíveis a responder às questões voluntariamente
e sem identificação. Dos 04 egressos entrevistados, dois atuam no Ensino Médio e Ensino
Fundamental II, um no Ensino Fundamental I e um na Educação Infantil.
AUTONOMIA
Um comportamento é considerado autônomo quando a escolha e a tomada de
decisões sobre participar ou não de uma atividade são carregadas de vontades, interesses
e preferências. O comportamento autônomo destaca-se por três qualidades: o Lócus de
Causalidade Percebido (LCP), a Volição e a percepção de haver escolhido suas próprias
ações quando os ambientes promovem flexibilidade (REEVE, 2011).
Maurício52, que atua no Ensino Médio e Fundamental II, afirma que sempre
gostou de trabalhar nesse contexto, no entanto, afirma que sua escolha foi de fundamental
importância para proporcionar estabilidade financeira. Kevin, que atua no Ensino Médio
e Fundamental II, afirma que trabalha com o ensino de música na educação básica por
conta da demanda de emprego e fala sobre sua formação para a atuação. O egresso afirma
também que gosta de trabalhar com o ensino de música na educação básica, no entanto,
se mostra insatisfeito quanto à característica da disciplina que ministra: Artes. A sua
insatisfação se dá pelo fato da sua formação ser em música.
Alice, que atua no Ensino Fundamental, afirma que trabalha com música na
educação básica por necessidade. O pouco tempo de trabalho pode influenciar em sua
50

Wpp - WhatsApp
CE- Caderno de entrevistas criado para registros das transcrições dos dada coletado por meio das
entrevistas.
52
Pseudônimo utilizado para não identificação dos participantes. Todos os (as) participantes desta pesquisa
são mencionados por pseudônimos.
51
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motivação para atuar no contexto, gerando uma melhor autonomia durante o passar do
tempo, e assim, internalizando e adaptando-se. Ela afirma:
Bem...(risos). É mais por necessidade mesmo. Por que foi a minha
primeira oportunidade de emprego, eu fiz o concurso quando estava na
faculdade, passei e aí não podia jogar um concurso fora, “né”. Aí tive
que assumir o concurso e estou trabalhando na educação básica porque
eu passei no concurso, e é o que está tendo no momento (ALICE, CE,
p. 03).

Marta, que atua na Educação Infantil, conta como iniciou o seu trabalho com o
ensino de música e relaciona a faixa etária ao seu atual contexto de atuação. A participante
mostra-se satisfeita e percebe que a experiência da atuação neste contexto a proporciona
crescimento quanto à sua aprendizagem.
Assim, no que diz respeito ao Lócus de Causalidade Percebido de Kevin, Mauricio
e Alice, consideramos ser pouco externo, pois Maurício percebe possuir relação com sua
necessidade de se manter financeiramente, Kevin, com a necessidade de demanda de
emprego como campo de atuação relacionada à sua formação, e Alice também relaciona
a sua necessidade financeira e por ser a oportunidade do seu primeiro emprego. Marta
também percebe uma importância pessoal e uma valorização consciente ao afirmar a
relevância encontrada ao vivenciar a aprendizagem na atuação no contexto da educação
infantil. Devemos considerar também, por meio dos relatos, que Maurício e Marta se
mostram satisfeitos em relação a gostar de atuar no contexto.
COMPETÊNCIA
Segundo a TAD, a necessidade de competência envolve o desejo de aumentar
nossas capacidades na busca de desafios e de desenvolver habilidades. Essas
características estão ligadas a fatores como: o nível das tarefas desenvolvidas com os
participantes e à percepção quanto ao desempenho ao realizar atividades.
Ao perguntar aos participantes sobre se sentir capaz de ensinar música na
educação básica, Maurício percebe que apesar das dificuldades do cotidiano em sala de
aula, ele se sente capaz de enfrentar os desafios diários. Ele afirma ainda que busca
capacitação para desenvolver essa atividade diariamente, e mesmo afirmando ser muito
difícil, se mostra disposto e empolgado na busca de superar os desafios diários. Na sua
fala, Maurício percebe que um dos pontos que o motiva para atuar na educação básica,
parte da superação desses desafios.
Se deparar com 40 alunos em uma sala de aula já é um ato de capacidade
(risos)... Ensinar música a quem nunca teve acesso ou aquele que acha
que não é necessário, e até mesmo os que já estudam e gostam de
música... Essa é a realidade na sala de aula, o professor tem que
conquistar os desinteressados, apresentar aos desinformados e progredir
com os avançados... Se eu me sinto capaz? Me capacito todos os dias
(planejamento)... Se é difícil? Muito, “por a graça”, se fosse fácil
qualquer um seria professor de música na educação básica
(MAURÍCIO, CE53, p. 01).

Kevin também se percebe capaz de atuar com o ensino de música na educação
básica, e mesmo afirmando ser desafiante, reconhece que a superação da dificuldade pode
53

Caderno de Entrevista
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ser auxiliada com o uso do plano de aula como recurso pedagógico. Alice também se
percebe capaz para atuar com o ensino de música no Ensino Fundamental, no entanto,
afirma encontrar falta de recursos e estrutura no contexto de atuação, além de detectar a
falta de interesse dos alunos pelas aulas. Mesmo assim, Alice demonstra esforço para
conquistar os alunos, e percebe que aos poucos supera os desafios.
Marta, que atua na Educação Infantil, inicia seu discurso falando que nunca se
sentiu capaz de atuar com o ensino de música na educação básica. No entanto, reconhece
que ao longo da sua trajetória profissional ela vai aprendendo, compartilhando e buscando
auxílio com outros colegas de trabalho para que consiga superar as dificuldades, assim,
demonstra estar empenhada na busca de melhorar seu desempenho e desenvolver
habilidades com novas propostas para a atuação.
PERTENCIMENTO
A TAD afirma que todas as pessoas desejam ter relações afetuosas com outros
indivíduos, demonstrando haver necessidade de aceitação, compreensão e valorização
como pessoas. No entanto, essas relações precisam envolver afeto e apoio emocional
entre os indivíduos para que haja a possibilidade da satisfação da necessidade de
pertencimento. Portanto, nem todas as relações suprem a satisfação da necessidade de
pertencimento, e esse desejo de estabelecer relações com proximidade e afeto com outros
indivíduos, estende-se também às relações com grupos e com comunidades,
configurando-se assim a necessidade de pertencimento (REEVE, 2011).
Maurício percebe que o fato que contribui para o seu sentimento de pertencimento
parte da sua relação com seus alunos, mostrando-se insatisfeito com a forma como seus
colegas de trabalho tratam suas práticas educativas musicais em seu contexto de ensino.
Alice reconhece ter alguns problemas com alunos, mas percebe que não é nada que possa
prejudicar sua relação com eles, afirmando também considerar boa a sua relação com os
demais colegas de trabalho. Já os demais participantes, Kevin e Marta mostram-se
totalmente satisfeitos com suas relações, tanto com os demais colegas de trabalho, quanto
com seus alunos.
Tenho dificuldade de relacionamento com meus colegas de trabalho,
um dos fatores é a necessidade da disciplina de música ocupar lugares
que não sejam a sala de aula tradicional, tocar instrumentos elétricos,
ensaio do grupo pé de serra, apresentação do grupo de percussão. Esses
momentos não são compreendidos pelos colegas como aulas, mas aos
poucos e com muita conversa estamos conquistando espaço
(MAURÍCIO, CE, p. 1).

DISCUSSÃO E RESULTADOS
SÍNTESE DA PERCEPÇÃO DA AUTONOMIA
Nem todos os egressos entrevistados demonstram motivos somente extrínsecos
para atuar no contexto da educação básica. Alguns dos comportamentos são orientados
pela regulação introjetada e identificada, tendo crenças e valores como forças causadoras
do comportamento que contém interesses pessoais. Apenas uma participante percebeu um
possível sentimento de volição, demonstrando um pouco mais de satisfação quanto a sua
necessidade psicológica básica de autonomia, no que diz respeito a iniciar sua atuação
como professora de música neste contexto (REEVE, 2011).

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

97

SÍNTESE DA PERCEPÇÃO DA COMPETÊNCIA
Com os depoimentos, pudemos perceber que os participantes, mesmo apontando
dificuldades específicas, se sentiram capazes de ajustar seu nível de habilidade quanto ao
nível de dificuldade das tarefas. Com o objetivo de investigar características complexas
de desafios, estudos revelaram que quando o nível do desafio é equivalente ao da
habilidade dos indivíduos, surge maior envolvimento, concentração e satisfação, que
também é chamada de estado de fluir (Flow) (CSIKSZENTMIHALYI, 1990, 1993,
1997).
Portanto todos os quatro egressos participantes deste estudo se sentiram capazes
de atuar com o ensino de música na educação básica, mesmo atuando em contextos
diferentes. Pelas suas percepções, os participantes se mostram satisfeitos quanto a sua
necessidade de competência, percebendo seu desempenho para superar os desafios
encontrados.
SÍNTESE DA PERCEPÇÃO DO PERTENCIMENTO
A formação de laços de amizade vai além da proximidade das pessoas e do tempo
que elas passam juntas. Portanto, quanto mais as pessoas interagirem, e quanto maior for
seu tempo de convivência, maior será a probabilidade de estabelecerem amizades
(REEVE, 2011). Alguns fatores fizeram com que a satisfação da necessidade de
pertencimento de Maurício fosse comprometida, pois ele reconhece ter vínculos
emocionais e relações mais calorosas (REEVE, 2011) apenas com seus alunos,
demonstrando sentir dificuldades em nutrir e sustentar relações próximas com demais
colegas de trabalho.
Marta, Kevin e Alice perceberam que desenvolveram relações que envolvem
aceitação, valorização, compartilhamento e afeto, ou seja, relações mais calorosas com
os colegas de trabalho e com seus próprios alunos.
CONCLUSÕES
Com a análise dos dados observamos que os egressos com maior desempenho nas
tarefas foram os que internalizaram a importância e o valor das atividades e dos
relacionamentos. Assim, algumas atividades foram consideradas desafiadoras, porém,
adequadas ao nível dos integrantes, pois, com suas habilidades e empenhos alinhados,
puderam superar as dificuldades encontradas em determinadas situações.
Este estudo mostrou um pouco das motivações dos egressos da Licenciatura em
Música da UERN que atuam no contexto da educação básica. Dessa forma, a discussão
sobre os dados coletados e analisados contribuem para uma melhor compreensão dos
processos motivacionais de professores e professoras. Portanto, para que as discussões
possam ter continuidade é de fundamental importância que futuras pesquisas sejam
realizadas neste contexto, como também, que investigações sejam feitas quanto à
quantidade de egressos da Licenciatura em Música da UERN que atuam com o ensino de
música na educação básica, e que possa promover discussões quanto a relação entre o
desenvolvimento destes egressos nas atividades realizadas e a satisfação percebida das
necessidades psicológicas básicas. Esperamos também que outros estudos possam ser
desenvolvidos na tentativa de buscar um maior aprofundamento sobre a motivação de
professoras e professores de música para atuarem na educação básica, buscando ampliar
as discussões na área da Educação Musical.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

98

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Isac Rufino de. A motivação de licenciandos em música sob a perspectiva da
teoria da autodeterminação. 2015. 141 f. Dissertação (Mestrado em Música) –
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015.
BORUCHOVITCH, Evely; BZUNECK, José Aloyseo; GUIMARÃES, Sueli Édi Rufini
(Org.). Motivação para aprender: aplicações no contexto educativo. 2. ed. Petrópolis:
Editora Vozes, 2010. Cap. 3. p. 43-70.
BORUCHOVITCH, Evely; BZUNECK, José Aloyseo; (Org.). A motivação do aluno:
contribuições da psicologia contemporânea. 4ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2009. 183
p.
CERESER, Cristina; HENTSCHKE, Liane. Motivação para aprender e ensinar sob a
perspectiva social cognitive. In: Anais...CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO MUSICAL DE SOBRAL, 1., 2013, Sobral, Ceará. p. 35-36.
CERNEV, Francine Kemmer. A motivação de professores de música sob a perspectiva
da Teoria da Autodeterminação. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.
CERNEV, Francine. Motivação dos alunos para a aprendizagem musical colaborativa
mediada pelo ciberespaço: uma perspectiva metodológica para a educação básica. In:
Anais... CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO MUSICAL, 21., 2013. p. 1374.
CSIKSZENTMIHALYI, M. Finding flow: the psychology of engagement with everyday
life. New York: Basic Books, 1997.
CSIKSZENTMIHALYI, M. Flow: the psychology of optimal performance. New York:
Harper & Row, 1990.
CSIKSZENTMIHALYI, M. The evolving self: a psychology for the third millennium.
New York: Harper Collins, 1993.
DECI, Edward L.; RYAN, Richard M.. Facilitating optimal motivation and psychological
well-being across lifes's domains. Canadian Psychology, v. 49, n.1, p.4 - 23, 2008a.
DECI, Edward L.; RYAN, Richard M.. The “what” and “why” of goal pursuits: human
need and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, v. 11, n. 4, p. 227 –
268, 2000.
FAGUNDES, Flávia Maiara Lima. A motivação no Teatro Musical sob a perspectiva da
Teoria da Autodeterminação. 2015. 132 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de PósGraduação em Música, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. Cap.
6.
FIGUEIREDO, E. A. F. Avaliação do estilo motivacional do professor de instrumento
musical: evidências de validade baseadas no conteúdo. Conferencia Latinoamericana y
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

99

Panamericada de la Sociedad Internacional de Educación Musical, ISME, 9., 2013.
Santiago. Anais. Santiago, 2014, p. 159 - 169.
GRINGS, Ana Francisca Schneider. Professores de Música do Brasil: motivações e
aspirações profissionais. 2015. 180 f. Tese (Doutorado em Música) – Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.
GUIMARÃES, S. E. R. Avaliação do estilo motivacional do professor: adaptação e
validação de um instrumento, 2003. 188f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade
de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.
HENTSCHKE, Liane. et al. Motivação para aprender música em espaços escolares e não
escolares. Educação Temática Digital (etd), Campinas, v. 10, n.esp., p.85-104, out.
2009.
Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.
KOHLRAUSCH, Daniela Barzotti. Prática coral e motivação: o ambiente coral na
percepção do corista. 2015. 102 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Curso de
Programa de Pós-graduação em Música, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2015.
O ́NEILL, S.; McPHERSON, G. Motivation. In: PARNCUTT, R.; McPHERSON, G
(orgs.) The science & psychology of music performance: creative strategies for
teaching and learning. New York: Oxford University Press. 2002, p. 31 - 46.
PINTRICH, P. R. A Conceptual Framework for Assessing Motivation and Self- regulated
Learning in College Students. Educational Psychology Review, v. 16, n. 4, 2003.
REEVE, Johnmarshall. Motivação e Emoção. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. Tradução
de: Luís Antônio Fajardo Pontes e Stella Machado; Revisão técnica de: Maurício Canton
Bastos e Nei Gonçalves Calvano.
REEVE, Johnmarshall. Motivação e Emoção. 4. ed. Rio de Janeiro: LCT, 2011. 356 p.
Tradução de Luis Antônio Fajardo Pontes e Stella Machado; Revisão técnica de: Maurício
Canton Bastos e Nei Gonçalves Calvano.
RIBEIRO, G. M. Autodeterminação para aprender nas aulas de violão a distância online:
uma perspectiva contemporânea da motivação. Tese (Doutorado em Música) –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 243f.
RYAN, R.M.; DECI, E.L. An overview of self-determination theory: an organismic
dialectic perspective. In: DECI, E.L.; RYAN, R.M. (Ed.). Handbook of selfdetermination research. Rochester: The University of Rochester Press, 2004.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

100

TRANSDISCIPLINARIDADE E REFORMA DO PENSAMENTO: descobrindo
os ventos do cotidiano
Camilla Isabely Gomes da Silva54

RESUMO
Segundo Morin, a educação deve centrar-se na “condição humana”, ou seja, as ciências
necessitariam ser interligadas, pois são concebidas pelo humano, pois tratam de
fenômenos que dizem respeito não apenas ao humano, mas também à natureza e, com
base nessa concepção, são, dessa forma, ciências humanas. A educação apresenta-se
fragmentada e em busca da ordem, por meio da eliminação de tudo que trouxer desordem.
Essa forma de pensamento fragmentado cria especialistas, que melhor irão realizar suas
atividades dentro do seu nicho específico, esse afastado dos setores complexos do
conhecimento, ou seja, acabam ignorando e ocultando tudo o que for subjetivo, afetivo,
livre e criador. Assim, com a implementação da reforma do pensamento, seria a espécie
humana capaz de unir e solidarizar conhecimentos anteriormente compreendidos de
forma individualizada, culminando no surgimento da ética da união e da solidariedade
entre humanos. Uma forma de pensar capaz de se ater não apenas ao local e ao particular,
mas capaz de criar e entender acerca do todo, estaria a humanidade apta a melhorar o
senso de responsabilidade e cidadania. Essa reforma do pensamento refletiria em
aperfeiçoamentos existências, éticos e cívicos. Reforma essa que se mostra importante
pois, de acordo com Arendt o homem, fruto da sociedade moderna, perde sua fé, a
capacidade de agir e até o controle sobre os produtos de seu trabalho, e apenas preocupase com a manutenção da sua própria vida. A sociedade atual demonstra-se automatizada,
os homens que a compõem buscam a satisfação de suas necessidades e comportam-se
uniformemente. Esta sociedade é a sociedade dos consumidores, os que consomem para
que continuem a laborar, assim, as atividades humanas realizam-se visando à manutenção
da vida em abundância. O que para Bauman vislumbra-se na liquidez das relações sociais.
Assim, através da religação entre as diversas áreas do conhecimento, estarão as artes à
disposição da Educação, como ferramenta de ensino e aprendizagem, pois, além da
linguagem escrita ou falada, é também por meio das artes que os indivíduos se expressam
e revelam o mundo em que vivem suas crenças, angústias, medos, vontades, sonhos e
desejos, sua condição humana. Por meio do cinema, será possível ao aluno vivenciar
experiências, pois os humanos, apesar de serem parte da espécie humana, ainda
necessitam ser educados acerca do outro, da sociedade, e de tudo que os cerca, ou seja,
precisam ser humanizados. A pesquisa será realizada por meio da análise teórica e da
abordagem complexa e multireferencial, serão ainda utilizados operadores cognitivos
como catalizadores dentro do processo de compreensão da complexidade, qual seja a obra
cinematográfica “O menino que descobriu o vento”. Por meio da obra, observa-se que o
estudante contextualiza as informações obtidas, buscando solucionar o problema
enfrentado em sua comunidade, o qual apresenta-se de maneira multidimensional.
Palavras-chave: Ensino. Complexidade. Pensamento Complexo. Condição Humana.
Cinema.
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INTRODUÇÃO
Segundo Morin (2000), a educação deve centrar-se na “condição humana”, ou
seja, as ciências necessitariam ser interligadas, pois são concebidas pelo humano, e tratam
de fenômenos que dizem respeito não apenas ao humano, mas também à natureza e, com
base nessa concepção, são, dessa forma, ciências humanas.
Desse modo, percebemos que a condição humana é o objeto primordial no
processo de educação. Para tal, faz-se necessária a religação dos saberes, a unicidade das
disciplinas e a interdisciplinaridade, a fim de que o humano possa ser reconhecido como
unidade complexa e não como uma parte isolada do todo. Isto pois, a educação apresentase cada vez mais fragmentada e específica, desenvolvendo-se na contracorrente dos
problemas rotineiros. Problemas estes que se mostram cada vez mais conectados e
multidimensionais.
Essa forma de pensamento fragmentado cria especialistas, que melhor irão realizar
suas atividades dentro do seu nicho específico, esse afastado dos setores complexos do
conhecimento, ou seja, acabam ignorando e ocultando tudo o que for subjetivo, afetivo,
livre e criador. Assim, com a implementação da reforma do pensamento, seria a espécie
humana capaz de unir e solidarizar conhecimentos anteriormente compreendidos de
forma individualizada, o que poderia resultar no surgimento da ética da união e da
solidariedade entre humanos. Uma forma de pensar capaz de se ater não apenas ao local
e ao particular, mas capaz de criar e entender acerca do todo, estaria a humanidade apta a
melhorar o senso de responsabilidade e cidadania.
Essa reforma do pensamento refletiria em aperfeiçoamentos existências, éticos e
cívicos. Reforma essa que se mostra importante pois, de acordo com Arendt (2007) o
homem, fruto da sociedade moderna, perde sua fé, a capacidade de agir e até o controle
sobre os produtos de seu trabalho, e apenas preocupa-se com a manutenção da sua própria
vida. A sociedade atual demonstra-se automatizada, os homens que a compõem buscam
a satisfação de suas necessidades e comportam-se uniformemente. Esta sociedade é a
sociedade dos consumidores, os que consomem para que continuem a laborar, assim, as
atividades humanas realizam-se visando à manutenção da vida em abundância. O que
para Bauman (2003) compreende-se como sendo as regras da sociedade de consumo, de
forma que todos deve consumir e aqueles que não são capazes de o fazê-lo serão excluídos
do jogo e consequentemente marginalizados.
Assim, através da religação entre as diversas áreas do conhecimento, estarão as
artes à disposição da Educação, como ferramenta de ensino e aprendizagem, pois, além
da linguagem escrita ou falada, é também por meio das artes que os indivíduos se
expressam e revelam o mundo em que vivem suas crenças, angústias, medos, vontades,
sonhos e desejos, sua condição humana.
Por meio do cinema, será possível ao aluno vivenciar experiências, pois os
humanos, apesar de serem parte da espécie humana, ainda necessitam ser educados acerca
do outro, da sociedade, e de tudo que os cerca, ou seja, precisam ser humanizados. A
pesquisa será construída com base no método de abordagem multireferencial e será uma
pesquisa bibliográfica e documetal, serão ainda utilizados operadores cognitivos como
catalizadores dentro do processo de compreensão da complexidade, qual seja a obra
cinematográfica “O menino que descobriu o vento”.
CONDIÇÃO HUMANA NA TRANSDISCIPLINARIDADE
Para Almeida (2014), apenas a espécie humana é capaz de criar estórias e
construir utopias, sendo assim, a sociedade desenvolve-se fundamentada no
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compartilhamento de linguagem, por meio das interações humanas. Essa capacidade de
criar narrativas diferencia a espécie humana dos demais animais. O inconsciente humano
aproxima essa espécie dos animais, pois, assim como o inconsciente age nos animais,
controlando suas ações, ele também é responsável pelo controle de parte das ações
humanas. Essas narrativas são o meio que a espécie humana encontra para ordenar e
construir significados, sejam eles científicos ou não, pois a ciência é a narrativa dos
acontecimentos.
A espécie humana desenvolve-se, no decorrer dos anos, tornando-se capaz de
criar:
A condição humana é, portanto, um caso particular da sucessão de três
macro histórias que se hibridam. Ela imprime e tatua sobre o lítio das
estrelas, sobre as histórias da matéria e da vida as criações da cultura:
regras, valores, a narrativa, o sonho, a ilusão, a mentira. É curioso esse
último atributo humano - a mentira. Nós somos os únicos animais que
sabemos mentir. É uma criação absolutamente humana (ALMEIDA,
2014, p.79).

A condição humana apresenta-se inacabada, pois o ser humano é um ser dotado
de complexidade e inconstâncias, fato possível de ser observado por meio de uma análise
acerca da construção histórica humana.
A fim de apresentar a condição humana do ponto de vista da ética, e utilizando-se
do pensamento de Edgar Morin, contido em sua obra O Método, desenvolve:
No início do livro, ele diz que a ideia de ética surge a partir de três
fontes. A primeira delas é a interior, cada um de nós, nossa consciência.
Essa primeira fonte é a que nos faz ficar mal ou nos sentir bem quando
tomamos uma atitude que julgamos má ou boa. Essa é a primeira fonte
de onde nasce o sentido e o fundamento na ética. Mas há uma segunda
fonte: a ética tem um fundamento social, que varia com o tempo, que
transforma a nossa história. Esse fundamento e sustento da ética
concerne ao desenvolvimento dos valores que construímos juntos, que
muitas sociedades assumem coletivamente e desenvolvem. Portanto, a
segunda fonte de onde nasce a ética é uma fonte exterior ao homem
individual, é um imperativo construído coletivamente e que muda com
o tempo e a história das sociedades. Mas há, também, uma terceira fonte
que, para Edgar Morin, vem antes dessas duas, anteriormente citadas,
como se estivesse em fase embrionária na realidade estendida, na
totalidade de todas as coisas. A terceira fonte da ética é uma fonte
anterior. Conforme as palavras de Edgar, “uma fonte anterior, originária
da organização viva, transmitida geneticamente”. Essas três fontes das
quais se origina a ética estão, segundo Morin, “interligadas como se
tivessem um lençol subterrâneo em comum” (ALMEIDA, 2014, p.82).

Dessa forma, a autora expõe que, assim como a condição humana, a ética mostrase inacabada e em processo contínuo de formação. A ética advém de três fontes humanas:
do interior; do exterior; e daquilo que antecede, do anterior. Portanto, a ética é uma
construção tanto individual como social e que é construída ao passo que a humanidade é
formada.
Para Morin (2000), o indivíduo, a espécie e a sociedade são indissociáveis, pois
não haverá espécie sem indivíduos e não haverá sociedade sem espécie, uma vez que a
sociedade se desenvolverá por meio do agrupamento de indivíduos que formam a espécie.
Na narrativa apresentada pelo autor, é possível observar um personagem principal, um
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indivíduo dotado da complexidade inerente à espécie humana, que é fruto da sociedade,
mas que possui características que também são formadoras desta. Desse agrupamento
surgem as interações humanas que darão vida à cultura e à auto-organização da sociedade,
esta que dará forma ao direito, visto que o direito surge com o advento da sociedade,
como será visto posteriormente, ou seja, segundo Morin (2000, p. 56): “[...] todo
desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das
autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à
espécie humana”.
De acordo com Arendt (2007), o homem, fruto da sociedade moderna, perde sua
fé, a capacidade de agir e até o controle sobre os produtos de seu trabalho, e apenas
preocupa-se com a manutenção da sua própria vida. A sociedade atual é automatizada, os
homens que a compõem buscam a satisfação de suas necessidades e comportam-se
uniformemente. Esta sociedade é a sociedade dos consumidores, os que consomem para
que continuem a laborar, todas as atividades humanas são realizadas visando à
manutenção da vida em abundância.
Compreende-se que a condição humana é forma como o homem vive a sua vida,
impondo-se condições essenciais para a manutenção de uma vida digna. Essas condições
buscam suprir a existência do homem.
Com a formação da sociedade e as interações sociais, desenvolve-se a linguagem.
A linguagem une os seres humanos como espécie, no entanto, também os separa, de forma
que dela emanam diversas línguas e, consequentemente, diversas culturas, que juntas
formam a cultura humana:
A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas,
proibições, estratégias, crenças, idéias, valores, mitos, que se transmite de
geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da
sociedade e mantém a complexidade psicológica e social. Não há sociedade
humana, arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas cada cultura é
singular. Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura existe
apenas por meio das culturas (MORIN, 2000, p.56).

A espécie humana é, como exposto anteriormente, complexa e dotada de
paradoxos. É essa complexidade que os torna humanos, e são as diferentes possibilidades
da mente humana que constroem as mais diversas culturas. Culturas que possuem direitos
tais quais as demais, sendo esse princípio o norteador dos direitos humanos.
Com isso, tem-se que a educação deveria vislumbrar o Destino em suas mais
variadas possibilidades diante da complexidade do ser humano. Destino da espécie
humana, do indivíduo, da sociedade e da história a ser formada, uma vez que todos esses
âmbitos estão intrinsecamente interligados. Desse modo, a educação do futuro será o
espelho e o estudo da complexidade humana. Norteando a construção do conhecimento e
da consciência humana, levando em consideração a diversidade inerente aos indivíduos,
aos povos, as culturas, Morin (2000).
Dessa forma, de acordo com o que Edgar Morin (2000, p.47) expõe: “A educação
do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição humana”. Ou
seja, não haverá que se retirar a própria compreensão acerca da condição humana do
ensino, pois essa concepção será intrínseca ao processo educacional, uma vez que o
humano cria os métodos de ensino a fim de justificar e compreender a respeitos dos
fenômenos que o cercam.
Observamos que cabe à educação cuidar para que a ideia de humanidade não se
perca, prevalecendo sobre a diversidade, de forma que a mesma não ofusque a unidade
da espécie humana.
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

104

O papel da educação do futuro, como relata Morin, deveria ser o ensino primeiro
e universal, centrado na condição humana, pois não se conhece o humano sem situá-lo no
universo, sendo ambos indissociáveis. Além disso, Morin (2000, p.50/51) assevera que:
“A importância da hominização é primordial à educação voltada para a condição humana,
porque mostra como a animalidade e a humanidade constituem juntas nossa condição
humana”.
Desse modo, percebe-se que a condição humana é o objeto primordial no processo
de educação. Para tal, faz-se necessária a religação dos saberes, a unidade das disciplinas
e a interdisciplinaridade, a fim de que o humano possa ser reconhecido como unidade
complexa e não como uma parte isolada do todo.
Nesse âmbito, tem-se que a educação do futuro pode promover o reagrupamento dos
conhecimentos que venham das ciências naturais e humanas, colocando em evidência a
multidimensionalidade e a complexidade humana.
No entanto, as ciências como um todo se encontram fragmentadas e
compartimentadas, o que esconde a relação indivíduo/espécie/sociedade e omite o próprio
ser humano, anulando a noção de homem, acabando por dissolvê-lo em estruturas, Morin
(2000).
A educação tem sido cada vez mais fragmentada e específica, o que se apresenta
na contracorrente dos problemas rotineiros. Problemas estes que se mostram cada vez
mais conectados e multidimensionais, como descreve:
A esse problema universal confronta-se a educação do futuro, pois
existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um
lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as
realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais,
multidimensionais, transnacionais, globais e planetários (MORIN,
2000, p.50).

Nessa inadequação entre os problemas existentes e a forma como se dá a
educação, tornam-se invisíveis os princípios necessários à educação do futuro: o contexto;
o global, o multidimensional; o complexo. Para que o conhecimento seja pertinente, a
educação deve torná-los evidentes.
O contexto mostra-se importante, pois o conhecimento a respeito das informações
quando apresentado de forma isolada mostra-se insuficiente, uma vez que é preciso situar
as informações em seu contexto, a fim de que possam obter sentido dentro do conjunto.
Para que a palavra possa ter sentido, esta necessita estar inserida no texto, que será, por
sua vez, o contexto da palavra, o texto também deveria ser analisado de forma
contextualizada, ou seja, de acordo com o meio e com o emissor, pois a mesma palavra
ou texto de amor, por exemplo, pode ser apresentado de forma diferente quando emitido
por amantes, torcedores ou clérigos, Morin (2000).
O global é mais amplo que o contexto, pois é o conglomerado de partes que são
ligadas e devem ser analisadas de forma a considerar não apenas a relação a que se refere
à parte, e sim o todo, toda e qualquer relação de forma global. De forma que se faz
necessário conhecer o todo para que, assim, possa compreender as partes, como bem
descreve e exemplifica:
O global é mais que o contexto, é o conjunto das diversas partes ligadas
a ele de modo inter-retroativo ou organizacional. Dessa maneira, uma
sociedade é mais que um contexto: é o todo organizador de que fazemos
parte. O planeta Terra é mais do que um contexto: é o todo ao mesmo
tempo organizador e desorganizador de que fazemos parte. O todo tem
qualidades ou propriedades que não são encontradas nas partes, se estas
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estiverem isoladas umas das outras, e certas qualidades ou propriedades
das partes podem ser inibidas pelas restrições provenientes do todo.
Marcel Mauss dizia: “É preciso recompor o todo.” É preciso
efetivamente recompor o todo para conhecer as partes (MORIN, 2000,
p.37).

O multidimensional é composto pelas unidades complexas, o ser humano que é
racional e irracional, biológico e psíquico, ou seja, paradoxal em sua essência, bem como
a sociedade, que seguirá os mesmos parâmetros no que diz respeito à complexidade com
suas facetas histórica, econômica, sociológica, religiosa [...]. Na educação do futuro devese buscar a construção do conhecimento pertinente através do reconhecimento do caráter
multidimensional, analisando e inserindo as informações como parte uma das outras e
não como dados isolados. Como bem exemplificado por:
O conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter
multidimensional e nele inserir estes dados: não apenas não se poderia
isolar uma parte do todo, mas as partes umas das outras; a dimensão
econômica, por exemplo, está em inter-retroação permanente com todas
as outras dimensões humanas; além disso, a economia carrega em si, de
modo “hologrâmico”, necessidades, desejos e paixões humanas que
ultrapassam os meros interesses econômicos (MORIN, 2000, p.38).

O conhecimento pertinente deve ser construído a luz do complexo, deve ser tecido
de forma conjunta, havendo a complexidade no momento em que unimos elementos
diferentes que juntos constituem o todo, de forma que haja uma troca simultânea e
interdependente. Para Morin (2000, p.38), a complexidade será constituída de “[...] um
tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu
contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si”. Sendo essencial na
busca da resolução dos problemas contemporâneos.
De acordo com Almeida (2007), as instituições de ensino desenvolveram do berço
da especialização e compartimentação do pensamento, a fim de que reduza o complexo
ao simples, que se desvincule aquilo que está vinculado e que se una o que for múltiplo.
Buscando ordem, por meio da eliminação de tudo que trouxer desordem. Essa forma de
pensamento fragmentado cria especialistas, que melhor irão realizar suas atividades
dentro do seu nicho específico, nicho afastado dos setores complexos do conhecimento.
As áreas lógicas, inumanas, artificiais e formalistas, ignorando e ocultando tudo o que for
subjetivo, afetivo, livre e criador.
É preciso construir um pensamento complexo, no sentido originário do termo
complexus: o que é tecido junto, para que essa forma de pensar possa substituir o
pensamento que isola e separa, criando um pensamento que distingue e une. No entanto,
a reforma do pensamento não surgiria a partir do nada. Essa reforma tem seus
antecedentes na cultura das humanidades, na Literatura e na Filosofia, e é preparada nas
Ciências, Morin (2003).
O conhecimento, quando construído através do contexto e do global, e
transmitido, forma em seu receptor o conhecimento acerca do mundo. Desse modo,
haverá uma correlação entre a mobilização dos conhecimentos e a ativação da inteligência
geral. Inteligência esta que é inerente ao ser humano, que necessita apenas de estímulo.
Pois, segundo Almeida (2007), a inteligência, que apenas separa e reduz, fraciona os
problemas e os unidimensiona. Destruindo a capacidade de compreensão e reflexão, ou
seja, impossibilitando o juízo crítico.
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Com a religação entre as diversas áreas do conhecimento, estarão as artes à
disposição da Educação, como ferramenta de ensino e aprendizagem, pois, além da
linguagem escrita ou falada, é também por meio das artes que os indivíduos se expressam
e revelam o mundo em que vivem suas crenças, angústias, medos, vontades, sonhos e
desejos, sua condição humana, como bem apresenta:
Para a educação do futuro é necessário promover grande
remembramento das ciências naturais a fim de situar a condição
humana no mundo, [...] bem como integrar a contribuição inestimável
das humanidades, não somente a filosofia, a história, mas também a
literatura, a poesia, as artes (MORIN, 2000, p.46).

Por meio da Literatura e dos mais diversos tipos de arte, será possível ao aluno
vivenciar experiências, pois os seres humanos, apesar de serem parte da espécie humana,
ainda necessitam ser educados acerca do outro, da sociedade, e de tudo que os cerca, ou
seja, precisam ser humanizados:
É no romance, no filme, no poema, que a existência revela sua miséria
e sua grandeza trágica, com o risco de fracasso, de erro, de loucura. É
na morte de nossos heróis que tem-se nossas primeiras experiências da
morte. É, pois, na literatura que o ensino sobre a condição humana pode
adquirir forma vívida e ativa, para esclarecer cada um sobre sua própria
vida (MORIN, 2003, p.49).

A arte conecta a diversas culturas, revelando o modo de percepção, os
sentimentos, os costumes, significados e valores que permeiam os mais diversos tipos de
relações existentes nas sociedades. A arte aguça os sentidos possibilitando uma melhor
compreensão das questões sociais. Sendo a arte uma forma de comunicação eficiente e
eficaz, porque sensibiliza e alcança o interlocutor através de um resumo que não é
possível de ser atingido por meio da mera explicação dos fatos.
COTIDIANO TRANSDISCIPLINAR: “O MENINO QUE DESCOBRIU O
VENTO”
Apesar da necessidade de integração entre as disciplinas, a realidade do ensino no
Brasil, em todos os níveis, é a convivência cotidiana com uma organização de ensino
fragmentada e desarticulada, em que os currículos escolares são constituídos por
compartimentos estanques e incomunicáveis, por disciplinas, que produzem uma
formação humana e profissional de alunos e professores insuficiente para o enfrentamento
das práticas sociais que exigem formação mais crítica e competente, dificultando a
compreensão do mundo em sua complexidade. Este caráter fragmentado e desarticulado
tem origem na exigência material de formação dos indivíduos que a sociedade moderna,
com suas formas de organização social, impôs às instituições educacionais, inclusive à
escola em todos os níveis.
Objetivando apresentar de forma mais detida a complexidade e a necessidade da
implementação de uma educação do futuro, empregaremos a arte como a representação
da expressão da condição humana, e, para isso, utilizaremos como operador cognitivo a
obra cinematográfica de direção de Chiwetel Ejiofor intitulada: “O menino que descobriu
o vento”, o protagonista vivência um romance com a educação, em sua cotidianidade.
Na obra cinematográfica o protagonista vive uma realidade adversa, em que por
ser filho de agricultores a renda familiar dependeria da colheita a ser realizada. O governo
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decide desmatar parte da área próxima as plantações, o que resulta em uma inundação
dessas durante o período de seca e uma consequente perda da safra, em ato contínuo a
comunidade em que reside o protagonista é acometida por uma estiagem, e a fome e a
miséria se instauram sobre as famílias.
Pois bem, em meio a esse cenário de calamidade o protagonista, o qual sempre
buscou o conhecimento, em meio as condições precárias da escola particular em que
estudava, viu-se obrigado a abandonar os seus estudos, uma vez que a sua família passava
por necessidade em decorrência dos problemas ambientais, governamentais e econômicos
enfrentados.
Em meio as adversidades em que se encontrava o protagonista utilizou-se de sua
astúcia para seguir com os seus estudos, mesmo que lhe fosse imposto pelas regras de
mercado, que esse realizasse o pagamento das aulas para só então usufruí-las, o jovem
transgrede e chantageia o seu professor, o qual mantinha um romance secreto com a irmã
do protagonista. Dessa forma, mesmo que ilegalmente, o estudante retorna à escola e
mantêm-se em sua jornada pelo conhecimento.
Com isso, com base em Heller (2008), vislumbra-se que estudante observa o não
cotidiano inserido na cotidianidade, ou seja, observa que por meio do mecanismo que
produzia energia que alimentava a luz da bicicleta de seu professor, ao ser remodelado
poderia fornecer energia para a bomba d’água, que traria a água para a comunidade e
salvaria a colheita, essa descoberta apenas foi possível por meio dos conhecimentos
adquiridos na biblioteca da escola.
Apresentado o liame no qual se insere o protagonista, podemos observar que os
problemas que enfrentamos cotidianamente apresentam-se de forma multidimensional e
necessitam ser observados de maneira global, a fim de que possa ser compreendido e
solucionado.
Assim, observamos que o estudante recebe o ensino formal em sua escola, e
contextualiza as informações obtidas, adequando-as a realidade em que ele se insere. Na
busca de solucionar o problema enfrentado em sua comunidade, o protagonista busca unir
os conhecimentos a fim de encontrar uma solução, o que é possível observar por meio da
construção do sistema eólico, onde são por ele aplicados princípios da ciência, da
geografia, bem como da matemática. Por fim, observa-se a multidimensionalidade do
problema enfrentado pelo protagonista, no qual envolve-se os problemas ambientais,
econômicos e políticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ser humano é conhecido por ser um animal racional, e o que o diferencia dos
demais animais é a sua capacidade de construir narrativas e transmiti-las por meio da
linguagem. Essa linguagem aproximou uns dos outros, como espécie, e possibilitou a
formação das primeiras sociedades.
Compreende-se que a condição humana é a maneira como o homem vive a sua
vida, impondo a si próprio condições essenciais à manutenção de uma vida digna. Essas
condições buscam suprir as necessidades existenciais do homem. Como observado, a
condição humana varia de acordo com o contexto local, e histórico no qual o homem
esteja inserido. Assim, os homens estarão sempre condicionados a algo, mesmo aqueles
que condicionam o comportamento estarão também condicionados pelo próprio ato de
condicionar.
A espécie humana é um todo incompleto e em constante modificação e
aperfeiçoamento, nela há o “bem e o mal”, o amor e ódio, homo demens e o homo sapiens
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são seres complexos, imperfeitos. São também o reflexo da ética que constroem, daquilo
que compreendem da sociedade e das influências que moldam o meio em que vivem.
A Educação do futuro busca um ensino centrado na condição humana, pois não
há como compreender aquilo que é produzido pelo humano, sem conhecê-lo, uma vez
que a criatura e o criador são indissociáveis. Para a efetivação dessa educação do futuro
a transdisciplinaridade mostra-se necessária a fim de que o humano possa ser
compreendido como a unidade complexa que é.
No entanto, as ciências encontram-se fragmentadas e compartimentadas, o que
esconde a relação indivíduo/espécie/sociedade, e omite o próprio ser humano do processo
de formação educacional, anulando a noção de homem, acabando por dissolvê-lo em
diversos compartimentos. Dessa forma, tem-se uma educação cada vez mais
compartimentada e específica, o que se apresenta na contracorrente dos problemas
contemporâneos. Problemas esses que se mostram cada vez mais conectados e
multidimensionais.
Temos, então, que as mentes construídas no seio das disciplinas fragmentadas e
desconexas perdem suas aptidões inatas de contextualizar os saberes e de associá-los em
conjuntos naturais. De forma que o enfraquecimento da percepção global distancia o
humano de sua humanidade.
Para Morin (2000) o ensino deve ser o primeiro e universal voltado a condição
humana, respeitado a complexidade humana, tecendo os conhecimentos de forma unida,
a fim de compreender a multidimensionalidade, de forma global, respeitando o contexto.
Com a religação entre as diversas áreas do conhecimento, tem-se as artes a disposição da
Educação, como ferramenta de ensino e aprendizagem. Por meio da Literatura e do
Cinema, bem como dos mais diversos tipos de arte, será possível ao aluno vivenciar
experiências, pois os seres humanos, apesar de serem parte da espécie humana, ainda
necessitam ser educados acerca do outro, da sociedade, e de tudo que os cerca, ou seja,
precisa ser humanizado.
A arte é capaz de conectar a diversas culturas revelando o modo de percepção, os
sentimentos, os costumes, significados e valores que permeiam os mais diversos tipos de
relações existentes nas sociedades. A arte aguça os sentidos, possibilitando uma melhor
compreensão das questões sociais. Para tal, utilizou-se a obra cinematográfica, com a
finalidade de melhor apresentar a complexidade e a necessidade de reformar o
pensamento.
O ensino pode ser visto de acordo com um processo de humanização do sujeito,
que contribua na construção de políticas que efetivem melhorias da condição humana. Ao
assegurar a qualidade educacional no País, busca-se promover o crescimento da sociedade
e a redução das desigualdades. O que pode ser possível através da formação de
profissionais comprometidos com o desenvolvimento do sujeito como um todo biológico,
social, cultural e humano. Sujeitos que possuam um conhecimento geral e pertinente,
capazes de sanar problemas sociais que lhes forem apresentados em seu dia a dia, a fim
de construir um ideal de justiça e solidariedade entre todos os seres humanos.
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RESUMO
Este trabalho é resultante de uma atividade prática desenvolvida por alunos da Residência
Pedagógica de Química, na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, em novembro
de 2018. O uso da experimentação como estratégia de ensino, pode ser considerado como
uma eficiente ferramenta na aprendizagem de conteúdos, em especial na disciplina de
química, que exigem um alto grau de abstração, como por exemplo, nos tópicos
abordados e discutidos em Química Orgânica. Dentre estes temas, pode-se dar destaque
a reação de saponificação, por suas aplicações industriais, baixo custo, de fácil realização
e praticidade, bem como a sua vinculação com o cotidiano dos alunos, se colocando como
uma alternativa com relação a custo/benefício favorável à implantação como atividade
prática em sala de aula. Também permitindo a possibilidade de realizar vinculação com
discussões relacionadas à sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Com base no
exposto acima, este trabalho apresenta por objetivos facilitar a compreensão dos
conteúdos de química a partir de atividades experimentais; estabelecer seu vínculo com
o tema abordado em Funções Orgânicas e provocar discussões relacionando o processo
de produção de sabão, com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. A
metodologia utilizada para a realização da aula recorreu à abordagem de atividade prática,
sendo escolhido o tema “reação de saponificação”, a partir da produção de sabão. Como
o laboratório estava interditado, o experimento foi conduzido em sala de aula, contudo se
priorizando criteriosamente a observação de todas as normas de segurança, como uma
forma de se prevenir ao máximo, a exposição dos alunos a qualquer tipo de risco ou dano.
A escolha da escola se justificou por ela fazer parte do Projeto de Residência Pedagógica.
Em termos da realização da atividade prática em si, foi utilizada a prática de forma
demonstrativa. A escolha do tema foi devido ao experimento poder ser usado em Química
Orgânica para ilustrar assuntos trabalhados em Funções Químicas, como ácidos e bases
e, ao mesmo tempo, também poder vinculá-lo a discussão de preservação do meio
ambiente, devido à matéria-prima usada para a saponificação (produção de sabão) ser o
sebo de boi. Antes de procedermos a pratica, recapitulamos os conceitos já estudados, e
na medida em que o experimento era conduzido, procurava-se fazer o link entre conceito
e prática. A princípio os alunos foram tímidos em suas respostas, melhorando a
participação à medida que lhes forneciam dicas sobre o que caracterizava ser um ácido
ou uma base e o que resultaria da combinação deles. No que o descarte inadequado do
sebo de boi impactaria e por que, logo responderam que contribuía para poluir o meio
ambiente, sendo reduzido esse impacto se produzindo sabão. Partindo dessa experiência,
ficou clara a dificuldade que os alunos apresentavam em estabelecer um parâmetro entre
o que é explanado em sala, com o que é trabalhado numa atividade prática. Também
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inegável, o quanto que a experimentação é impactante para curiosidade, no tonar palpável
ou ao fortalecimento do que se discute nas aulas.
Palavras-chave: Atividades práticas. Ensino de química. Reação de saponificação.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultante de uma atividade prática desenvolvida por alunos da
Residência Pedagógica de Química da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN, Campus Mossoró, que foi realizada na Escola Estadual Professor Abel Freire
Coelho, em novembro de 2018, com alunos do 2° ano do ensino médio.
O uso da experimentação como estratégia de ensino, pode ser considerado como
uma eficiente ferramenta na aprendizagem de conteúdos, em especial na disciplina de
química, que exigem um alto grau de abstração, como por exemplo, nos tópicos
abordados e discutidos em Química Orgânica (SILVA, 2016; OLIVEIRA, 2010).
Dentre estes temas, pode-se dar destaque a reação de saponificação, por suas
aplicações industriais, baixo custo, de fácil realização e praticidade, bem como a sua
vinculação com o cotidiano dos alunos, se colocando como uma alternativa com relação
a custo/benefício favorável à implantação como atividade prática em sala de aula.
Também permitindo a possibilidade de realizar vinculação com discussões relacionadas
à sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
O conhecimento de química, como um dos saberes básicos abordados no decorrer
dos anos letivos do ensino médio, faz parte do conjunto de disciplinas obrigatórias que
compõem o currículo que é adotado pelas instituições educacionais, tanto privada como
governamentais, do nível médio de ensino. Sendo este, estabelecido e normatizado,
nacionalmente, pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil (MEC).
A química por apresentar conceitos muito complexos, nem sempre é fácil, para os
estudantes, alcançarem o seu entendimento, dificultando a abstração de seus conteúdos e
refletindo, na maioria das vezes, negativamente, no processo de aprendizagem deles,
criando barreiras que contribuem para que os alunos considerem a química uma
disciplina extremamente complicada, de difícil assimilação e uma das principais matérias
responsáveis pelos altos índices de conceitos e notas abaixo da média estipulada pelas
escolas (RAUPP; SERRANO e MOREIRA, 2009).
De acordo com o que defende Vieira, Meirelles e Rodrigues (2011), a disciplina
de química faz parte das ciências da natureza e também da área experimental, se tornando
fundamental o exercício de atividades laboratoriais e bem contextualizadas para a
compreensão e desenvolvimento dos seus conhecimentos e postulados. Desta forma,
podendo também contribuir, efetivamente, para favorecer aos discentes, uma melhor
apreensão dos conteúdos ministrados, bem como, facilitando para o processo de
correlacioná-los com suas experiências vividas no cotidiano.
As estratégias de ensino, frequentemente estabelecidas pelos professores da área
de química, nas escolas de ensino médio, geralmente priorizam apenas as aulas
expositivas, o que em muitas situações não favorecem, suficientemente, para o processo
de aprendizagem do aluno, em detrimento da complexidade dos assuntos abordados. Por
essa razão, trabalhar metodologias de ensino que priorizam estimular a curiosidade,
participação e criatividade do alunado, se torna fundamental à aprendizagem no universo
da química, uma vez que também contribui para aproximar mais o aluno à disciplina,
sendo tal situação, cada vez mais evidente, pelo aumento da procura de alunos pelo
engajamento em bolsas de pesquisas (GOI; SANTOS, 2009).
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A partir do que foi exposto, levantou-se a seguinte problemática: Como o uso de
estratégias experimentais de ensino pode contribuir para tornar o estudo da química mais
palpável e atrativo para os alunos? Com base nessa problemática levantou-se a seguinte
hipótese: Que as estratégias experimentais de ensino além de instigar a curiosidade dos
alunos, também contribuem para melhor contextualizar os conteúdos, facilitando para
uma maior compreensão e aplicação dos assuntos abordados.
A importância dessa proposta de trabalho justifica-se por pretender contribuir para
a minimização dos impactos negativos que a disciplina de química possa refletir nas
expectativas do processo de ensino/aprendizagem dos alunos. Contudo, buscando para
este fim, disponibilizar uma proposta de ensino, estabelecida com base na experimentação
e apresentando por foco temático, trabalhar os conceitos que envolvem ácidos e bases.
Com base no exposto acima, este trabalho apresenta por objetivo geral: Facilitar a
compreensão dos conteúdos de química a partir de atividades experimentais e, por
objetivos específicos: Estabelecer seu vínculo com o tema abordado em Funções
Orgânicas e provocar discussões relacionando o processo de produção de sabão, com a
sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada para a realização desse trabalho apresentou seu foco na
perspectiva de uma aula experimental, por apresentar sua prioridade didática na
abordagem de atividades laboratoriais como possibilidade de condução do processo de
abstração dos conteúdos da disciplina de Química, de maneira objetiva e concreta, de
modo também a facilitar a correlação desses conhecimentos com as situações e
experiências vivenciadas no cotidiano (LAKATOS, 2010). Contudo, em termos da
condução da atividade experimental em si, foi utilizada a prática de forma demonstrativa.
Para a realização da aula recorreu-se à atividade prática que apresentou por tema
a “reação de saponificação” a partir do processo de produção de sabão. E como o
laboratório estava interditado, o experimento teve que ser conduzido na própria sala de
aula, contudo se priorizando criteriosamente a observação de todas as normas de
segurança necessárias, como uma forma de se prevenir ao máximo, a exposição dos
alunos a qualquer tipo de risco ou danos que viessem a sofrer.
A escolha da instituição educacional Escola Estadual Professor Abel Freire
Coelho para a realização da atividade, apresentou por justificativa o fato dela fazer parte
do Projeto de Residência Pedagógica.
Com relação ao que se levou em consideração para selecionar a temática do
experimento, foi dado prioridade a uma abordagem que pudesse ser usada em Química
Orgânica, para ilustrar assuntos trabalhados em Funções Químicas, como no caso de
ácidos e bases. E que também, ao mesmo tempo, pudesse ser vinculada a discussão de
preservação do meio ambiente. Por isso, a matéria-prima escolhida para o processo de
saponificação (produção de sabão) foi o sebo bovino.
Antes da condução do procedimento experimental, realizou-se primeiro a
recapitulação de alguns conceitos básicos já estudados em aulas anteriores e, na medida
em que a atividade ia sendo conduzida, procurava-se fazer o link entre os conhecimentos
que foram estudados, apenas conceitualmente em aula, com o que estava sendo
demonstrado na prática. Buscando dessa maneira, aguçar a curiosidade dos alunos e
estimular a participação deles através de questionamentos e posicionamentos.
Ao final do experimento, foi aplicado aos alunos, um questionário de três questões
fechadas, como uma forma de avaliar a percepção deles sobre a atividade, as quais
abordavam sobre: se ela facilitou o entendimento dos conteúdos abordados em aula; se
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aquele tipo de aprendizagem despertava a curiosidade e, por último, se eles tinham
necessidade ter mais aulas práticas.
Os dados coletados, a partir dos questionários, foram formatados e apresentados
sob a forma de gráficos e discutidos a luz dos conhecimentos teóricos utilizados como
referencial para fundamentar essa atividade experimental.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A aprendizagem de ciências proporciona ao aluno o desenvolvimento e ampliação
do seu pensamento lógico e racional, o que também contribui para evolução do seu senso
crítico sobre o entendimento das situações vivenciadas no seu cotidiano e,
consequentemente, melhorando o seu desempenho na busca por resoluções para os
problemas práticos de sua existência (ZOMPERO; LABURU, 2011).
Processos de aprendizagens implementados com a utilização de atividades
experimentais, principalmente na área das ciências, facilitam consolidar a compreensão
dos conteúdos ministrados, uma vez que, favorecem aos alunos, a materialização daquilo
que é discutido em sala de aula. Como resultado, reduzindo a distância entre a
subjetividade do imaginário das discussões de teorias e a realidade dos fenômenos
científicos propriamente concretos (RAUBER; QUARTIERI; DULLIUS, 2017).
A disciplina de química, como um dos conhecimentos que faz parte dos assuntos
ministrados nas escolas de ensino médio, apresenta sua obrigatoriedade de aplicação
estabelecida nas grades curriculares instituídas pelo MEC ás instituições educacionais.
Geralmente, tais conhecimentos são considerados difíceis de serem compreendidos pelos
alunos, o que contribui interferindo no processo de apreensão de seus postulados
(MARQUES ET AL, 2008). Também favorecendo, com isso, para um baixo rendimento
da aprendizagem e desestímulo dos estudantes. Sendo tal fato, claramente percebido, pelo
elevado número de notas consideravelmente baixas, que são aplicadas às avaliações dessa
disciplina, realizadas em sala de aula.
Conforme as afirmativas feitas por Brito (2001), o implemento de estratégias de
ensino baseadas unicamente em metodologias de aprendizagem centradas em aulas
expositivas, que não contemplam o envolvimento efetivo dos estudantes nesse processo
de construção do saber, tratando-os como meros espectadores da situação, resultam não
conseguindo superar suas necessidades de abstração dos conhecimentos da disciplina de
química. Também contribuindo, desta maneira, para dificultar correlaciona-los com
outras áreas do conhecimento e com as suas próprias experiências vivenciadas no
cotidiano de suas vidas.
De acordo com o que defende Silva et al (2012, p. 4-5), “para haver um ensino
significativo, as aulas precisam ser mais participativas e interativas, onde os educandos
possam construir seu conhecimento (...)”. É preciso buscar novos métodos de
aprendizagem que contribuam para uma melhor reestruturação e aprimoramento dos
ambientes e das abordagens de ensino utilizadas tradicionalmente. Nos quais também, os
alunos possam apresentar uma maior chance de desenvolver e aprimorar as suas
potencialidades, construindo o seu conhecimento baseado em propostas e recursos
inovadores, que contribuam para tornar o processo de ensino/aprendizagem mais atrativo
e instigante (LOPES, BURATTO; SILVA, 2012).
Conteúdos frequentemente ministrados por professores da área de conhecimentos
de química, que priorizam somente metodologias exclusivamente voltadas para aulas
expositivas, geralmente não apresentam subsídios suficientes que possam suprir as
deficiências de aprendizagem de seus alunos, dada a complexidade dos assuntos
abordados pela disciplina, bem como à difícil abstração de suas teorias, ideias e conceitos
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(MELO; NETO, 2013). Por esta razão, experiências de atitudes de ensino tem
comprovado que, abordagens metodológicas que exploram conceitos didáticos de
ensino/aprendizagem voltados para o exercício de aulas práticas, têm se mostrado de
fundamental importância para o processo de apreensão dos conhecimentos de química,
sendo isso comprovado, pelo demasiado aumento do interesse dos alunos por programas
de pesquisa (GOI; SANTOS, 2009).
Segundo o que defende Fourez (2003), quando um professor não consegue
interligar o saber científico com a realidade prática do mesmo, contribui desta forma, para
o distanciamento do aluno da compreensão do conhecimento que lhe estar sendo
apresentado. O que desfavorece ao processo de construção dos saberes desse aluno, em
função dele não se vê, de alguma maneira, conectado a aquilo que lhe estar sendo
ensinado. A importância de uma metodologia experimental reside em seu papel de
investigação e na sua função pedagógica de conduzir o aluno na explicação,
problematização, discussão, enfim, no processo de significação dos conceitos químicos
aos quais está tendo a oportunidade de acessar (SEED, 2010).
Tendo por base a afirmação de Melo e Neto (2013, p.112) que ”no ensino de
química, não há uma preocupação com a discussão de como os modelos científicos são
construídos e sua importância na compreensão da construção do conhecimento (...)”,
evidencia-se a partir disso, que estratégias baseadas nesse tipo de abordagem, são
fundamentais para tornar o processo de aprendizagem de química um desafio cada vez
maior para os estudantes, pois não contribuem para o processo de desvelamento da
complexidade das teorias dos saberes científicos e seus pressupostos. Afinal, para o
universo da química se tornar algo mais próximo e palpável, é de suma importância
priorizar a discussão, contextualização e a experimentação, como uma forma de superar
as barreiras dos conceitos abstratos que são característicos desta área.
A partir da atitude de observação do universo que nos cerca, os cientistas são
capazes de construir conhecimentos, criar novos modelos científicos e teorias que
precisam ser devidamente testados. Sendo, necessário para isso, na maioria das vezes,
recorrerem à experimentação ou ao processo de simulação, como uma forma de se
conhecer a profundidade do conhecimento produzido e colocar em teste sua
aplicabilidade e coerência. Devido às práticas laboratoriais despertarem, em geral, o
interesse dos estudantes, instigando a curiosidade pelo exercício da investigação, quando
bem elaboradas, elas podem ser usadas como instrumentos fundamentais ao
aprimoramento do processo de ensino aprendizagem (OLIVEIRA, 2010).
A forma como os livros didáticos trabalham o processo de abordagem dos
conhecimentos químicos, pode contribuir para se construir ideias equivocadas sobre esse
universo, uma vez que, em muitas abordagens, não se apresenta justificativas
contextualmente problematizadas para a cronologia evolutiva de determinados modelos
conceituais propostos. Por isso, é de fundamental relevância se considerar a discussão e
o esclarecimento da importância da participação dos condicionantes históricos à
condução do entendimento dos alunos sobre o processo evolutivo do conhecimento
científico a partir de uma mesma realidade ou momento (CHASSOT, 2003).
Segundo Zompero e Laburu (2011, p. 68) “a perspectiva do ensino com base na
investigação possibilita o aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos
alunos, e também a cooperação entre eles, além de possibilitar que compreendam a
natureza do trabalho científico”. Sendo assim, pode-se compreender claramente a
importância da colaboração do papel da experimentação ao processo de formação do
indivíduo e reafirmar que “desenvolver nas crianças o interesse pela ciência e pela
execução do método científico levaria a uma nova geração de cientistas que
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impulsionariam o desenvolvimento científico, econômico e social” (TRÓPIA, 2009, p.
133).
Enfim, para que uma aprendizagem atenda adequadamente às necessidades e
expectativas dos alunos, contribuindo desta forma, para que estes possam compreender a
relação entre o universo macro e o micro, o abstrato e o concreto, o que se encontra no
plano imaginário e o visível, não exige necessariamente o uso de um método
espetacularmente único ou altamente arrojado, mas bastando apenas que a metodologia
utilizada possa contribuir para o favorecimento de tornar o conhecimento algo mais
próximo e fácil de ser discutido, concretamente alcançado, estabelecido e devidamente
contextualizado (MELO, 2002).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A princípio, no decorrer da realização da atividade experimental da reação de
saponificação, a partir do processo de produção de sabão, os alunos se apresentaram
tímidos em suas respostas, quando eram indagados sobre o que determinada substância
representava dentro do contexto da reação que estava sendo demonstrada, quais as
características que as determinavam, como o processo da reação se estabelecia e o que
condicionava a razão para determinados fenômenos acontecerem. Tal fato reafirma o que
defende Mendonça et al (2011), que a dificuldade que os alunos apresentam em
compreender e fazer a ligação entre os conhecimentos de Química, pode ser reduzido
através do exercício de aulas experimentais juntamente com as teóricas, considerando
situações experienciadas pelos próprios alunos no decorrer do seu cotidiano.
Contudo, a colaboração deles, passou a ter uma participação mais considerável, à
medida que lhes eram fornecidos dicas sobre o que caracterizava ser um ácido ou uma
base, como os elementos presentes em cada substância interagiam entre si para poder
acontecer à reação e o que resultaria de suas combinações. Por isso, em concordância com
o que afirma Seed (2010), a importância de uma metodologia experimental reside no seu
papel de possibilitar a oportunidade de se investigar um fenômeno concretamente,
contribuindo para a condução do amadurecimento da visão crítica e discursiva do aluno
mediante uma problematização estabelecida, como também, ao processo de significação
e entendimento dos conhecimentos aos quais ele está sendo familiarizado no decorrer do
seu processo de aprendizagem. Como também, as práticas quando bem conduzidas,
contribuem para chamar a atenção dos alunos e, por serem de fácil entendimento e
diferentes das aulas tradicionais, esclarecem muitas dúvidas que ficam pendentes nas
teorias, despertando o interesse pela disciplina (BICHO, QUEIROZ; RAMOS, 2016).
Referente ao que o descarte inadequado do sebo de boi poderia impactar e por
que, logo responderam que este poderia contribuir para poluir o meio ambiente, se
descartado inadequadamente, porém sendo reduzido esse impacto, quando é reutilizado
para uma outa função, como no caso do processo de produção de sabão. Por isso, a
inclusão do estudo da química possibilita a compreensão dos fenômenos e transformações
que ocorrem ao nosso redor, contudo, se considerando que o processo de aprendizagem
seja estabelecido de uma maneira mais efetiva, a partir do uso de uma didática que
priorize as situações vivenciadas no cotidiano, resultando num conhecimento mais
palpável, menos fragmentado e mais fácil de ser abstraído pelas pessoas (ROCHA e
VASCONCELOS, 2016).
Em relação aos dados que foram coletados sobre a percepção avaliativa da
atividade experimental, junto aos 35 alunos participantes, estes se apresentaram da
seguinte maneira, abaixo descritos:
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Gráfico 01: Facilitação da compreensão do conteúdo:

17%
SIM
NÃO
83%

Do total dos alunos questionados, 83% (29 alunos) concordaram que a atividade
experimental ajudava muito no processo de compreensão dos conteúdos abordados em
sala de aula, enquanto que, 17% (6 alunos) acharam que não facilitava. O que vem a
concordar com o que defende Goi e Santos (2009), quando expressa que experiências de
ensino tem comprovado que, a adoção de didáticas de aprendizagem centradas em
atividades práticas, têm apresentado resultados eficientes ao processo de apreensão dos
conhecimentos de química, se comprovando isso, pelo aumento da busca de alunos por
programas de pesquisa.
Com relação a variável referente a “Despertar curiosidade”, 100% (35 alunos)
responderam que atividades experimentais “SIM” contribuíam. O que corrobora com as
afirmações de Oliveira (2010), quando defende que devido às práticas laboratoriais
contribuírem para estimular a curiosidade dos alunos, estas quando são bem conduzidas,
também se tornam importantes à consolidação da aprendizagem deles.
Gráfico 02: Necessidade de aulas práticas:
6%

SIM
NÃO
94%

Referente à questão de “Necessidade de aulas práticas”, 94% (33 alunos)
confirmaram que tinham necessidade de aulas práticas, enquanto que só 6% (2 alunos)
responderam não ter necessidade de aulas práticas. Esta situação comunga com as
afirmações defendidas por Mendonça et al (2011), quando esclarece que as dificuldade
apresentadas pelos alunos em compreender o que estudam em química, se deve ao fato
da dificuldade que eles apresentam em contextualizar concretamente aquilo que estudam
em aulas exclusivamente expositivas, podendo ser melhorada essa condição, priorizandose o uso de aulas experimentais em suas atividades didáticas, porém considerando
situações do próprio contexto dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo dessa experiência, ficou possível perceber claramente, a dificuldade que
os alunos apresentavam em estabelecer um parâmetro coerente, entre o que é
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exaustivamente conduzido e discutido, sem a mínima preocupação de contextualização,
em sala de aula, com o que é trabalhado numa atividade experimental.
Também ficou inegável, o quanto que a experimentação é impactante para
estimular a curiosidade, fortalecer ao processo de ensino/aprendizagem, no tonar palpável
o que muitas vezes fica só no imaginário da discussão teórica ou ao fortalecimento do que
se trabalha em salas de aulas. Se agregando consistência e substancial valor a aquilo que,
hoje em dia, é tão difícil de se fazer priorizar e dar a verdadeira importância, que é a
formação intelectual acadêmica e científica.
Contudo, se faz necessário aos profissionais da educação, exercitar mais
atividades pedagógicas que façam uso da experimentação, como uma forma de
possibilitar a viabilização da condução do processo de apreensão dos conhecimentos
científicos, por parte dos alunos. E que contribuam para o favorecimento do
desenvolvimento de suas capacidades de abstração e vinculação do saber científico
teórico ao prático, através de uma atitude e argumentação criticamente embasada e
fortalecida num saber concretamente estabelecido e consolidado a partir de experiências
devidamente contextualizadas.
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MOTIVAÇÃO PARA APRENDER MÚSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA SOB A
PERSPECTIVA DA TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO
Danilo Augusto de Menezes58
Giann Mendes Ribeiro59

RESUMO
Este artigo integra uma pesquisa de dissertação de mestrado fase inicial, cujo objetivo é
compreender os tipos de motivação de estudantes do ensino fundamental II para aprender
música sob a perspectiva da teoria da autodeterminação de Deci e Ryan (2000a). Como
metodologia será ultlizado o survey interseccional presencial, com a aplicação da Escala
de Motivação de Estudantes do Ensino Fundamental (EMEEF), com alunos de cinco
escolas da rede Municipal de Mossoró-RN. Essa discussão tem o interesse de ser um
ponto de partida para pesquisas futuras sobre os tipos de motivação em aprender música
no ensino fundamental II.
Palavras-chave: Motivação para aprender música. Teoria da autodetrminação. educação
básica.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 13 de outubro de 2013 a prefeitura municipal de Mossoró- RN realizou um
concurso público para professor de música (Edital nº 001/201360) no qual fui aprovado
em 6º colocado. Já em 25 de maio de 2018, tomei posse para atuar no ensino fundamental
da rede pública de ensino do município, indicado para trabalhar na Escola Municipal
Rotary, bassumindo as turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
No decorrer das aulas sempre busquei trazer tarefas que estimulassem a
motivação dos alunos para desenvolve-las, todavia, um fato que me chamou atenção foi
a relatividade motivacional dos alunos ao realizarem as atividades. Enquanto a maioria
dos alunos praticavam os exercicios com um grau elevado de interesse, outros não
realizavam as tarefas com o mesma medida.
Todas essas questões me causavam um desconforto interno, já que o meu maior
desejo era que todos os alunos se engajassem nas atividades que eram propostas, com o
mesmo nível de motivação. A partir desses fatos, decidir dar continuidade a minha
formação docente, dando o meu primeiro passo se integrando ao “Grupo de Pesquisa em
Perspectiva em Educação Musical” (GPPEM)-UERN campus Mossoró-RN, que atua em
perspectivas educacionais voltadas para a educação básica, inclusive a motivação para
ensinar e/ou aprender música. Junto ao GPPEM, busquei aprofundar me em referências
literárias que me apoiassem a respeito da motivação do aluno para aprender música na
educação básica. Perante a isso, descobrir um leque de informações acerca da motivação
do aluno em contextos escolares, despertando em mim o interesse em investigar essa
temática em minha dissertação de mestrado que está em fase inicial.
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A MOTIVAÇÃO NO UNIVERSO ESCOLAR
A motivação vem sendo discutida em diversos contextos buscando compreender
séries de fatores internos e externos que leva o indivíduo a realizar uma determinada
atividade. Com base em diferentes teorias que tem investigado sobre a motivação do
aluno, são crescentes as pesquisas a respeito da motivação na área de educação musical,
apontando resultados significativos acerca da motivação do aluno para aprender
(BORUCHOVITCH; BZUNECK, 2009; PIZZATO, 2009; BORUCHOVITCH;
BZUNECK; GUIMARÃES, 2010; ARAÚJO; RAMOS, 2015; CERNEV, 2011; SORDI,
2015; SILVA, 2017).
A motivação no ambiente escolar é um elemento psicológico fundamental para
quem vivencia diariamente tarefas impostas dentro sala de aula, assim como essencial
para que os estudantes se empenhem no processo de aprendizagem, superem suas
dificuldades e desenvolvam autonomia, garantindo a qualidade do envolvimento do
indivíduo nesse processo (ARAÚJO; RAMOS, 2015).
Recentemente, estudos sobre motivação para aprender, vem se tornando um
campo de pesquisa amplo e valioso de vários pesquisadores para a compreenssão do
envolvimento do aluno em determinadas atividades. A partir desse pressuposto, Bzuneck
(2010) nos relata que professores tem declarado uma preocupação a respeito de como
motivar os alunos desinteressados a aprenderem. “Entretanto, recuperar a motivação dos
alunos desmotivados ou promover uma motivação de melhor qualidade não é tarefa
simples” (BZUNECK, 2010, p. 13). Uma poderosa fonte de motivação consiste em um
aluno ver significado ou importância das atividades prescritas (BZUNECK, 2010).
A MACROTEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO
A macroteoria da autodeterminação é uma teoria organísmica do comportamento
humano baseada empiricamente no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, ela
se preoucupa em entender quais são os reais fatores que impedem ou não o ser humano
em desenvolver uma determinada atividade ela defende que quanto mais siginificado o
indivíduo percebe em uma determinada tarefa, seu nível de autonomia é elevado e melhor
é sua qualidade motivacional (DECY; RYAN, 2000a).
Na comtemporaniedade, essa macroteoria tem apoiado diversas pesquisas sobre
motivação em diferentes campos e contextos do conhecimento é a macroteoria da
autodeterminação (TAD), essa macroteoria se divide em seis miniteorias
interrelacionadas: a teoria da avaliação cognitiva que aborda o impacto da motivação
extrinseca sobre a intrinseca; a teoria da orientação de causalidade relata as diferentes
regulações do indivíduo ao seu próprio comportamento; a teoria da integração
organísmica nos aponta os tipos ou a qualidade motivacional do indivíduo; a teoria das
nescessidades psicológicas básicas nos fala que o indivíduo para se sentir totalmente
motivado, ele precisa está saciado de três nescssidades psicológicas, que é autonomia,
competência e pertencimento; a teoria das metas motivacionais busca diferenciar as metas
extrínsecas e intrísecas e seu impacto sobre a motivação, e por fim, a teoria motivacional
de relacionamentos, que relata o desenvolvimento motivacional do indíviduo a partir de
relações pessoais, tais como amigos, familiares e conjugue romântico.
Figura 1: Teoria da autodeterminção dividida em seis miniteorias
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Fonte: Criado pelos próprios autores com base na teoria da autodeterminação (DECY; RYAN,
2000a).

Embora essas seis miniteorias que são apresentadas na TAD estarem
interrelacionadas, para o nosso estudo iremos focar na miniteoria da integração
organísmica, pois é ela que irá nos guiar para alcançarmos nossos objetivos. Essa
miniteoria é capaz de verificar os diferentes tipos de motivação do indivíduo a partir de
um continnum de autodeterminação ou de um lócus de causalidade percebido, esse
acontece quando o indivíduo compreende a fonte de suas ações, podendo ser impessoal,
externo ou interno.
O continnum aborda desde a ausência de regulação que é a desmotivação, os
regulados por motivação extrínseca até os totalmente regulados intrísicamente. A
motivação extrínseca apresenta quatro tipos de regulações. a regulação externa acontece
quando o comportamento é regulado por consequências externas, assim o seu lócus é
externo. Na introjetada ocorre uma internalização do indivíduo com o ato, porém a uma
certa distância, é quando o sujeito realiza algo com um sentimento de dever ou obrigação,
esse lócus é considerado pouco externo. A regulação identificada é quando o sujeito
enxerga uma valorização consciente de uma determinada atividade, por achá-la
importante e últil. A regulação integrada, ocorre quando o indivíduo transfere
completamente os valores indicados para dentro do seu self. Assim, constitui o tipo de
motivação extrínseca de mais autodeterminação. A motivação intríseca, advém quando o
sejeito realiza uma atividade por interesse e alegria, sem esperar nenhuma recompensa
externa. É imporante destacar nesse continnum, é que enquanto a desmotivação, a
motivação extrínseca por regulações externa e introjetada são consideradas como
motivações controladas, a motivação extrínseca por regulações identifica, integrada
juntamente com a motivação intríseca, são consideradas como motivações autônomas.
Figura 2: Continuum de autodeterminação
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Fonte: adaptado de (DECI; RYAN, 2000a).

O presente estudo buscará ampliar discussões a respeito da motivação de alunos
da educação para aprender música, especificamente sob a teoria da autodeterminação, e
tem como objetivo geral compreender os tipos de motivação de estudantes do ensino
fundamental II para aprender música no município de Mossoró-RN sob a perspectiva da
TAD. Os nossos objetivos específicos são: a) verificar os estilos regulatírio dos estudantes
a partir do continuum de autodeterminação; b) identificar os os lúcus de causalidade
percebido atrbuído pelos alunos de música da educação básica; c) analisar os processos
reguladores que motivam a participação dos alunos nas atividades musicais.
O problema que dará suporte para esta pesquisa é: quais os tipos de motivação de
estudantes do ensino fundamental II para aprender música na educação básica? Tendo em
vista que a pesquisa científica pode ser decorrida em diferentes formas, para esta
investigação a abordagem escolhida foi a pesquisa quantitativa. Esse tipo de pesquisa
caracteriza-se por coletar registros, convertendo-o em números e analisados
estatisticamente para serem validados como evidência (ROSA, 2009/2016).
METODOLOGIA E UNIVERSO DA PESQUISA
Tendo em vista que nossa pesquisa irá trabalhar com o uso de índices numéricos,
investigados em um grande número de sujeitos, a pesquisa quantitativa é a que ais se
adequa para o nosso estudo.
Para sistematizar os dados, foi escolhido o método survey, pois esse procedimento
é um dos requisitos nescessários para a compreensão do nosso objetivo. O survey é um
tipo de pesquisa que têm três objetivos fundamentais: descrever, explorar e explicar um
determinado fenômeno. Esses atos desenvolvidos em uma determinada pesquisa, estão
relacionados ao ato de permitir determinadas descrições a respeito de um grupo.
Dentre os vários tipos de pesquisa survey, optamos por realizar uma pesquisa de
survey interseccional descritivo. Esse tipo de método auxilia a investigação dentre um
determinado campo e nos tipos de comportamento de um indivíduo (BARBBIE, 2003).
A possibilidade desse tipo de survey à esse estudo, está relacionada a possibilidade de o
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pesquisador descrever a relação motivacional entre o indivíduo e o aprendizado musical.
Para avaliar a motivação de estudantes da educação básica para aprender música, serão
selecionados alunos de cinco escolas do município de Mossoró-RN, que atuam
regularmente aulas de música no ensino fundamental II.
INSTRUMENTO E PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
Definimos como intrumento de coleta de dados para esta pesquisa a Escala de
Motivação de Estudantes do Ensino Fundamental (EMEEF), elaborada por Rufini,
Bzuneck e Oliveira (2011), em escala de Likert de cinco pontos, no qual o participante
irá marcar cada item indicado o grau que o qual considera verdadeiro e até onde ele
concorda a partir de seu comportamento relacionado as questões que serão aplicadas. Essa
escala foi elaborada, cujo o objetivo foi verificar a qualidade motivacional de estudantes
do ensino fundamental, tendo por referência a Teoria da Autodeterminação. Essa escala
parti de uma pergunta incial “Por que venho à escola?”. A partir dessa questão, ela se
divide em 29 afirmativas, representando o continuum proposto pela teoria da
autodeterminação (Ryan & Deci, 2000), do qual foram considerados a hipótese de
desmotivação e quatro tipos de motivação, sendo tres de motivação extrínseca em seus
diferentes níveis de autorregulação e a própria motivação intrínseca (RUFINI;
BZUNECK, OLIVEIRA, 2011). Na figura 3 apresentamos um exemplo de como a escala
pode ser aplicada.
Figura 3: Modelo da escala em tipo Lirket
Não sei porque venho à escola e sinceramente não ligo para isso (amotivação).

Discordo
Totalmente

Discordo

Sem opnião

Concordo

concordo
Totalmente

Fonte: Criada pelo autor com base em (ROSA, 2009/2016)

Como o nosso obejetivo é compreender os tipos de motivação dos estudantes do
ensino fuindamenta II para aprender música, percebemos que a escala que pretendemos
ultilizar foi elaborada de forma ampla, sem especificar e direcionar uma disciplina
específica para cada iten apresentado. Sendo assim, teremos que adapatar a (EMEEF),
para que todos as afirmativas da escala fiquem direcionadas especificamente para
estudantes de música do ensino fundamental.
Além dessa adaptação para a área de educação musical, pretendemos realizar um
estudo piloto com a escala, em uma amostra bem menor ao real fenômeno a ser estudado.
O estudo piloto é um teste, em pequena escala, dos procedimentos, materiais e métodos
propostos para determinada pesquisa. Ou seja, é uma miniversão do estudo completo, que
envolve a realização de todos os procedimentos previstos na metodologia de modo que
possibilite dos instrumentos na fase que antecede a investigação. A importância de
conduzir um estudo piloto está na possibilidade de testar, avaliar, revisar e aprimorar os
instrumentos e procedimentos de pesquisa. (CANHOTA, 2008)
Após a realização do estudo piloto, iremos para a fase final de coleta de dados da
pesquisa, que é a aplicação da escala e o processo de validar os seus dados. Para analisar
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a validade e a confiabilidade das informações contidas em cada iten, será aplicado o teste
de alfa de conboach, esse será capaz de verificar a competência interna de cada idéia
apresentada pelos alunos. O Alfa de conboach é um importante indicador estatístico de
qualidade de um instrumento psicométrico, que ao ser ultilizado, os resultados devem
apresentar valores entre 0 e 1. Assim, quanto mais próximo o valor estiver de 1, melhor
será sua precisão (MALHOTRA, 2006).
Os dados que serão obtidos na amostra de alunos da edcucação básica, serão todos
codificados e transportados para o SPSS (Statical Package for the Social Sciences) para
a realização das análises estatísticas. A ultilização desse software irá nos auxiliar na
elaboração dos cáuculos estatísticos, nos permitindo uma precisão maior dos dados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões acerca da motivação para aprender música, vem sendo de grande
importância para a área de educação musical, onde os pesquisadores, que na maioria das
vezes são professores de música atuantes na educação básica, buscam compreender,
identificar e analisar os tipos de motivação do aluno, tendo em vista, que ao conhecer
esses procedimentos, o docente pode proporcionar uma melhor qualidade de
envolvimento do estudante em tividades musicais.
A partir desses levantamentos, esse trabalho pode ser visto como ponto de partida
para pesquisas futuras nessa área levantada aqui em questão, despertando o interesse dos
professores de música que atuam na educação básica, a buscar entender mais a fundo a
qualidade motivacional de seus alunos para desenvolver as atividades musicais.
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RESUMO
Desde muito cedo, os surdos sofrem por causa de suas limitações auditivas. Acredita-se
que o pior destes sofrimentos aconteceu no ano de 1880 em Milão, na Itália, quando ficou
proibido que os surdos aprendessem língua de sinais, sob a explicação de que esta
implicaria o desenvolvimento dos mesmos. Desde então, foram vários os sofrimentos que
trouxeram problemas em todas as áreas da vida do surdo, sobretudo na área educacional.
Sabendo disso, através deste trabalho, objetivou-se propor atividades práticas
pedagógicas que utilizassem recursos visuais no processo de ensino-aprendizagem,
enfocando o ensino de português para surdos, a fim de identificar o processo pedagógico
visual e sua eficiência na educação dos surdos. Para tanto, foi pensada uma forma na qual
o surdo poderia aprender a Libras, ao mesmo tempo em que aprende o português. A esta
foi dada o nome de Bilinguismo. Utilizando-se desta proposta, o educador que for ensinar
a alunos surdos e ouvintes pode utilizar recursos que venham a alfabetizar os mesmos
simultaneamente, através de materiais didáticos de ensino que atraiam a atenção destes
alunos, buscando características em comum. Neste caso, podemos citar como
característica comum, principalmente, a visão. O uso das representações visuais, o uso
das gravuras de objetos de imagem, significado, sinal e palavra, os alunos estabelecem
relações de seus conhecimentos com a vida cotidiana, seus textos se tornaram mais
elaborados. As representações visuais favoreceram uma contextualização da frase, maior
concentração e entendimento da proposta frasal.
Palavras-chave: Estratégia. Ensino. Português. Surdo.

INTRODUÇÃO
Desde muito cedo os surdos sofrem pelo fato de, na maioria das vezes, serem
reclusos da sociedade, e por causa disso, acabam perdendo o acesso a sua língua materna,
a língua de sinais. É importante que busquemos recapitular esta trajetória histórica de
lutas, para que possamos entender as dificuldades que o sujeito surdo possui para aprender
a língua. Estes acontecimentos ainda interferem na aprendizagem e aceitação da
identidade do sujeito surdo.
Na antiguidade, os gregos e romanos pensavam nos surdos como pessoas
diferentes e não acreditavam em sua capacidade intelectual, isolando os mesmos da
sociedade, usando como argumento um pensamento de Moura que diz o seguinte:
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O pensamento não podia se desenvolver sem linguagem e que esta não
se desenvolvia sem a fala. Desde que a fala não se desenvolvia sem a
audição, quem não ouvia, não falava e não pensava, não podendo
receber ensinamentos e, portanto, aprender. (MOURA, 2000. p. 16)

Este pensamento faz com que pensemos nos surdos como pessoas incapazes e com
a inteligência limitada à audição, ou seja, se não ouve, não possui capacidade de pensar,
nem de aprender e muito menos ensinar.
Porém, no século XVI, um médico italiano por nome de Girolamo Cardamo
afirma que pessoas com surdez poderiam sim aprender a ler e escrever. A partir daí,
alguns professores passaram a buscar estratégias de ensino para que os surdos pudessem
ser alfabetizados. Dentre muitos educadores, podemos destacar Pedro Ponse de Leon, que
ensinou os surdos a falar, ler e escrever. Vale ressaltar que era importante para o surdo
conseguir se comunicar, pois eles ainda não possuíam direitos reconhecidos por lei. Se,
por exemplo, ele fosse o filho primogênito e seus progenitores viessem a óbito, o mesmo
não teria direito a herança.
A partir daí, surgiu o oralismo: método de ensino utilizado para ensinar surdos a
falar. Seus impulsionadores acreditavam que somente através da fala um sujeito poderia
assumir determinada posição na sociedade. Depois de algum tempo, após várias tentativas
frustradas de oralizar o surdo, alguns adeptos do método oralista passaram a acreditar que
os surdos poderiam aprender a ler e escrever de outra forma, no caso utilizando, a língua
de sinais. No entanto, não eram todos que pensavam desta forma.
No ano de 1880, aconteceu o congresso de Milão, que foi uma conferência
internacional de educadores surdos realizado na cidade de Milão, na Itália. Nela foi
realizada uma votação em defesa do método oralista ou das línguas de sinais. Vale
ressaltar que aos surdos não foi permitido votar. Nessas circunstâncias, naturalmente o
método oralista venceu. E, a partir daquele dia, ficou proibido que os surdos aprendessem
e desenvolvessem línguas de sinais, sob a explicação de que aquela língua era prejudicial
para o seu desenvolvimento.
Alguns séculos depois, começou a surgir comentários da ineficiência do oralismo:
acreditavam que os surdos que não aprendiam a oralizar, eram deficientes mentais.
Supondo a ideia de que a surdez e as consequências que ela trazia estavam ligadas ao
próprio surdo. Somente no final do século XX e o início do século XXI foi que surgiram
oportunidades para que o surdo pudesse reconstruir a sua história, como por exemplo:
leis que legitimaram e valorizaram sua língua, o reconhecimento de sua identidade, o
respeito pelas diferenças em sociedade e principalmente, o estabelecimento de garantias
à educação inclusiva.
Tendo em vista esse histórico de lutas e a negação do direito de aprender da
comunidade surda por tanto tempo, o objetivo deste trabalho foi o de tentar contribuir
para fomentar as formas hoje consideradas mais eficientes no ensino de surdos,
respeitando a sua língua materna e sua cultura. Assim, propomos atividades práticas
pedagógicas que utilizassem recursos visuais nos caminhos de ensino-aprendizagem de
português para surdos, a fim de identificar o processo pedagógico visual e sua eficiência
na educação dos surdos.
ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS PARA SURDOS
A lei 10.436 de 24 de Abril de 2002, em seu Art. 1º, reconhece a Libras como
Língua Oficial e no Art. 4º, parágrafo único, diz que a Libras não poderá substituir a
modalidade escrita do português. Isso implica dizer que é direito do surdo utilizar a Libras
como a sua L1 (primeira língua), mas também é reservado a ele o direito ao aprendizado
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do português em sua modalidade escrita, cabendo ao sistema público de ensino garantir
meios e buscar estratégias para que estes alunos possam desenvolver o português como a
sua L2 (segunda língua) de forma eficiente.
Esta busca por metodologias de ensino eficiente tornou-se objeto de pesquisa de
vários estudiosos da área, que objetivam encontrar uma forma de ensino do português
para surdos que seja eficaz. Para tanto, foi pensada uma forma na qual o surdo poderia
aprender a Libras ao mesmo tempo em que aprende o Português. A esta, foi dada o nome
de Bilinguismo:
O objetivo da proposta bilíngue é de garantir ao aluno surdo um
desenvolvimento
cognitivo-linguístico
compatível
com
o
desenvolvimento de ouvintes da mesma faixa etária, a partir da língua de
sinais e em convivência com seus pares surdos para a construção e a
valorização da identidade surda e assegurar a aprendizagem da língua
majoritária como segunda língua, na companhia harmoniosa dos
ouvintes. Assim, o aluno surdo terá acesso a duas línguas: a língua de
sinais e a língua do grupo majoritário. (ALMEIDA; SANTOS e
LACERDA, 2015, p. 33).

Utilizando-se desta proposta, o educador que for ensinar a alunos surdos e
ouvintes pode lançar mão de recursos que venham a alfabetizar a ambos os grupos
simultaneamente, através de materiais didáticos de ensino que desperte o interesse geral,
buscando temas e estratégias que funcionem tanto para os surdos quanto para os ouvintes.
Podemos citar como característica comum a ser explorada como estratégia,
principalmente, a visão.
Em uma sala que contenha surdos e ouvintes, o educador pode utilizar de material
didático que explore imagens e ministrar a sua aula como ilustração abaixo:

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

Fonte: Imagem da internet

Fonte: Imagem da internet

No elemento gráfico acima podemos identificar e entender como ocorre o
processo didático para proposta metodológica, como o exemplo a seguir:
Exemplo:

Fonte: Imagem da internet
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METODOLOGIA
O presente artigo, que apresenta metodologia qualitativa interpretativista e teve
seu desenvolvimento a partir pesquisas bibliográficas, se norteou para a identificação e
escolha de referências que pudessem contribuir para práticas pedagógicas inclusivas de
português para surdos. Além disso, desenvolvemos atividades a serem testadas e
avaliadas por colaboradores: participaram do estudo 03 (três) alunos surdos do curso de
licenciatura em Letras Libras do Campus Caraúbas da Universidade Federal Rural do
Semiárido (UFERSA). Como instrumento de avaliação da eficiência do método de ensino
investigado, foi utilizada uma atividade por nós elaborada que identificou se a proposta
estratégica para o ensino de português para surdo era eficiente.
Os dados foram coletados ao longo da disciplina de Português Instrumental, do
curso de Licenciatura em Letras Libras, Campus Caraúbas da Universidade Federal Rural
do Semiárido (UFERSA), no semestre letivo 2018.1, instituição em que o estudo foi
realizado. Buscamos realizar uma análise descritiva dos dados obtidos, que, segundo
metodologia proposta por Bardin, é entendida “como um conjunto de técnicas de análise
das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens” (1977, p. 38).
Para atender aos objetivos propostos e com base no que ficou evidenciado na
proposta didática, foram estipuladas categorias que orientaram os colaboradores para um
melhor esclarecimento sobre a proposta. Em seguida, foram analisados os dados obtidos,
que são aqui publicados com o intuito de servir como estudo de estratégia de ensino de
português para surdos e encaminhamentos para futuras pesquisas.
Para a realização estratégica de ensino de português para surdos, realizamos uma
pesquisa com o objetivo de esclarecer a importância de o surdo aprender português
através da perspectiva bilíngue e da utilização de recursos visuais, pois estes últimos são
muito importantes para a cultura surda e é extremamente utilizada na atualidade. Assim
como o desenvolvimento do português foi para os textos impressos, hoje em dia, como
afirma Dondis, “O visual predomina, o verbal tem a função de acréscimo” (1991, p. 12).
As atividades desenvolvidas para o uso e teste de português para surdos foram
desenvolvida pelos pesquisadores, conforme segue abaixo:
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os aspectos observados durante a realização da atividade estratégica de ensino de
português para surdos tiveram como categorias de análise as seguinte: a) Identificação e
reconhecimento de atributos das imagens; b) Reconhecimento de aspectos imediatos que
a representação visual oferece; c) Relações entre significado e situações do cotidiano; d)
Transposição de situações, da representação visual para a realidade; e) Identificação de
palavra após os processos.
Com base nas categorias destacadas, foram realizadas as transcrições, examinadas
em seguida, para a identificação do processo da realização das atividades:

ATIVIDADE

ALUNO 01

ALUNO 02

ALUNO 03

1

“Luís acordou depois “Luís acorda comer “Luis acordei ir
comeu e foi para à ir escola”.
almoçar depois ir
escola”.
pra escola”.

2

“Pedro pegou a bicicleta “Pedro ir bicicleta Pedro andar de
e foi trabalhar”.
trabalhar”.
bicicleta ir
trabalhar”.

3

“Pedro está no banheiro, Pedro banho brincar Pedro tomando
depois foi tomar banho, gato”.
banho, brincando
se arrumar e foi brincar
com gato”.
com o gato”.

Após a realização das atividades visuais vivenciadas pelos alunos surdos, nas
situações oferecidas e mediadas, percebemos as relações estabelecidas com a
representação visual utilizada e os seus significados. De acordo com Reily (2003) e Nery
e Batista (2004):
(...) o processo de ensino do aluno surdo se beneficia do uso das
imagens visuais e que os educadores devem compreender mais sobre
seu poder construtivo para utilizá-las adequadamente; a formação de
conceitos seria facilitada utilizando representações visuais, e a sua
adoção, nas atividades educacionais, auxiliaria no processo de
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desenvolvimento do pensamento conceitual, porque a imagem permeia
os campos do saber, traz uma estrutura e potencial que podem ser
aproveitados para transmitir conhecimento e desenvolver o raciocínio
(p. 290).

Percebemos então que, com o uso das representações visuais, o uso das gravuras
de objetos, de imagem, significado, sinal e palavra, os alunos estabelecem relações de
seus conhecimentos com a vida cotidiana, e, consequentemente, seus textos se tornaram
mais elaborados. As representações visuais favoreceram uma contextualização da frase,
maior concentração e entendimento da proposta frasal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que o presente estudo indica a possibilidade de se pensar em
recursos facilitadores da aprendizagem do aluno surdo. A proposta de adoção de imagens
visuais podem ser uma delas, assim como outros recursos devem ser explorados,
descobertos e até mesmo criados com o objetivo de possibilitar uma metodologia
facilitadora que possa se adequar às diferenças do aluno surdo, pois é de fundamental
importância que as estratégias pedagógicas voltadas aos alunos surdos propiciem
oportunidades efetivas para o desenvolvimento da linguagem, privilegiando a língua que
os beneficie para a aquisição do conhecimento.
Na maioria das vezes, os surdos não são atendidos em suas demandas linguísticas.
Fernandes (2006) aponta que para aprender a ler e a escrever é necessário que se tenha
experiências de prática de leitura e de escrita de maneira significativa, dessa maneira, a
tarefa dos pesquisadores consiste em criar estratégia e procedimento que levem os
participantes surdos a momentos de leitura e de escrita em outros contextos, de forma a
construir de fato significados.
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PROJETOS INTERDISCIPLINARES: uma análise dos métodos utilizados
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RESUMO
Devido às transformações que a sociedade vem passando nos últimos anos, há uma
discussão no meio educacional de que a metodologia tradicional é desafiada a promover
uma aprendizagem significativa. Diante disso, a interdisciplinaridade é vista como uma
necessidade real de integração dos conhecimentos não apenas para a formação acadêmica
do aluno, mas também para a sua vida profissional e social, pois ela busca a construção
de um diálogo entre as diversas áreas do saber. Nesse contexto, a grande maioria dos
projetos políticos pedagógicos de curso enfatiza a importância dessa prática durante o
percurso formativo dos estudantes, porém há questionamentos sobre se os projetos de fato
acontecem como deveriam, se são realizados de forma planejada, estruturada e
executados de maneira eficiente e eficaz ou se o termo “interdisciplinaridade” virou um
“jargão pedagógico”. Fases como planejamento, gerenciamento e avaliação são
indispensáveis para o sucesso de qualquer projeto, inclusive os interdisciplinares, e
negligenciar a importância de uma das fases pode trazer resultados indesejáveis para os
envolvidos. O planejamento é importante para permitir uma visão global do projeto,
elencando seus objetivos, entendendo os relacionamentos e dependências entre as
disciplinas, estabelecendo as prioridades e papéis, assim como, escopo, cronograma e
recursos necessários, visando resultados positivos no processo de ensino-aprendizado. A
fase de gerenciamento visa acompanhar o projeto, identificando e monitorando os riscos,
avaliando o andamento do projeto em relação aos objetivos definidos e cronograma, a
integração entre as diversas áreas do saber, o envolvimento tanto dos docentes como dos
discentes, fazendo com que os docentes que muitas vezes não tiveram uma formação
interdisciplinar atuem em prol da coletividade e interseção dos saberes buscando um
resultado comum. Por fim, temos a etapa de avaliação que pode ocorrer durante todo o
ciclo do projeto, que objetiva mensurar como o projeto interdisciplinar contribuiu para a
construção do saber e formação dos envolvidos interdisciplinar de forma qualitativa
através de vários métodos, inclusive o feedback dos alunos, gerando indicadores e dados
que podem servir para projetos futuros. Diante do exposto, este trabalho objetiva
demonstrar as formas, métodos e técnicas, que os docentes do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano estão utilizando para planejar,
gerenciar e avaliar seus projetos interdisciplinares e identificar se os métodos são
eficientes no que diz respeito a clareza dos objetivos, envolvimento dos participantes,
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visão global do andamento do projeto, análise de riscos, integração entre as diversas áreas
do saber e efetividade na contribuição da formação dos discentes.
Palavras-chave:
aprendizagem.

interdisciplinaridade.

Gerenciamento

de

projetos.

Ensino-

INTRODUÇÃO
O modelo tradicional de ensino vem sendo há muito tempo motivo de preocupação
devido ao seu esgotamento frente às transformações que a sociedade vem passando nos
últimos anos, principalmente devido ao grande volume de conhecimento gerado e
paradoxalmente por sua rápida obsolescência, especialmente quando esse conhecimento
é de natureza tecnológica. Na medida em que o conhecimento – mais que os recursos
naturais, é apontado como o motor propulsor da riqueza e qualidade de vida das
sociedades, governos e nações colocam o atual modelo de ensino como o centro das
preocupações (RIBEIRO, 2009). Além disso, a complexidade dos problemas enfrentados
pelas sociedades indica que já não basta ensinar aos alunos teorias e conceitos derivados
das ciências exatas e naturais. A própria etimologia de Universidade já pressupõe o
entendimento entre as diversas disciplinas, pensamentos e convívio social, favorecendo a
formação acadêmica por meio do estímulo ao questionamento e do convívio com
pensamentos diversos (JAPIASSU, 1976). Tais percepções evidenciam que a
interdisciplinaridade não é um modismo pós-moderno, mas sim uma necessidade de
integração de conhecimentos à formação não só acadêmica, mas sim humana e social.
A interdisciplinaridade já é motivo de debate no meio educacional há muito
tempo, no âmbito dessa discussão, o imperativo explicitado por grande parte dos
responsáveis pela organização curricular é o da necessidade da elaboração de práticas
pedagógicas interdisciplinares, pois há um consenso que a metodologia fragmentada já
não dá conta de promover a aprendizagem significativa, nem encorajar o
desenvolvimento de outros tipos de conhecimento valorizados na vida profissional e
social. Porém, discute-se se de fato a interdisciplinaridade acontece como deveria em sua
essência, e quando acontece, se é algo de forma planejada, estruturada, coordenada, que
pode ser acompanhada, gerenciada e avaliada, trazendo uma reflexão sobre sua eficiência
e eficácia para o processo de formação e construção do conhecimento dos alunos. Ou se
o termo “interdisciplinaridade” sofreu uma banalização pelos próprios especialistas do
ensino, virando um “jargão pedagógico” e deixando que sua compreensão de que é algo
que exige planejamento, empenho coletivo, gerenciamento, inclusão de novas práticas
docentes, mudanças, fiquem nas entrelinhas do termo “interdisciplinaridade”, e seja usada
apenas para compor os projetos políticos pedagógicos que deveriam nortear os cursos.
Dado a importância da interdisciplinaridade diante das dificuldades vividas pela
educação e o processo de ensino-aprendizagem devido as transformações que a sociedade
tem vivido nos últimos anos, quais seriam as dificuldades em colocar projetos
interdisciplinares em prática, de uma forma institucionalizada, organizada, gerenciável,
permitindo um acompanhamento e avaliação da sua importância no processo de ensinoaprendizagem? Apesar de muitos professores terem ciência da importância de práticas
interdisciplinares a grande maioria não teve em seu percurso formativo a vivência de tais
práticas, outro fator importante é que, em consequência da pouca vivência interdisciplinar
faltam-lhes a compreensão que as atividades interdisciplinares devem fazer parte de um
projeto educacional que requer clareza dos objetivos, acompanhamento do projeto,
análise dos riscos, definição dos papéis e critérios bem definidos de avaliação, para isso
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devem ser adotados métodos e técnicas para o planejamento e gerenciamento de tais
projetos.
Para que qualquer projeto, educacional ou não, seja executado de forma
satisfatória é indispensável elementos como envolvimento dos membros, clareza dos
objetivos, comunicação eficiente e análise dos riscos. No caso dos projetos
interdisciplinares elementos determinantes para o sucesso surgem como: estabelecer um
diálogo eficiente entre as diversas áreas do saber, respeitar as dependências dos conteúdos
e das disciplinas, promover uma mudança de práticas pedagógicas priorizando a liberdade
do aluno promovendo uma aprendizagem mais significativa, criar novos métodos de
avaliação do aluno. Caso o planejamento, gerenciamento e definição clara dos critérios
de avaliação sejam negligenciados, os resultados do projeto podem ser indesejáveis para
todos os envolvidos.
Dado a importância da necessidade de um planejamento e gerenciamento dos
projetos interdisciplinares, este artigo tem o objetivo de evidenciar quais técnicas,
ferramentas e métodos o corpo docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sertão Pernambucano utiliza para planejar, gerenciar e avaliar seus
projetos interdisciplinares e identificar se os métodos são eficientes no que diz respeito a
clareza dos objetivos, envolvimento dos participantes, visão global do andamento do
projeto, análise de riscos, integração entre as diversas áreas do saber e efetividade na
contribuição da formação dos discentes.
A organização desse artigo está disposta da seguinte maneira: a seção 2 e 3
apresenta o referencial teórico, abordando os principais conceitos sobre
interdisciplinaridade e demonstrando de que forma o gerenciamento de projetos
educacionais auxiliam na efetividade de projetos interdisciplinares; a seção 4 descreve a
metodologia aplicada, indicando métodos e instrumentos de pesquisa; a seção 5 apresenta
os resultados encontrados e análise; por fim, a seção 6 apresenta as considerações finais
e trabalhos futuros.
INTERDISCIPLINARIDADE
Em termos gerais, a interdisciplinaridade busca a construção de um diálogo entre
as diversas áreas do saber, tendo como objetivo precípuo o desencadeamento de análises
pluridimensionais da realidade em sua grandeza e complexidade. Isso não quer dizer,
contudo, que a ideia de uma proposta interdisciplinar defenda a anulação dos marcos
epistemológicos dos setores do conhecimento. É preciso deixar claro que, mesmo
amparada numa concepção dialógica da relação entre os saberes, a interdisciplinaridade,
ao contrário do que muitos pensam, não é uma prática que visa a eliminação dos
conhecimentos disciplinares, pois “respeita a especificidade de cada área do
conhecimento, isto é, a fragmentação necessária no diálogo inteligente com o mundo [...]”
(LIMA; COSTA; PERNAMBUCO, 2014).
Aprofundando essa visão, Bossa (2007) esclarece que a interdisciplinaridade não
é a mera aglutinação de várias perspectivas analíticas sobre um tema ou uma problemática
da realidade, mas sim o movimento que oportuniza a construção de um novo
conhecimento, que, embora tenha nascido a partir da contribuição das diversas disciplinas
envolvidas na análise, não pertence a nenhuma delas, sendo, por isso mesmo, um
conhecimento assentado em novas bases epistemológicas. Eis aí, segundo esta autora, a
condição essencial de toda ação interdisciplinar.
O conceito de interdisciplinaridade vem se destacando há décadas na literatura
educacional em diversos países. No Brasil, esse conceito tem estado presente em
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documentos educacionais desde os anos 70, quando sua utilização estava inicialmente
articulada à noção de integração (FAZENDA, 1979).
A interdisciplinaridade é uma orientação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) para o ensino médio, por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
cujo objetivo é fazer da sala de aula mais do que um espaço para simplesmente absorver
e decorar informações. Segundo a orientação do Ministério da Educação (MEC), a
interdisciplinaridade não pretende acabar com as disciplinas, mas utilizar os
conhecimentos de várias delas na compreensão de um problema, na busca de soluções,
ou para entender um fenômeno sob vários pontos de vista. A interdisciplinaridade é,
portanto, um instrumento que na proposta de reforma curricular do ensino médio aponta
para estabelecer – na prática escolar – interconexões e passagens entre os conhecimentos
através de relações de complementaridade, convergência ou divergência (Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) (MENEZES, 2001).
A interdisciplinaridade é uma atitude coletiva não só dos docentes, mas de todos
os envolvidos na formação do aluno, na qual se propõem a trabalhar em prol de uma
aprendizagem significativa para seus discentes, produzindo o conhecimento necessário
para que o estudante possa encontrar soluções e alternativas através do conhecimento das
diversas áreas para os problemas que surgirem. O ensino interdisciplinar não elimina o
método tradicional de lecionar, pelo contrário, ele torna-se um importante aliado na
prática pedagógica. As instituições educacionais devem compreender as necessidades de
mudanças na transmissão do conhecimento para seus alunos e intervir, fazendo com que
surja um profissional com uma formação diferenciada dos demais.
Para Weigert, Villani e Freitas (2009) existem dois problemas centrais para a
eficácia de um trabalho interdisciplinar coletivo, o primeiro, segundo o autor, diz respeito
a lentidão no planejamento e execução do projeto devido aos professores das diversas
áreas “falarem línguas diferentes”, dificultando o entendimento entre as partes e a
sincronização dos trabalhos. O outro grande problema, aponta o autor, consiste na
mudança de atitude e práticas pedagógicas, pois para que o projeto seja aderente e eficaz
os discentes precisam ter mais liberdade de atuação e os docentes devem estar preparados
para saírem da forma tradicional de ensino, onde ao invés de priorizar o “aluno
comportado”, estimular-se-ia o desenvolvimento do “aluno participante”. O docente
precisa deixar de ser um repetidor de receitas para empreender projetos pedagógicos, com
simulações de problemas aproximados da realidade que desafiem os alunos a serem
criativos, autônomos e críticos. Deve desencadear atividades que gerem capacidade
produtiva e instiguem o espírito de investigação. Ao planejar ações que demandam o
raciocínio lógico, deve ter a sensibilidade de provocar a reflexão ética, o diálogo, o
espírito de grupo e a plena vivência da cidadania consciente (BEHRENS,1996, p.47).
GERENCIAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS
O termo “projeto” é utilizado em diferentes situações, tanto do cotidiano
profissional como pessoal, para se referir a diferentes ações, objetivos, ideias, entre
outros. São encontrados projetos em diferentes áreas do conhecimento e tipos de
organizações profissionais, que podem se referir a atividades desenvolvidas por uma ou
muitas pessoas. De acordo com Cavalieri (2005, p. 01), “Um projeto é um
empreendimento único, com início e fim determinados, que utiliza recursos e é conduzido
por pessoas, visando atingir objetivos predefinidos. ”
Podemos encontrar o termo “projeto” em diversas situações, em diferentes áreas
do conhecimento, no âmbito educacional é um empreendimento de duração finita, com
objetivos claramente definidos na solução de problemas, oportunidades, necessidades,
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desafios ou interesses de um sistema educacional, de um educador ou grupo de
educadores, com a finalidade de planejar, coordenar e executar ações voltadas para
melhoria de processos educativos e de formação humana, em seus diferentes níveis e
contextos. (BRITO; SABARIZ, 2011). De acordo com Cavalieri (2005), com base no
PMI (Project Management Institute), para que se tenha um projeto, ele deve ter três
características principais:
1. Ser temporário: Ou seja, possuir um começo e um fim determinados. Ele se inicia no
momento do planejamento, quando a necessidade sai do plano das ideias e se torna um
caminho a ser percorrido até que os objetivos sejam atingidos. Dessa maneira, também
não existe um projeto que não preveja um resultado, que irá determinar a sua finalização.
2. Ser exclusivo: O resultado, seja um produto, serviço ou objetivo final de um projeto,
será sempre diferente de outros que tenham sido desenvolvidos anteriormente.
3. Progressivo: À medida que o projeto se desenvolve, ele se torna mais complexo,
envolvendo diferentes pessoas, com objetivos intermediários mais complexos. Da mesma
maneira, quanto mais ele se desenvolve, melhor a ideia que se consegue ter do produto
final.
De acordo com Moura e Barbosa (2008, p. 23),
[...] projeto educacional é um empreendimento de duração finita, com
objetivos claramente definidos em função de problemas, oportunidades,
necessidades, desafios, ou interesses de um sistema educacional, de um
educador ou grupo de educadores, com a finalidade de planejar,
coordenar e executar ações voltadas para melhoria de processos
educativos e de formação humana, em seus diferentes níveis e
contextos.

Os projetos educacionais podem ser desenvolvidos em qualquer contexto de
atuação, desde que se tenha uma finalidade educativa para a formação e desenvolvimento
social e humano. Para que se tenha êxito, deve haver um ciclo de vida do projeto,
contendo as fases que dão sustentação a qualquer meta proposta: inicialização,
planejamento, execução, controle e encerramento.
A fase de inicialização é a visão geral do projeto, na qual identifica e define o
problema, além de determinar o que será realizado. Na fase de planejamento determinase o objetivo, o resultado que se espera obter, os recursos necessários, os prazos e custos.
Há um detalhamento do escopo, listando, de forma sequencial, as atividades fundamentais
e os recursos destinados a cada uma, para que se tenha um passo a passo que possa ser
seguido de maneira eficiente. Já na fase de execução é organizada e coordenada as
equipes, nas quais serão atribuídas as tarefas. Nessa etapa, a comunicação é essencial
entre todos os envolvidos para resolver conflitos e problemas que possam surgir. O
controle nada mais é do que o gerenciamento do projeto, no qual será monitorada toda a
execução, lidando com os desvios que possam acontecer e adotando medidas que possam
manter o plano traçado no eixo, além de distribuir, se necessário, os recursos.
Encerramento é a fase de avaliação do projeto. É analisado e avaliado cada técnica,
método e ferramenta utilizada para saber se os resultados foram realmente obtidos
conforme o esperado.
O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades,
ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. Neste
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modelo, o gerenciamento de projetos é realizado por meio da aplicação e integração dos
processos de gerenciamento de projetos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE,
2008).
METODOLOGIA
Foi utilizada a pesquisa de campo como técnica de pesquisa com o objetivo de
identificar como os docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sertão Pernambucano (IFSertão-PE) tem desenvolvido trabalhos com a prática
interdisciplinar.
O questionário foi utilizado como instrumento para coleta de dados na pesquisa
de campo por permitir uniformidade na avaliação e evitar distorção nas respostas. O
questionário foi elaborado de modo eletrônico e enviado via e-mail para 445 professores
dos sete campus e dois centros de referência do IFSertão-PE.
O questionário foi formado por 9 questões, sendo 8 fechadas e uma aberta. As
perguntas abordadas foram: “Já participou de em algum projeto interdisciplinar?”, “De
onde partiu a iniciativa dos projetos interdisciplinares que participou?”, “Em média,
quantas disciplinas estavam envolvidas nos projetos que já participou?”, “Quais
métodos/técnicas foram utilizadas para o acompanhamento do projeto?“, “Para o
planejamento e andamento do Projeto, foram respeitadas as dependências entre os
conteúdos das disciplinas?”, “Na sua avaliação, o projeto interdisciplinar contribuiu com
o aprendizado do aluno de alguma forma que as disciplinas isoladas não poderiam
contribuir?” e “Quais as dificuldades em conduzir/participar do projeto interdisciplinar?”.
RESULTADOS
Foram obtidas 51 respostas das perguntas do questionário aplicado. Com base nas
respostas obtidas, foi possível identificar que 68,6% dos professores já participaram de
projetos interdisciplinares em suas atividades, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1- Respostas obtidas sobre a participação em projetos interdisciplinar.

A iniciativa da utilização de projetos interdisciplinar ocorreu principalmente por
iniciativa do contato entre docentes com 45,7%, e por iniciativa própria do docente com
25,7%. A Figura 2 apresenta o quantitativo de onde partiu a iniciativa para o projeto
interdisciplinar.
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Figura 2 - Respostas obtidas sobre a iniciativa em projetos interdisciplinar.

A Figura 3 demonstra que 62,9% dos projetos interdisciplinares envolveram mais
de duas disciplinas. Em seguida, 37,1% responderam que o projeto envolveu apenas duas
disciplinas. Este resultado apresenta que o IF Sertão-PE tem projetos integrando mais de
2 docentes em projetos interdisciplinares.

Figura 3 - Respostas obtidas sobre o quantitativo de disciplinas envolvidas nos projetos
interdisciplinares.

A Figura 4 apresenta as respostas sobre os métodos/técnicas utilizadas para
acompanhamento. A questão permitiu o entrevistado digitar o método utilizado
livremente. A partir das respostas, foi observado que nenhum método formal ou técnica
para acompanhamento do projeto foi apontado. Apenas 45,7% realizaram
acompanhamento participando de reuniões conforme a necessidade. Em seguida, houve
um percentual de 22,9% para “reuniões periódicas pré-estabelecidas” e “encontros
informais”.
É possível perceber que no planejamento dos projetos foram respeitadas as
dependências das disciplinas e conteúdos em 54,3% dos entrevistados e 37,1% dos
docentes acham que “talvez” tenham respeitado.
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Figura 4 - Respostas obtidas sobre os métodos ou técnicas para acompanhamento nos projetos
interdisciplinares.

Figura 5 - Respostas obtidas sobre as dependências entre os conteúdos das disciplinas.

A Figura 6 apresenta que quase 90% dos professores confirmaram que o projeto
em que participaram contribuiu para o aprendizado do aluno e demonstrando que as
disciplinas de forma isolada não poderiam contribuir da mesma maneira como a
interdisciplinaridade.

Figura 6 - Respostas obtidas sobre as dependências entre os conteúdos das disciplinas.
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Em relação às dificuldades apontadas, a falta de comunicação entre os professores
se destaca em 51,4% das respostas e em seguida é visto que outro problema que ocorre
com frequência é a falta de clareza sobre o andamento do projeto, com 25,7% das
respostas, conforme a Figura 7.

Figura 7 - Respostas obtidas sobre as dificuldades encontradas nos projetos.

A Figura 8 apresenta um relevante indicador sobre a experiência docentes em
projetos interdisciplinares onde 51,4% dos professores dizem que sua experiência não
ocorreu como desejado e aproximadamente 26% não souberam dizer se obteve sucesso
no projeto.

Figura 8 - Respostas obtidas sobre a experiência nos projetos interdisciplinares.

Para os professores que responderam “Não” na pergunta anterior, foi deixado um
campo aberto para que pudessem opinar sobre o “não” sucesso nos projetos
interdisciplinares. Nas Figuras 9 e 10 foi percebido que fatores relacionados a
comunicação, planejamento, necessidade de novas práticas pedagógicas (“docentes na
zona de conforto”), gerenciamento das atividades, integração, são indicadores para o
insucesso dos projetos interdisciplinares na visão dos professores pesquisados.
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Figura 9 - Respostas sobre os motivos do “não” sucesso nos projetos interdisciplinares.

Figura 10 - Respostas sobre os motivos do “não” sucesso nos projetos interdisciplinares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na pesquisa de campo realizada foi possível identificar que a maioria dos
professores já participou de projetos interdisciplinares e que a iniciativa geralmente
ocorre dos seus pares com a maioria dos projetos contendo mais de 2 disciplinas
envolvidas, porém foi apontado que o acompanhamento dos projetos foi realizado apenas
com reuniões, sem nenhuma metodologia ou método formal. Ainda foi identificado que
os PI não ocorrem como deveriam e que a falta de comunicação e a falta de clareza sobre
o objetivo do projeto são as maiores dificuldades encontradas. Porém, é importante
destacar que ficou muito claro nos resultados da pesquisa que os docentes têm ciência da
grande contribuição que esse tipo de projeto promove para a aprendizagem do corpo
discente.
Essa pesquisa foi desenvolvida como parte inicial de um trabalho, onde será dado
continuidade como trabalho futuro a proposta de criação de um método de gerenciamento
de projetos interdisciplinares baseado em métodos ágeis de desenvolvimento de software,
que poderá ser utilizado como um guia de execução das fases de: planejamento,
gerenciamento e avaliação. O método proposto irá buscar promover a visão global dos
objetivos, maior clareza durante o andamento do projeto, melhoria na comunicação entre
os envolvidos, técnicas de avaliação análise dos resultados obtidos.
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ANALISANDO A EXPERIMENTAÇÃO SOB A ÓPTICA INTERDISCIPLINAR
E PROBLEMATIZADORA ENTRE OS ÂMBITOS SOCIAL E ESCOLAR
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RESUMO
A experimentação é tida como um método prático, que se baseia em noções teóricas afim
de comprová-las ou refutá-las e tem grande importância no processo de ensinoaprendizagem. Para Guimarães (2009) “a experimentação pode ser uma estratégia
eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo
de questionamentos de investigação”. Portanto, o uso dela pode ser uma estratégia
eficiente para proporcionar uma aprendizagem significativa, conforme Moreira (2012) é
caracterizada pela interação de saberes e que nesse processo os conhecimentos adquirem
significados. Essas ideias juntas coadunam com o conceito de interdisciplinaridade, que
segundo Francischett (2005) “surge para superar a fragmentação entre os conteúdos, para
suprir a necessidade de articular teoria e prática, devido à distância dos conhecimentos
uns dos outros e da realidade”. Dessa forma, a experimentação possibilita e instiga o
pensamento interdisciplinar e problematizado, isto é, partindo de uma prática pedagógica
não só apenas envolvendo outras disciplinas, mas relacionando e promovendo uma
ligação entre conhecimentos tidos como distintos ou abstratos com o dia-a-dia do aluno,
proporcionando dessa forma significado aos conhecimentos. A utilização de métodos de
ensino que colocam o aluno como sujeito passivo no processo de aquisição de
conhecimentos, que possuem apenas caráter expositivo é intitulado por Paulo Freire como
“educação bancária”. Para o autor, seu objetivo é resumido em apenas transferência de
conhecimento, “na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam
sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 1987). Proporcionar uma aprendizagem
significativa aos alunos, tem sido um dos maiores desafios da educação. Em se tratando
de química, utilizar estratégias de ensino como a experimentação, aliada à
contextualização e interdisciplinaridade têm se mostrado como uma boa alternativa para
promoção do conhecimento. Este trabalho tem como objetivo analisar a experimentação
sob a óptica interdisciplinar e problematizadora entre os âmbitos social e escolar.
Portanto, ele descreve uma pesquisa realizada com alunos do 1º ano do ensino médio de
uma escola pública da cidade do Encanto, envolvendo experimentos utilizando a
problematização contextualizada acerca das propriedades gerais da matéria, através de
vídeos desenvolvidos pela própria turma, sendo composta por 40 alunos, foi dividida em
7 grupos para a realização dos experimentos. A maioria dos experimentos tratavam do
conteúdo de densidade, conceito este muito abordado física e que pode ser
contextualizado de diferentes formas com o cotidiano. Vale ressaltar que muitos dos
materiais utilizados nos experimentos eram de fácil acesso, associando o cotidiano do
aluno com a temática ambiental. Foi aplicado um questionário sobre este conteúdo e a
69
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prática experimental. Os alunos obtiveram bons resultados, dos 35 presentes no dia da
aplicação do exercício 75% conseguiram responder e acertar mais da metade da lista e
25% não conseguiram terminar a tempo, entretanto, foi perceptível a compreensão do
conteúdo através da execução experimental. Com este trabalho observou-se que embora
seja uma tarefa árdua tornar o ensino mais compreensível e contextualizado com a vida
do aluno, a experimentação problematizada proporciona através da interdisciplinaridade,
relação entre os conceitos científicos e a própria realidade do aluno.
Palavras-chave: Experimentação problematizadora. Aprendizagem significativa.
Interdisciplinaridade.

INTRODUÇÃO
O ensino das ciências da natureza, especificamente o de química, é tido como
complexo porque muitas vezes é visto pelos discentes como uma ciência complexa e
abstrata, o que pode ser fator de desmotivação e desinteresse pela disciplina, e que muitas
vezes se apoia na própria prática pedagógica adotada pelo docente. Essa prática pode ser
fruto de uma educação mecanicista, onde é centrada apenas na fragmentação teórica que
se distingue da realidade do aluno. Neste aspecto, para Freire (1987) esta forma de ensino
é intitulada como “educação bancária” e que o aluno é tido como “depósito” de
conhecimento, sem que haja qualquer ação contrária.
Mediante uma minuciosa busca sobre a construção do cognitiva do ser humano,
são diversos fatores e ideias que norteiam a formação do aprendizado. Na concepção
interacionista, o desenvolvimento cognitivo parte de uma correlação entre os aspectos
externos e internos. Sendo assim, buscar uma forma de ensino que relacione todos os
diferentes âmbitos, pode proporcionar através da interdisciplinaridade novos significados
aos conhecimentos. Neste aspecto, Moreira (2012) traz essa ideia mediante a explicação
da aprendizagem significativa, quando afirma que esta se caracteriza pela interação de
saberes e que nesse processo são incrementados novos significados aos conhecimentos
prévios e consecutivos.
Partindo dessa premissa, a escolha de um método de ensino a ser utilizado em sala
de aula, pode ou não proporcionar uma ascensão no processo de ensino-aprendizagem, e
para que isto ocorra é necessário a vinculação do ensino com o cotidiano, este caráter
interdisciplinar promove a problematização no ensino, instigando o interesse e o espírito
investigativo do aluno.
Nesta perspectiva, o conceito de interdisciplinaridade no ensino, segundo teóricos
como Fazenda e Yared (2008) definem de modo geral, um processo que viabiliza uma
relação entre disciplinas, respeitando os saberes já adquiridos dos alunos, proporcionando
também, segundo Francischett (2005) uma superação da fragmentação entre conteúdos
para que assim supra a necessidade de articular a práxis, em função da distância realidade
do aluno, efeito da educação que vai em contrapartida ao ensino problematizado.
Nesse cenário, a experimentação é um método prático que auxilia na execução do
ensino e proporciona um melhor desenvolvimento na aprendizagem, para Guimarães
(2009) “pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam
a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação”. Portanto, o uso dela
pode ser uma forma eficaz para proporcionar um ensino problematizado, e por
consequência uma aprendizagem significativa, em decorrência de todo caráter
interdisciplinar e problematizado aliado ao ensino.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

148

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar a experimentação sob a
óptica interdisciplinar e problematizadora entre os âmbitos social e escolar.
REFERENCIAL TEÓRICO
O embasamento teórico utilizado para realização da pesquisa, dividiu-se em três
tópicos que norteiam todo o trabalho, descrito logo a seguir.
EXPERIMENTAÇÃO PROBLEMATIZADORA
Para compreendermos a problematização na experimentação, é necessário
conhecermos a própria problematização na visão do educador e pedagogo, Paulo Freire
(1987), que em sua obra “Pedagogia do Oprimido”, faz uma reflexão crítica a respeito da
problematização numa perspectiva antropóloga. No capítulo 2, “A concepção ‘Bancária’
da Educação como Instrumento da Opressão”, ele faz o uso de críticas a respeito da
educação regida pela sociedade opressora, e mostra como tal, sua influência no processo
do saber. Freire situa essa forma de educação como um ensino que proporciona um pensar
mecânico, baseando-se apenas em uma visão empírica, onde o conhecimento é dado por
meio da transferência, e que neste cenário o aluno, torna-se um sujeito passivo no
processo da aquisição de conhecimento.
Nesta perspectiva, a problematização surge como forma de liberdade para os
educandos se contraporem a um sistema opressor. Desta feita, ela coloca o aluno e
professor, através do diálogo, sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem.
Desenvolvendo a capacidade do pensar crítico, proporcionando assim, uma construção
mais fundamentada do saber.
Teóricos como Guimarães (2009, 2011), Francisco Jr et al (2008) ressaltam a
importância da problematização no ensino, seguindo bases das concepções freireanas em
uma abordagem pautada, principalmente na experimentação nas aulas de química. Nesta
abordagem, a ciência é pensada de forma crítica e o aluno é colocado como o sujeito
principal, em outras palavras, o aprendiz é tido como o descobridor mediante a
problemática presente na experimentação.
Guimarães (2009, 2011) em seus trabalhos analisa a problematização sob
perspectivas diferentes, em 2009 tratou sobre a prática docente, dando ênfase a
aprendizagem significativa, que é proporcionado através desta forma de ensino. Em 2011
observou a problematização na perspectiva discente, segundo ele, trata-se de uma
“proposta que possibilita a apropriação reflexiva e crítica do aluno do conhecimento
científico, requerendo as trocas, a formação na coletividade, a interação e o confronto de
ideias.” (GUIMARÃES, 2011, p. 7)
Francisco Jr et al (2008) explica a problematização no ensino através das mesmas
concepções, porém se baseando na estrutura elaborada por Delizoicov (1983; 1991; 2005)
que dividiu por três momentos pedagógicos, para melhor entendimento. (1º) a
problematização inicial, que consiste em apresentar o assunto por meio da discussão, sem
fornecer explicações prontas, assim, incitando o questionamento por parte dos alunos;
(2º) organização do conhecimento, que traz estratégias para organizar o que foi discutido,
por meio atividades de diversas formas, desde a mais tradicional, uma atividade teórica,
até a mais dinamizada, como a própria experimentação. (3º) aplicação do conhecimento,
que reflete a capacidade da utilização do conhecimento adquirido pelos alunos, e sua
aplicabilidade na discussão inicial, bem como tornando o conhecimento, um recurso
prévio para futuros problemas.
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A problematização inicial, é desenvolvida através da discussão, que pode ser
obtida por meio da leitura, atividades envolvendo problemas reais e que tenha relação
com determinado conteúdo, dentre outras formas que instigue a o pensamento crítico.
A Organização do conhecimento, pode ser desenvolvida a critério do professor,
no diz respeito a criatividade na elaboração de atividades que proporcione, sobretudo, a
organização de todo conhecimento já existente e o adquirido.
A aplicação do conhecimento, segue na mesma linha de raciocínio da organização
do conhecimento, pois é necessário a aplicação de atividades, de diversas formas, para
que assim obtenha-se bons resultados.
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
O estudo da aprendizagem na perspectiva interacionista, tem como principais
teóricos Jean Piaget (1896 – 1980) e Lev Seminovitch Vygotsky (1896 – 1934). Acreditase que o desenvolvimento cognitivo do ser humano se dá por meio da interação dos
aspectos internos e externos, ou seja, trata-se de um processo de equilíbrio entre o meio
e o sujeito. Partindo dessa premissa que a Teoria da Aprendizagem Significativa é
desenvolvida, através do teórico David Paul Ausubel (1918 – 2008), que nos anos 60,
desenvolve as primeiras noções conceituais na tentativa de explicar a aprendizagem
escolar. Para isto, ele trabalha com a ideia dos “subsunçores” que é o conhecimento
prévio, e o os “mapas conceituais” representando as relações entre conceitos de formas
significativa.
Moreira (2012) baseando-se na obra de Ausubel (2000), descreve-a de modo
geral:
Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas
simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com
aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-literal, não ao
pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a interação não é com
qualquer idéia prévia, mas sim com algum conhecimento
especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito
que aprende. (MOREIRA, 2012)

Em outras palavras, os conceitos prévios presentes na estrutura cognitiva do
sujeito são mantidos, desde que seja relevante para construção de novos conhecimentos,
para que assim através de uma interação, esses conhecimentos ganhem novos
significados.
INTERDISCIPLINARIDADE
O movimento sobre a interdisciplinaridade surge na Europa, em 1960, com
questões que vão de encontro ao ensino fragmentado, a fim de proporcionar uma
superação dessa fragmentação que limita o processo de aquisição de conhecimento.
Desenvolver o conceito de interdisciplinaridade é uma tarefa complexa, dentre
tantas perspectivas diferentes. Para Fazenda e Yared (2008) o conceito em si, não diz
muito a respeito de sua prática, mas de modo geral, trata-se de uma correlação entre
conteúdos. Para Silva, Watanabe e Ferreira (2011) “interdisciplinaridade pode ser
entendida como um recurso de comunicação entre as várias disciplinas para facilitação
da aprendizagem, entendimento amplo da ciência e preparação do aluno para enfrentar o
mundo globalizado.”
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Dessa forma, a interdisciplinaridade em uma visão da educação e ensino, mostrase um recurso metodológico que promove um ampliamento do conhecimento,
proporcionando significado.
METODOLOGIA
CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
Este trabalho descreve uma pesquisa de caráter qualitativo, que segundo Silveira
e Córdova (2009, p. 31) “A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da
realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da
dinâmica das relações sociais” bem como a pesquisa-ação, que segundo Fonseca (2002):
A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador
na situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa
recorre a uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as
realidades observadas, a partir da sua compreensão, conhecimento e
compromisso para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa. (p. 34)

Desta feita, a pesquisa foi estruturada por meio de momentos pedagógicos,
utilizando a experimentação problematizadora aliada a interdisciplinaridade, como
estratégia de ensino. Logo, foi realizada com a turma do 1° ano de ensino médio da Escola
Estadual Cid Rosado da cidade de Encanto, no Rio Grande do Norte.
CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO E SUJEITO
A escola na qual foi realizada a pesquisa, possui uma estrutura arejada, mas limitase em seu espaço físico, o que reflete no tamanho das salas para o número de alunos. A
escola também comporta um laboratório de ciências e um de informática, dentre outros
espaços.
A turma era composta por 40 alunos, sendo 19 meninas e 21 meninos, um número
mais que considerável para o tamanho da sala.
PROCEDIMENTO
A pesquisa foi organizada em três momentos pedagógicos que se estendeu durante
4 aulas, em duas semanas.
➔ 1° momento: Contextualização
Foi realizada inicialmente a leitura e discussão do trecho do livro “Tio Tungstênio
- memórias de uma infância Química” de Oliver Sacks (2011), que traz algumas perguntas
norteadoras feitas pelo próprio personagem e que coincide ao conteúdo propriedades
gerais da matéria. Logo em seguida, tais questionamentos foram direcionados aos alunos
a fim de instigar a participação e a curiosidade a respeito da Química, dando assim,
procedimento ao conteúdo de forma mais participativa. A figura 01 apresenta o momento
em que foi realizado o momento da leitura e discussão do texto.
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Figura 01 – Momento de leitura e discussão do texto

Fonte: arquivo pessoal

➔ 2º momento: Divisão e execução dos experimentos
Com base nesta discussão, foi aplicada uma atividade experimental onde a
realização dos experimentos deveria ser feito em casa, que posteriormente seria
apresentada através de vídeos em sala de aula, pelos próprios discentes. Para isso, a turma
foi dividida em sete grupos, seguidos de seus respectivos experimentos.
Os experimentos tratavam-se de solubilidade e densidade (assunto este, muito
abordado na Física), relacionando e questionando suas influências, uma sob a outra,
respectivamente. Outro ponto a ser destacado foram os materiais utilizados para a prática,
que entre eles estão: sal de cozinha, água, mel, detergente líquido, papel higiênico, entre
outros, que são materiais de fácil acesso, relacionando com a temática ambiental.
Os experimentos consistiam, basicamente, em testar as densidades dos materiais,
alguns deles apresentavam a influência da solubilidade e pedia-se uma explicação,
conforme o observado.
O objetivo da atividade era instigar a pesquisa e a uma ampla visão química fora
do âmbito escolar, através dos experimentos. As apresentações deram início no 3º
momento. A figura 02 apresenta o momento em que foram realizadas as atividades
experimentais.

FIGURA 2 – Momento da realização da atividade experimental

Fonte: arquivo pessoal
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➔ 3º momento: Aplicação da atividade teórica
Após a apresentação dos experimentos, houve um momento para resolução de
questões referente ao conteúdo da prática experimental. A atividade era composta por seis
perguntas, tratando de conceitos gerais, como:
1. O que é Química?
2. Conceito de matéria.
3. Quais são as propriedades gerais?
4. Diferencie os materiais listados através de suas propriedades (a questão era
acompanhada de algumas fotos de materiais).
5. A ebulição trata de que tipo de propriedade?
6. Apresentava vários materiais com suas respectivas densidades e perguntava a relação
entre eles, para saber qual flutuava e qual afundava
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RESULTADOS
Mediante a divisão dos momentos pedagógicos, foram obtidos os seguintes
resultados.
➔ 1° momento:
A priori os alunos não participaram de forma ativa na discussão, mas ao decorrer
dela, mostraram interesse, quando os questionamentos feitos pelo personagem Oliver,
foram direcionados a eles, o que resultou em uma maior participação de forma ativa por
parte dos alunos, proporcionando assim, um resultado significativo àquela discussão,
onde eles relacionavam as curiosidades do personagens com as suas, por exemplo: a
chama do fogo, que muitos alunos afirmaram ter essa curiosidade, assim como Oliver.
Um dos alunos questionaram a respeito
➔ 2° momento:
Os alunos mostraram empenho na realização da atividade, fazendo com que o
resultado fosse produtivo, o que foi perceptível durante as apresentações dos vídeos, no
que diz respeito à compreensão do conteúdo.
Uma das equipes mostrou dificuldade no experimento de densidade com a bolinha
de naftalina, em função da escolha dos materiais para o procedimento, o que não foi um
impedimento para realizarem-no, visto que, eles justificaram o erro mediante a pesquisa,
e explicaram aos demais o que de fato aconteceria, e o porquê de não ter acontecido.
Os outros grupos tiveram um bom desempenho, conseguiram executar os
experimentos sugeridos, justificando e explicando corretamente os seus resultados,
fazendo com que a turma entendesse cada experimento apresentado. Os alunos se
mostraram motivados diante a realização da atividade, isto foi caracterizado mediante a
participação, desenvoltura e compreensão do conteúdo em sala de aula.
De modo geral, os resultados dessa etapa mostraram-se positivos, no aspecto da
compreensão, participação, da importância da pesquisa, e por fim, da proximidade da
química com dia a dia.
➔ 3° momento:
Na aplicação do questionário, as questões referente a conceitos, como a 1, 2, 3 e
5, notou-se que eles tinham um certo domínio, mas não de forma organizada, pois as
respostas apresentavam-se com “ideias soltas”, no mais mostraram entendimento. As
questões 4 e 6 pedia uma certa interpretação e explicação com base no conteúdo
propriedades gerais da matéria, onde alguns se confundiram, principalmente na questão
4 que pedia a diferenciação dos materiais através do conteúdo. À vista disso, a obtenção
dos resultados desta etapa, foi comprometida devido ao pouco tempo para a resolução de
questões. O que dificultou no término da atividade, fazendo com que, alguns dos alunos
entregassem a atividade incompleta.
CONCLUSÕES
Mediante a realização da pesquisa, e pela obtenção dos resultados, utilizar o
ensino problematizado e interdisciplinar, através da experimentação como recurso
metodológico, mostra-se uma boa alternativa para proporcionar significado ao
aprendizado. A prática problematizadora e interdisciplinar aliada ao ensino promove,
principalmente, uma visão ampliada da Química e um maior aproveitamento em relação
aos alunos em sua atividade em sala de aula, estimulando seu lado investigativo e crítico,
enquanto ser humano.
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RESUMO
Este artigo discute a importância do brincar na educação infantil para o desenvolvimento
da criança, por considerarmos que esta, está em constante processo de desenvolvimento,
seja ele social, afetivo e cognitivo. Destaca-se que através das brincadeiras na infância,
que as crianças descobrem o mundo a sua maneira, constroem pensamentos, ampliam a
linguagem e interagem com a realidade. Nesse pensar, este trabalho está fundamentado
nas reflexões teóricas de: Ariés (1981), BRASIL (1998): Kishimoto (2001), Oliveira
(2000), dentre outros. A metodologia que fundamenta a nossa pesquisa é de abordagem
qualitativa, através de um estudo bibliográfico e da análise de questionários aplicados a
duas professora da educação infantil. Os resultados apontam que o professor da educação
infantil desenvolve um trabalho significativo no construção intelectual, social e
emocional das crianças ajudando-as a expressarem sentimentos de alegria, tristeza e
angústias a partir de brincadeiras direcionadas em sala de aula e por oportunizar
momentos significativos em que o brincar está presente na prática pedagógica do
educador. Então, acreditamos que ao brincar, as crianças desenvolvem habilidades
essenciais para o seu desenvolvimento sócio-cognitivo.
Palavras-chave: Brincar. Educação Infantil. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
A escolha desse tema surge do interesse de uma melhor compreensão da Educação
Infantil em um espaço de aprendizagem infantil, onde é possível associar o aprender com
o brincar, e dessa forma desenvolver as capacidades cognitivas, sociais e de aprendizagem
das crianças da Educação infantil. Tem como objetivo discutir a importância do brincar
na Educação Infantil, apresentado que o lúdico é um importante fator no processo de
ensino e aprendizagem.
Buscou-se em livros e artigos científicos diferentes autores que dialoguem sobre
o tema e também através de pesquisa realizada em uma escola municipal de Catolé do
Rocha – PB, onde foi aplicado questionários a duas professoras da Educação Infantil.
Sobre o questionário, Gil afirma ser uma “[...] técnica de investigação composta por um
conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações
72
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sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações,
temores, [...]”. (GIL, 2008, p. 121).
O artigo está estruturado em tópicos que abordam a evolução da criança ao longo
dos séculos, onde a criança foi assumindo papéis diferentes no meio social, no entanto
assumindo hoje um espaço importante meio familiar, deixando de ser vista como um ser
sem importância como era vista na idade média.
É durante a infância que a criança interage com o meio em que vive, havendo,
assim, um aprendizado significativo, e é através do brincar, do lúdico que a criança
desenvolve esse aprendizado, nessa fase a criança aprende brincado, e dessa forma a
aprendizagem torna-se prazerosa e significativa, pois passa a ser algo que faz parte da sua
realidade.
A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento das crianças, e por
meio da ludicidade a criança se desenvolve com mais facilidade e significado. É na
infância que a criança descobre novos valores, sentimentos, costumes e desenvolvendo a
autonomia e a interação com outras pessoas, e na educação infantil de uma forma
divertida fica mais fácil esse desenvolvimento.
Outro tópico aborda o papel da brincadeira como atividade fundamental nesse
período de desenvolvimento infantil, a brincadeira é um meio auxiliador da
aprendizagem, por meio dela as crianças desenvolvem ideias, reinventam saberes
refletem sobre a realidade em que vivem. A brincadeira precisa planejada de forma que
as crianças desenvolvam suas capacidades, sendo assim as brincadeiras precisam ser
pedagógicas.
Destaca também o professor da Educação Infantil como mediador de um
importante trabalho com o lúdico. Se o lúdico tem papel importante na aprendizagem,
faz-se necessário que o professor se utilize de vários tipos de atividades, caso contrário a
principal característica da Educação infantil perderá sua significância, a atividades
precisam serem planejadas de acordo com as necessidades dos alunos e da faixa etária
para que tenha realmente significado. O professor da educação infantil precisa ser lúdico
e criativo para as crianças se desenvolva com maior facilidade.
É através do brincar que o professor obtém informações sobre seus alunos e
ajuda na criatividade, na autonomia, no raciocínio lógico matemático, nas emoções e na
compreensão do universo infantil, também ajudando as crianças a conviverem em grupo.
Para que esse trabalho aconteça e seja satisfatório, o professor precisa em planejamento
levar em consideração, o tempo, o espaço e os materiais a serem trabalhados com as
crianças. As brincadeiras precisam serem planejadas pelo professor para que realmente
alcance os resultados desejados.
A TRAGETÓRIA DA CRIANÇA AO LONGO DOS SÉCULOS
As crianças estão sempre aprendendo coisas novas através do meio em que
vivem, através das experiências e no convívio social e familiar e escolar vão se
desenvolvendo de acordo como o que lhe vai sendo apresentado. O ser humano nasceu
para aprender novos conhecimentos, descobrir e garantir sua sobrevivência, tornando-se
um ser crítico e independente nas suas ações.
Atualmente a criança é um ser que tem voz e vez, que questiona e exige o seu
espaço social, familiar e escolar, diferente do que ocorria na idade média. Segundo o
pesquisador francês Philippe Ariès (1981), a criança era vista como um adulto em
miniatura nos séculos XIV, XV e XVI, e o tratamento dado a ela, bem como as atividades
desenvolvidas não se diferenciava das dos adultos, ou seja, não existia diferenciação entre
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o mundo adulto e o infantil, as crianças eram expostas a situações do mundo adulto sem
nenhuma censura.
As crianças com apenas sete anos já eram colocadas para trabalhar, e já
participavam das atividades dos adultos, assim como os jogos e não tinha diferenciação
entre crianças e adultos. As tarefas domésticas eram consideradas uma forma de
educação, pois as escolas eram destinadas a um pequeno número de crianças da burguesia,
as crianças da classe pobre eram colocadas para trabalhar nas ninas de carvão para ajudar
no sustento das famílias.
Nos séculos XVI e XVII a criança começou a ser notada como um ser diferente
dos adultos, passou a ser vista com criança e não como um adulto pequenos desprovido
de inteligência, e que seria por meio da educação que se tornariam pessoas honradas. Já
no século XVIII, a criança passou a ser vista como um indivíduo que precisava ser
cuidado e escolarizado. Por muito tempo as famílias viveram juntas, onde tinham suas
intimidades na frente das crianças sem nenhuma censura, nesse período as crianças foram
separadas dos adultos, passando assim a terem respeita a sua inocência.
No século XX, surge uma nova definição com relação a infância, diante disso
passou-se a ter seus direitos garantidos e havendo também uma valorização sobre o
desenvolvimento e os conhecimentos das crianças. Com base no Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (RCNEI):
A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas,
emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é
capaz de interagir e aprender com elas de forma que possa compreender
e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações sociais, interações
e formas de comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras
para se expressar. (BRASIL, 1998, p.21).

Diante disso, a criança passa a ser valorizada e vista como um ser singular e
único com suas capacidades e limitações. A criança é um ser inteligente que está em
constante aprendizado e desenvolvimento, capaz interagir, descobrir e transformar o
mundo em que vive, com aptidões, limitações e potencialidades.
A infância é uma etapa fundamental da vida da criança. É na infância que a
criança através de brincadeiras pode despertar habilidades significantes para o seu
desenvolvimento. Para Chateau (1954, p.14):
A infância é, portanto, a aprendizagem necessária à idade adulta.
Estudar na infância somente o crescimento, o desenvolvimento das
funções, sem considerar o brinquedo, seria negligenciar esse impulso
irresistível pelo qual a criança modela sua própria estátua.

Portanto a infância é considerada a fase das brincadeiras, é através do lúdico, das
brincadeiras, da imaginação e da criatividade tão presentes nesse etapa da vida, que a
criança descobre o mundo em que vive e desenvolve suas habilidades, ajudando assim na
fase adulta, pois ao desenvolver bem suas habilidades na infância, a criança terá uma vida
adulta melhor desenvolvida.
Segundo Kishimoto (2001), a infância é também a idade do possível. Quando
lança-se sobre elas um olhar esperançoso de mudança social e renovação moral, onde
espera-se que possa ser transformação para melhorar o futuro, através do investimento na
educação das crianças pode-se esperar no futuro um adulto com mais responsabilidade e
compromisso na sua função social.
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A educação informal acontece de diversas formas na vida da criança, sendo ela
na família, na comunidade, na sociedade e na cultura. De acordo com RCNEI, a
instituição de educação infantil é um dos espaços de inserção das crianças nas relações
éticas e morais que permeiam a sociedade na qual estão inseridas de maneira formal.
(BRASIL, 1998). A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica.
Conforme diz a LDB, Lei 9394/96, Art.29:
A Educação Infantil é conceituada como a primeira etapa da Educação
Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até
cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL,
1996).

A educação infantil possibilita que a criança interaja com o meio ao seu redor
desenvolvendo habilidades e competências possibilitando a sua autonomia, mas, para que
isso aconteça é importante que o ambiente seja adequado, com recursos pedagógicos
diversificados e profissionais qualificados, planejamento das atividades, do tempo, do
espaço e dos materiais trazendo, assim, acessibilidade e segurança para as crianças.
O PAPEL DA BRINCADEIRA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
A brincadeira é um meio auxiliador da aprendizagem, por meio dela as crianças
criam conceitos e ideias, explorando e reinventando saberes, refletindo sobre sua cultura
e a realidade em que vivem. Nesse sentido, a brincadeira se faz presente na escola nas
mais diversas formas e situações, seja no ambiente externo, que é a hora do intervalo, nas
aulas práticas de educação física ou, literalmente no ambiente interno, entre as quatro
paredes da sala de aula, onde pode ocorrer o processo de aprendizagem e assimilação de
conteúdos através de jogos, danças, da utilização do lúdico como um grande influenciador
de interação.
A concepção de que criança aprende brincando, estar ligada a ideia da utilização
de jogos como principal recurso pedagógico no ambiente da pré-escola, que é uma fase
onde a criança estar no auge do seu desenvolvimento, onde surgem curiosidades, diversos
questionamentos; e nessa etapa o manejo de conteúdos implícitos em quebra-cabeça, em
jogos da memória, dessa forma a criança vai pensar onde colocar cada peça para montar
e descobrir qual seria a imagem que forma o quebra-cabeça; da mesma forma trata-se do
jogo da memória, onde poderiam ser colocados números, para que a cada achado a criança
reconhecesse qual seria o número.
O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que
assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as
crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e
substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel
assumido, utilizando-se de objetos substitutos. (BRASIL, 1998, p. 27).

Assim reforça Oliveira (2000, p.19):
O brincar, por ser uma atividade livre que não inibe a fantasia, favorece
o fortalecimento da autonomia da criança e contribui para a não
formação e até quebra de estruturas defensivas. Ao brincar de que é a
mãe da boneca, por exemplo, a menina não apenas imita e se identifica
com a figura materna, mas realmente vive intensamente a situação de
poder gerar filhos, e de ser uma mãe boa, forte e confiável.
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Através da brincadeira a criança pode imaginar, refletir, ser o que ela quer, pode
ir além de seus limites, e através dessa experiência encontrar aprendizado, superação,
criar e recriar; obter o seu desenvolvimento individual ajudando no processo de
internalização das normas sociais e a assumir comportamentos mais avançados que
aqueles vivenciados no cotidiano, aprofundando o seu conhecimento sobre as dimensões
da vida social.
ALGUMAS
CONTRIBUIÇÕES
DA
BRINCADEIRA
DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIO-COGNITIVAS

PARA

O

Como já foi bastante discutido no decorrer deste artigo, várias são as contribuições
da brincadeira para o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. A utilização
de alternativas lúdicas para a realização das atividades em sala de aula tem sido bastante
comentada e realizada pelos professores, em consequência de diversos estudos na área,
que consideram a brincadeira como um importante recurso a ser utilizado no ambiente
escolar, como bem afirma Rolim, Guerra e Tassigny: “a brincadeira é o lúdico em ação.
Brincar é importante em todas as fases da vida, mas na infância ele é ainda mais essencial:
não é apenas um entretenimento, mas também, aprendizagem” (2008, p.177).
Porém, sabe-se que à escola não cabe somente o papel de ensinar os conteúdos
disciplinares presentes na grade curricular. Nos dias atuais ela tem assumido a tarefa de
educar as crianças e prepará-las para viver em sociedade e tal tarefa tem começado já na
educação infantil, pois mesmo ainda tão pequenas, trazem consigo uma rica bagagem de
experiências adquiridas através de suas vivências, ainda que sejam curtas. Diante desse
novo desafio, surge aí mais uma importante contribuição que a brincadeira dispõe como
recurso auxiliador da prática educativa. No desenvolvimento do aspecto social das nossas
crianças.
“Brincar de forma livre e prazerosa permite que a criança seja
conduzida a uma esfera imaginária, um mundo de faz de conta
consciente, porém capaz de reproduzir as relações que observa em seu
cotidiano, vivenciando simbolicamente diferentes papéis, exercitando
sua capacidade de generalizar e abstrair” (MELO & VALLE, 2005, p.
45).

Assim, entende-se que a brincadeira é capaz de reproduzir, mesmo que
simbolicamente, o contexto que a criança vive, ou seja, pode reproduzir aquilo que ela
vivencia em sua casa, em seu bairro, na sociedade. Sendo possível a ela, interagir com
sua realidade e exercitar sua capacidade de agir para modifica-la ou não. Em suma,
garante a criança o papel de protagonista da sua própria história, cultivando desde cedo
em seu íntimo a autonomia necessária e indispensável para a tomada de decisões, que em
futuro não tão distante, lhes serão cobradas.
É na brincadeira que as interações sociais podem ser trabalhadas de forma
dinâmica e lúdica, possibilitando ao professor desenvolver atividades criativas que
trabalhem questões de inclusão, respeito ao próximo, ás diferenças e às regras. Pois em
confronto com as regras presentes em um jogo, por exemplo, a criança poderá aprender a
desenvolver habilidades de aceitação e também de questionamentos. Pois precisam
aprender que na sociedade, há regras que precisam ser respeitadas, mas que não precisam
necessariamente submeter-se a todas elas de forma sempre passiva, sem pelo menos ousar
questiona-las. Rolim, Guerra e Tassigny trazem importantes considerações ao dizer que:
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O brincar prepara para futuras atividades de trabalho: evoca atenção e
concentração, estimula a auto-estima e ajuda a desenvolver relações de
confiança consigo e com os outros. Colabora para que a criança trabalhe
sua relação com o mundo, dividindo espaços e experiências com outras
pessoas (2008, p. 177).

A brincadeira permite que os sujeitos rompam seus limites, seus medos, suas
frustações. Permite avançar obstáculos que se outrora colocados de outra forma,
pareceriam impossíveis, e ela apresenta essa resolução simplificada dos problemas
justamente pelo seu caráter de diversão, de despreocupação, de flexibilidade. Pela
liberdade que oferece ao dar a cada um o direito de ser quem quiser. A liberdade de
aproximar e estreitar relações, mundos, experiências e vivências. De viver sobretudo,
aquilo que realmente gostaríamos de viver, quando não estivéssemos mais no mundo do
faz de conta.
Dessa forma, é extremamente importante utilizar a ludicidade e dar cada vez mais
espaço para a brincadeira adentrar nas da salas de aula da educação infantil. Como bem
coloca Ferreira, Misse e Bonadio (2004) apud (ROLIM, GUERRA E TASSIGNY, 2008,
p. 179): “O brincar deve ser um dos eixos da organização escolar: a sala de aula fica mais
enriquecida de desenvolvimento motor, intelectual e criativo da criança”
Portanto, ressalta-se mais uma vez a brincadeira como um importante contribuinte
não só do desenvolvimento intelectual, mas também do desenvolvimento individual das
nossas crianças, no que concerne as funções socio-cognitivas que são fundamentais para
a formação das diversas competências dos indivíduos.
O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO MEDIADOR DO
BRINCAR
Se o brincar ajuda do desenvolvimento da criança, o professor deve utilizar do
lúdico em suas aulas, sendo criativo e entusiasmado, observador e deve entender o brincar
das crianças, trazendo em seu fazer pedagógico a disponibilidade e sensibilidade de usar
as brincadeiras de forma que ajude no desenvolvimento das crianças.
Através da utilização do lúdico e da observação o professor poderá compreender
o nível de desenvolvimento, a linguagem utilizada pelas crianças, a interação, autonomia,
afetividade, emoção, criticidade, raciocínio, argumentação e opinião, mediando assim as
relações de aprendizagem das crianças.
A ação do professor de educação infantil, como mediador das relações
entre as crianças e os diversos universos sociais nos quais elas
interagem, possibilita a criação de condições para que elas possam,
gradativamente, desenvolver capacidades ligadas à tomada de decisões,
à construção de regras, à cooperação, à solidariedade, ao diálogo, ao
respeito a si mesmas e ao outro, assim como desenvolver sentimentos
de justiça e ações de cuidado para consigo e para com os outros
(BRASIL, 1998, p.43).

No decorrer do brincar, o professor poderá identificar problemas morais, de
interação social, cognitivos, comportamentais, conflitos emocionais, ideias e interesses.
Dessa forma o educador age como mediador do brincar, ora orienta e ajuda as crianças,
ora deixa que as crianças mesmas coordenem e construam suas brincadeiras, agindo dessa
forma o professor ajuda na aprendizagem de forma significativa.
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É importante que o responsável organize o espaço, despertando na criança o
interesse em brincar, competir e cooperar, para que aconteça a relação entre o brincar e o
aprender, aliando a teoria e a prática e valorizando a aprendizagem.
De acordo com Bomtempo (1999), o professor pode selecionar, organizar e
apresentar objetos, materiais, suportes e experiências para desenvolver conceitos ou
temas. A intervenção deve revitalizar, clarificar e explicar o brincar, não dirigir as
atividades.
É fundamental que o professor determine um tempo livre onde os alunos possam
mexer, criar, dando tempo para que a criatividade e a imaginação aconteçam. Segundo
Bomtempo (1999), o professor não deve tolher a imaginação da criança, mas orientá-la,
deixando que a brincadeira espontânea surja na situação de aprendizagem, pois é através
dela que a criança se prepara para a vida em seus próprios termos.
Brincar implica troca com o outro, trata-se de uma aprendizagem social.
Nesse sentido, a presença do professor é fundamental, pois será ele
quem vai mediar as relações, favorecer as trocas e parcerias, promover
a interação, planejar e organizar ambientes instigantes para que o
brincar possa se desenvolver. (BRASIL, 2005, p. 50).

Os professores devem observar as crianças enquanto elas brincam, de forma que
ajudem a verem o mundo e as diferenças que existem nele, e por meio das brincadeiras
as crianças aprendam a respeitar as diferenças e as dificuldades que cada um possui.
Na mesma direção Bomtempo (1999), complementa com a ideia de que se os
professores acreditarem que brincando a criança está aprendendo sobre o mundo que a
cerca, eles poderão utilizar esse momento para intervir e criar vários tipos de ações
educativas que facilitarão a aprendizagem.
ANALISE DO DADOS: UM OLHAR SOBRE A PAÁTICA
As professoras entrevistadas fazem parte do corpo docente de uma escola pública
do município de Catolé do Rocha/PB, uma exerce a profissão de professora há 15 anos.
Tem graduação em Pedagogia pela Universidade do Vale do Acaraú (UVA)e
Especialização em Gestão Escolar, a outra exerce profissão a 35 anos, formada pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Para preservação das
identidades das professoras, adotamos os pseudônimos, “Alice” e “Maria”,
respectivamente, que ao longo da análise será usado para identificar as falas no texto.
Na primeira pergunta, foi indagado o seguinte: quais são as dificuldades mais
comuns em suas práticas educativas diárias? Ambas responderam que é a falta de
compromisso da família. E Alice acrescentou: “A falta de livros didáticos para os alunos”,
podemos perceber que a família acaba deixando de lado o seu papel, como afirma o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) “A família é o primeiro grupo social
responsável pela efetivação dos direitos básicos da criança”. Portanto é na família que a
criança adquire conceitos básicos de educação, como por exemplo as boas maneiras para
se viver em sociedade.
O segundo questionamento, às professoras foi questionado se é comum em sua
prática docente o uso da ludicidade para trabalhar as atividades/conteúdos em sala. A
professora Alice respondeu: “Sim, pois vejo com clareza o desenvolvimento da
aprendizagem de forma significativa”. Não muito diferente a professora Maria destacou:
“Sim, o lúdico na educação infantil contribui para a prática docente”. Analisando a grande
influência que a ludicidade exerce ao docente no processo de ensino e aprendizagem,
Almeida (1994, p.18) diz que “O grande educador faz do jogo uma arte, um admirável
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instrumento para promover a educação para as crianças”. Através de um planejamento
bem elaborado voltado para a prática lúdica é notório o desenvolvimento social e criativo
da criança.
O terceiro item, as pedagogas foram questionadas em discutir qual a importância
do brincar na educação infantil e por qual motivo. A professora Alice responde: “É
importante para o desenvolvimento físico, social, cultural, afetivo, emocional e
cognitivo”. A professora Maria esclarece: “Contribui para o desenvolvimento integral do
ser humano, brincar faz parte de uma aprendizagem”. Zanluchi (2005, p. 89) afirma que
“Quando brinca, a criança prepara-se a vida, pois é através de sua atividade lúdica que
ela vai tendo contato com o mundo físico e social, bem como vai compreendendo como
são e como funcionam as coisas.” Nesse sentido, podemos destacar que a criança durante
a brincadeira ela adentra no mundo real, possibilitando que a mesma depare-se com
vivências entre si mesma e o mundo.
Por último foi questionado: quais as contribuições a brincadeira pode oferecer
para o processo de ensino aprendizagem dentro da sala de aula? Alice respondeu: “a
construção do conhecimento de forma prazerosa”. E Maria respondeu: “Brincar é uma
importante forma de comunicação. É por meio deste ato que a criança pode reproduzir o
seu cotidiano e aprender de uma forma mais significativa”. Como afirma Rolim, Guerra
e Tassigny (2008, p. 177) “O brincar relaciona-se ainda com a aprendizagem. Brincar é
aprender; na brincadeira, reside a base daquilo que, mais tarde, permitirá à criança
aprendizagem mais elaboradas”. Diante disse vemos que a brincadeira pode auxiliar no
desenvolvimento e no processo de ensino aprendizagem das criança e contribuir de forma
significativa na sua maneira de aprender.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa bibliográfica notamos que a criança aprende enquanto
brinca. De diversas formas a brincadeira se faz presente e acrescenta elementos
indispensáveis ao relacionamento com outras pessoas.
Dessa forma a criança cria relações com os jogos e as brincadeiras estabelecendo
uma relação natural, e consegue extravasar suas tristezas e alegrias, angústias,
entusiasmos. É por meio da brincadeira que a criança envolve-se no jogo e partilha com
o outro, se conhece e conhece o outro.
Além de toda relação estabelecida de interação, o brinquedo é um mecanismo que
desenvolve a linguagem, a atenção, a memória, todo o processo de criatividade e as
habilidades de desenvolver a aprendizagem. Dessa forma, todo esse envolvimento da
criança com o brinquedo, a interação do professor em exercer atividades que influencie
no processo de desenvolvimento da criança, das suas estruturas psicológicas e cognitivas,
ajudam na aprendizagem das crianças.
Portanto, a introdução de jogos e atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito
importante, pois há uma grande atração e participação de cada indivíduo, favorecendo
que a cada dinâmica haja um melhor aprendizado. Nesse sentido, podemos concluir que
o lúdico é um grande parceiro na educação infantil, facilitando consideravelmente no
processo de aprendizagem, visando os fatores físicos, sociais, culturais, afetivos e
cognitivos, favorecendo no desenvolvimento individual, intelectual e social das crianças.
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UMA ATIVIDADE DE INTERDISCIPLINARIDADE:
o ensino-aprendizagem de estatística no Programa Mulheres Mil
Francisco Bento Júnior Silva76
Marta Maria de Azevedo Silva77
Rosângela de Araújo da Silva78
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo relatar uma atividade no ensino-aprendizagem de
Matemática desenvolvido no Programa Mulheres Mil do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Santa Cruz. Nessa atividade, se
fez uso da interdisciplinaridade como ferramenta didática para o ensino de Estatística de
uma maneira mais contextualizada possível. Com isso, como proposta principal deste
trabalho, foi introduzido um assunto recorrente no cotidiano daquelas mulheres, que são
os tipos de cânceres, em especial o câncer de mama. Assim, por se tratar de estatística,
foi abordado com maior ênfase o uso de dados, gráficos e tabelas, mostrando a incidência
de câncer em todas as regiões do país. Tendo em vista que a estatística tem muitas
aplicações em diversas áreas do conhecimento e que alguns de seus conceitos como
leituras e interpretações de dados são de fundamental importância para compreender o
mundo em sua volta, tais leituras são encontradas frequentemente em plataformas
digitais, revistas, jornais e em meios de comunicações (principalmente em períodos
eleitorais), ou seja, esses dados estatísticos podem ser apresentados em situações bem
simples no cotidiano dos envolvidos nessa atividade de ensino de estatísticas. De tal
modo, por meio dessa atividade interdisciplinar e contextualizada, se buscou contribuir
para uma melhor assimilação do conteúdo matemático no cotidiano das ‘mulheres mil’
visando colaborar para o ensino-aprendizagem deste conteúdo de uma maneira mais
interativa e dinâmica no processo de construção do conhecimento matemático,
especificamente, em estatística. A saber, a proposta da interdisciplinaridade na sua
essência é estabelecer ligações que possibilitem uma compreensão melhor do contexto
em sua volta, e nesse contexto, a estatística é de suma importância para compreendermos
o mundo em nossa volta. Do mesmo modo, foi utilizado um dos temas transversais
sugeridos pelos PCNs, para o tema “saúde”, além disso, outro fator bastante impactante
foi à heterogeneidade em relação ao público do programa Mulheres Mil ao
desenvolverem uma aprendizagem, tanto dos conteúdos matemáticos em estatística como
para que passem a cuidar melhor da saúde tendo em vista a quantidade de casos em todo
país.
Palavras-chave: Estatística. Interdisciplinaridade. Matemática. Programa Mulheres Mil.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o intuito de apresentar uma intervenção interdisciplinar por
meio dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's, BRASIL,
1998), mais especificamente, o tema de Saúde. Nesse contexto, nasceu a ideia do ensino
76
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de Matemática junto ao programa Mulheres Mil, que tem como premissa promover a
formação profissional e tecnológica articulada com aumento de escolaridade de mulheres
em situação de vulnerabilidade social, especialmente das regiões Norte e Nordeste do
país.
O programa Mulheres Mil é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade
social, cuja atuação está no sentido de garantir o acesso à educação a essa parcela da
população de acordo com as necessidades educacionais de cada comunidade e a vocação
econômica das regiões e comunidades na qual estão inseridas.
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) assim como para o Ministério da
Saúde (2004), o mês de outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por
ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
Durante esse mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a
realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam. Iniciativas como essa são
fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é assintomática.
Nesse contexto, aproveitamos essa temática e utilizamos os temas transversais,
por meio da interdisciplinaridade na junção do ensino de Matemática e temas transversais
da saúde, foi desenvolvida a atividade de uma intervenção didática no programa Mulheres
Mil. Desse modo, o ensino-aprendizagem de Matemática, mas especificamente de
estatística foi apresentado por meio de documentos de pesquisas nacionais.
REFERENCIAL TEÓRICO
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's, BRASIL, 1998) nos quais
compreendem seis áreas fundamentais na educação, a saber: Ética, Orientação Sexual,
Meio Ambiente, Saúde (autocuidado, vida coletiva), Pluralidade Cultural e Trabalho e
Consumo. Nesse sentido, os temas transversais promovem conceitos e valores básicos à
democracia, à educação e à cidadania e obedecem a demandas importantes e
imprescindíveis para a sociedade contemporânea. No entanto, a ética, o meio ambiente, a
saúde, o trabalho e o consumo, a orientação sexual e a pluralidade cultural não são
disciplinas autônomas, mas temas que permeiam todas as áreas do conhecimento, e estão
sendo veementemente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos
alunos e educadores em seu cotidiano.
Em relação ao tema “Saúde” os PCN (BRASIL, 1998, p. 32) ressaltam que:
Além de permitir a compreensão das questões sociais relacionadas aos
problemas de saúde, as informações e dados estatísticos relacionados a
esse tema também favorecem o estabelecimento de comparações e
previsões que contribuem para o autoconhecimento, favorecendo o
autocuidado.

Neste contexto, o movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado
anualmente desde os anos 1990. O objetivo da campanha é compartilhar informações
sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a
conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de
diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.
O nome da campanha remete à cor do laço que é um símbolo internacional usado
por indivíduos, empresas e organizações na luta e prevenção do câncer de mama. É por
esse motivo que durante esse mês a cor rosa ilumina a fachada de diversas instituições
públicas e privadas iluminam suas fachadas com objetivo promover indicar a adesão ao
movimento.
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De acordo com o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva
(INCA), o objetivo da campanha é:
•
•
•

Enfatizar a importância de a mulher conhecer suas mamas e ficar atenta às
alterações suspeitas;
Informar que para mulheres de 50 a 69 anos é recomendada a realização
de uma mamografia de rastreamento a cada dois anos;
Informar que o Sistema Único de Saúde (SUS) garante a oferta gratuita de
exame de mamografia para as mulheres brasileiras em todas as faixas
etárias.

Temos que, de acordo com a Pesquisa Nacional de saúde de 2013, divulgada pelo
IBGE cerca 3,8 milhões de mulheres de 50 a 69 anos nunca realizaram mamografia, o
que corresponde a 18,4% da população feminina nessa faixa etária.
Além disso, ao abordarmos o tema transversal de Saúde no qual foi inserido num
contexto de ensino de Matemática possibilitou e contribuiu segundo os próprios
envolvidos para o entendimento das diferentes maneiras de ser ver e perceber os valores
e práticas relativos à saúde em geral, ou especificamente, no âmbito do câncer de mama
que compõem e refletem-se nas vivências biológicas, afetivas e sociais de muitas
mulheres em todo Brasil.
[...] os Temas Transversais proporcionam a inserção de questões sociais
à estrutura curricular, implicando uma metodologia de ensino
interdisciplinar e preocupada em respeitar a faixa etária de cada aluno.
A junção da transversalidade e interdisciplinaridade desenvolverá nos
alunos habilidades de aprendizagem condizentes com sua realidade.
(MORAIS; MILAGRES; LOPES, 2012, p. 2).

Assim, podemos dizer que os temas transversais caracterizam-se por um conjunto
de assuntos que aparecem transversalizados em áreas determinadas do currículo escolar
ou não, e de certa forma, estabelecem a necessidade de um trabalho mais significativo e
expressivo de temáticas sociais inseridas dentro de um contexto escolar. Nessa ótica,
alguns critérios utilizados para a sua constituição se relacionam à urgência social e à
possibilidade de ensino e aprendizagem na Educação Básica e no favorecimento à
compreensão do ensino/aprendizagem, assim como da realidade e da participação social.
Tendo em vista que são temas que envolvem um aprender sobre a realidade e na busca
pela transformação da mesma.
Em relação ao Programa Mulheres Mil (PMM) foi inserido no Norte e Nordeste
brasileiros em 2007 e expandido para todo o país em 2011 principalmente nas Instituições
Federais. Segundo o MEC (2011), o programa Mulheres Mil está inserido no conjunto de
prioridades das políticas públicas do Governo do Brasil, especialmente nos eixos
promoção da justiça, igualdade entre sexos, combate à violência contra mulher e acesso
à educação. O Programa Mulheres Mil é uma ação voltada para uma política pública
educacional direcionada a mulheres com baixa escolaridade, em condição de
vulnerabilidade, e voltada para a profissionalização do gênero feminino. Ou seja,
Estruturado em três eixos - educação, cidadania e desenvolvimento
sustentável - o programa possibilitará a inclusão social, por meio da
oferta de formação focada na autonomia e na criação de alternativas
para a inserção no mundo do trabalho, para que essas mulheres
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consigam melhorar a qualidade de suas vidas e das de suas
comunidades. (MEC, 2011, p. 1).

O ensino de Matemática trabalhado junto aos temas transversais exige uma
postura do professor que vai além do que está descrito nos PCN´s, pois é necessário que
ele assuma uma atitude objetiva em relação ao que ele propõe no processo de
aprendizagem, e que nesse processo, faço uso de metodologias didáticas adequadas para
essa junção do conhecimento. Nesse contexto, o ensino interdisciplinar se torna
fundamental nessa construção do conhecimento, pois com isso, os professores
possibilitarão aos seus alunos uma aprendizagem eficaz na compreensão da realidade em
sua complexidade.
[...] e, nesse sentido, a interdisciplinaridade é chamada a postular um
novo tipo de questionamento sobre o saber, sobre o homem e sobre a
sociedade. Não é uma "moda”, mas corresponde a uma nova etapa de
desenvolvimento do conhecimento. Também não se trata de postular
uma nova síntese do saber, mas, sim, de constatar um esforço por
aproximar, comparar, relacionar e integrar os conhecimentos.
(VILELA, MENDES, 2003, p. 1).

De tal modo, a interdisciplinaridade é colocada em prática por meio do diálogo e
da integração das duas disciplinas, além do contraponto entre elas. É de certa forma uma
relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser
assumida diante do problema do conhecimento. “A interdisciplinaridade pode ser
entendida como uma condição fundamental do ensino e da pesquisa (em níveis
universitários e do segundo grau) na sociedade contemporânea.” (LEIS, 2005, p. 3).
Assim, a interdisciplinaridade também é uma questão de atitude seja no ensino ou
na pesquisa. No entanto, engana-se quem pensa que a interdisciplinaridade é
caracterizada por duas áreas que “caminham” na mesma direção sejam elas da filosofia,
sociologia, pedagogia e linguistas podem estar diante de um mesmo elemento, como a
aprendizagem de línguas, por exemplo, mas sem que haja esse trabalho de
interdisciplinaridade. Ou seja, a interdisciplinaridade pode ir além e oferecer uma nova
postura diante do processo de aprendizagem, uma mudança de atitude em busca do
contexto do conhecimento, em busca do ser como pessoa integral.
Como ressaltam Ledur e Ledur (2016), no contexto da Matemática, podemos
aplicar a estatística em diversas áreas do conhecimento. Uma delas, por exemplo, é a área
da saúde, onde é chamada de bioestatística. A saber, a estatística é um ramo da
Matemática que possui métodos apropriados para a coleta, a apresentação, a análise e a
interpretação de dados de observação. Além disso, a estatística está diretamente e
indiretamente relacionada no cotidiano das pessoas sejam elas acadêmicas ou não assim
como nas pesquisas realizadas em laboratórios, para saber quais métodos de tratamentos
são melhores em casos específicos e como deve ser projetado e praticado de maneira geral
na sociedade.
O ENSINO DE ESTATÍSTICA BÁSICA NUMA INTERVENÇÃO DIDÁTICA
POR MEIO DO TEMA TRANSVERSAL SAÚDE
No Campus Santa Cruz do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), local
onde esse trabalho de intervenção foi desenvolvido, as mulheres participam do programa
Mulheres Mil como forma de possibilitar uma melhora em seu desempenho profissional,
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na tentativa de fomentar uma melhoria efetiva na vida pessoal das cursistas, abrindo-lhes
novos horizontes de atuação ou formas de especialização mais aprofundadas.
Por outro lado, segundo Guerra (2016), em relação ao gênero feminino, muitas
das vezes o acesso à educação de qualidade continua sendo de caráter excludente da
educação profissional no país, e essa política precisa efetivada pelo Estado. Além disso,
muitas são mulheres que foram excluídas do processo educacional desde muito cedo, não
escolheram abandonar a escola, tinham outras obrigações a cumprir, como, zelar dos
afazeres domésticos e da criação dos filhos, num processo de determinação social das
relações de gênero.
Nesse contexto, nasceu a ideia de desenvolver numa atividade de intervenção por
meio de um tema transversal dos Parâmetros Curriculares Nacionais no qual além de
possibilitar as orientações sobre o tema de saúde pudesse ao mesmo tempo possibilitar
a aprendizagem de um conteúdo de Matemática, mas especificamente o de estatística.
Além disso, nesse trabalho se fez a utilização da interdisciplinaridade como forma de
desenvolver um trabalho de integração dos conteúdos de uma disciplina (Matemática)
com outras áreas de conhecimento em uma proposta que tem como ensino os temas
apresentados pelos PCN`s no qual é capaz de possibilitar e contribuir no desenvolvimento
do aprendizado dos envolvidos nesse processo educacional.
Tendo em vista que é através dessa perspectiva que esse processo é construído e
assim surge como uma forma de superar a fragmentação entre as disciplinas. E dessa
forma, a interdisciplinaridade é capaz de proporcionar um diálogo entre as diversas áreas
da educação relacionando-as entre si para a compreensão da realidade dos envolvidos, e
com isso, relacionar as disciplinas no momento de enfrentar temas de estudo.
Nesse contexto, por meio da interdisciplinaridade na junção Matemática e temas
transversais da saúde, foi desenvolvida a atividade de uma intervenção didática no
programa Mulheres Mil. Assim, o ensino-aprendizagem de Matemática, mas
especificamente de estatística foi apresentado por meio de matérias de pesquisas
nacionais. De acordo com a Pesquisa Nacional de saúde de 2013, divulgada pelo IBGE
cerca 3,8 milhões de mulheres de 50 a 69 anos nunca realizaram mamografia, o que
corresponde a 18,4% da população feminina nessa faixa etária.
O maior índice entre as grandes regiões fica no Norte (37,8%), contra 11,9% do
Sudeste, que tem a menor taxa. Além disso, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde
2013 (PNS) no Gráfico 2 divulgada numa Pesquisa referente ao ano de 2018 pelo IBGE,
3,8 milhões de mulheres de 50 a 69 anos nunca realizaram mamografia, o que corresponde
a 18,4% da população feminina nessa faixa etária. Permite conhecer o número de
mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos, possibilitando inferir as
desigualdades no acesso à mamografia e ao rastreamento do câncer de mama nesta faixa
etária, considerando ser este o subgrupo alvo de mulheres para o rastreamento por
mamografia do câncer de mama.
Ou seja, o indicador é uma maneira objetiva que permite avaliar indiretamente o
alcance da população feminina usuária em relação ao rastreamento da doença em um
determinado período de tempo. Taxas reduzidas podem refletir dificuldade de
sensibilização e captação da população usuária para o rastreamento de câncer de mama
ou dificuldades de acesso ao serviço.
De acordo com INCA (BRASIL, 2018), o câncer de mama é uma doença causada
pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. Há vários tipos
de câncer de mama. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido enquanto outros são mais
lentos. Para o Brasil, estimam-se 59.700 casos novos de câncer de mama, para cada ano
do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres.
Sem considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer também é o
Mossoró – Rio Grande do Norte – 2019

169

primeiro mais frequente nas mulheres das Regiões Sul (73,07/100 mil), Sudeste
(69,50/100 mil), Centro-Oeste (51,96/100 mil) e Nordeste (40,36/100 mil). Na Região
Norte, é o segundo tumor mais incidente (19,21/100 mil).

Gráfico 01: Estimativa por região de casos de câncer para 2014.

Fonte: INCA 2018.

Após a intervenção didática, foi realizado uma análise do desempenho dos alunos
em relação ao gráfico 01. Assim, o quadro 01 mostra o desempenho dos alunos após a
intervenção didática com relação aos acertos e erros, mediante cada questionamento.
Quadro 01: Desempenho dos alunos na leitura de gráfico pós-intervenção.
Alternativas

Acertos

Erros

a) Qual região possui a maior e a
menos estimativa de câncer de
mama, respectivamente?
b) Qual a terceira região que
apresenta uma maior estimativa
de casos de câncer de mama?
c) Qual a diferença entre as regiões
Nordeste e Norte?
d) Qual a soma dos casos de câncer
de mama de todas as regiões?

23

0

Percentual
de Acertos
100 %

15

8

65,22 %

21

2

91,30 %

12

11

52,17 %

Fonte: Acervo dos autores.

Em seguida, para a questão 02 foi apresentado a tabela 01, que mostrava as
maiores incidências de câncer entre as mulheres no ano de 2014.

Mossoró – Rio Grande do Norte – 2019

170

Tabela 01: Maiores incidências de câncer entre as mulheres no Brasil em 2014.

Após a análise para essa pergunta, o desempenho dos alunos em relação a essa
pergunta, a maioria conseguiu um desempenho positivo em relação às alternativas que
foram questionadas durante o desenvolvimento da atividade. As alternativas da pergunta
02, a saber foram:
a) Qual o total de casos de câncer apresentados na tabela?
b) Qual tipo de câncer apresenta o maior número de incidência em mulheres?
c) Qual a diferença entre o segundo e o ultimo de câncer?

Gráfico 02: Desempenho dos alunos pós-intervenção.
86,96
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

65,22
39,13
9

20 15

14
3

8

a

Acertos
9

Erros
14

Acertos (%)
39,13

b

20

3

86,96

c

15

8

65,22

a

b

c

Fonte: Acervo dos autores.

Como observamos no gráfico 02, o tipo de câncer que apresenta o maior número
de incidências em mulheres foi a que obteve a maior porcentagem de acertos, muito disso
se deve a ao motivo de muitas campanhas seja goveramentais ou não, pois é um tema
recorrente na vida das mulheres. A seguir, evidenciamos os vários fatores que influenciam
nesse índice de crescimento dos casos de câncer de mama em muitas mulheres.
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Assim, a saber, o câncer de mama não tem somente uma causa. A idade é um dos
mais importantes fatores de risco para a doença (cerca de quatro em cada cinco casos
ocorrem após os 50 anos). Alguns fatores que aumentam o risco da doença são:
Quadro 02: Fatores que aumentam o risco do câncer de Mama.
Fatores ambientais
Fatores da história
Fatores genéticos e
e comportamentais: reprodutiva e hormonal
hereditários
Obesidade e
sobrepeso após a
menopausa;
Sedentarismo (não
fazer exercícios);

Primeira menstruação
antes de 12 anos

História familiar de câncer de
ovário;

Primeira gravidez após
os 30 anos;

Consumo de bebida
alcoólica;

Uso de contraceptivos
hormonais (estrogênioprogesterona);

Casos de câncer de mama na
família, principalmente antes
dos 50 anos;
Alteração genética,
especialmente nos genes
BRCA1 e BRCA2;

Exposição frequente a
radiações ionizantes
(Raios-X).

Ter feito reposição
hormonal pósmenopausa,
principalmente por mais
de cinco anos.

A mulher que possui um ou
mais desses fatores genéticos/
hereditários é considerada
com risco elevado para
desenvolver câncer de mama.

Fonte: INCA 2018.

É importante que as mulheres observem suas mamas sempre que se sentirem
confortáveis para tal (seja no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação
do cotidiano), sem técnica específica, valorizando a descoberta casual de pequenas
alterações mamárias.
Os principais sinais e sintomas do câncer de mama são:
• Caroço (nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, indolor;
• Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja;
• Alterações no bico do peito (mamilo);
• Pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço;
• Saída espontânea de líquido dos mamilos.
Tendo ciência desses sintomas, as mulheres devem procurar imediatamente um
serviço para avaliação diagnóstica ao identificarem alterações persistentes nas mamas.
No entanto, é bom salientar que tais alterações podem não ser câncer de mama. Além
disso, O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos,
aumentando assim as chances de tratamento e cura. Todas as mulheres,
independentemente da idade, podem conhecer seu corpo para saber o que é e o que não é
normal em suas mamas.
Pois, a maior parte dos cânceres de mama é descoberta pelas próprias mulheres,
pois, além de estar atenta ao próprio corpo, também é recomendado que mulheres de 50
a 69 anos sempre façam uma mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem
sintomas) a cada dois anos. Esse exame pode ajudar a identificar o câncer antes do
surgimento dos sintomas.
Nesse processo, a Mamografia se torna algo essencial para detectar possíveis
nódulos (benignos ou malignos) em uma radiografia das mamas feita por um equipamento
de raios X chamado mamógrafo, capaz de identificar alterações suspeitas. Além disso,
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mulheres com risco elevado para câncer de mama devem conversar com seu médico para
avaliação do risco para decidir a conduta a ser adotada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino de estatística seja em qual nível de escolaridade for é fundamental para
o desenvolvimento do aluno como cidadão, fazendo com que ele compreenda que o seu
cotidiano está cercado por gráficos e tabelas e que é necessário saber fazer a leitura dessa
linguagem Matemática.
No entanto, a construção de uma consciência coletiva das quais muitas dessas
mulheres está inserida assim como a inclusão de políticas sociais afirmativas e que
possam ser acessíveis em um cenário em que em que as políticas públicas possam ir além
das relações de mercado podem favorecer uma reversão das relações de poder que
envolvem o Programa Mulheres Mil e outras iniciativas similares, especialmente no que
tange à educação profissional.
Através da estatística, ficou evidente que a Matemática pode ser ensinada de
maneiras eficientes ao envolver a interdisciplinaridade com outras disciplinas e os temas
transversais, na qual será capaz de conduzir os alunos para que façam interpretações de
dados reais de uma forma contextualizada e, de acordo com a realidade, possibilitar uma
aprendizagem singular tanto para alunos como para professores. As atividades
desenvolvidas durante a intervenção didática possibilitou que mulheres que nunca tinham
feito análise, leitura e interpretação de gráficos pudessem compreender que a Matemática
é algo acessível a todos, sejam dentro de um contexto escolar ou não.
Assim, espera-se que este trabalho possa contribuir para que o leitor tenha
consciência da importância do Programa Mulheres Mil para a vida dos envolvidos nesse
processo educacional de ensino-aprendizagem de Matemática e, especificamente,
estatística básica. E que futuros projetos possam “fluir” em programas iguais ou
semelhantes a esses, pois muitas das vezes esse alunado esperam apenas por uma
oportunidade de conhecer, participar e de se qualificarem profissionalmente.
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RESUMO
A produção acadêmica do tema “Produção de Sequências Didáticas: uma experiência de
minicurso com alunos de licenciaturas” apresenta um relato de experiência de minicurso
ofertado na XVIII Exposição Científica, Tecnológica e Cultural - EXPOTEC, IFRN Campus Mossoró, no ano de 2018, tendo como público alvo os discentes das licenciaturas
presentes no campus e nas Instituições de Ensino Superior participantes do evento. Como
objetivo, o curso atendeu a proposta da orientação para elaboração de uma sequência
didática, a qual se caracteriza como um tipo de metodologia de ensino, que busca auxiliar
os educadores no planejamento das suas aulas de forma mais dinâmica, lúdica e prática,
fazendo uso ainda de materiais de baixo custo e acessíveis, nas diferentes áreas de ensino.
Como objetivos específicos o curso utilizou como enfoque a discussão do conceito de
interdisciplinaridade, conhecer os aspectos metodológicos e os critérios de análise para
avaliação/produção de material didático e refletir sobre o papel do professor na
análise/elaboração/avaliação de material didático. Na execução das atividades, a princípio
discutiram-se, com base em textos elaborados por autores estudiosos da temática,
conceitos que dizem respeito a sequências didáticas e sua elaboração, assim como a
importância da interdisciplinaridade neste processo, ressaltando ainda o papel do
professor na análise/elaboração/avaliação do material didático. Posteriormente, no
segundo momento, trabalhou-se de forma prática a elaboração de uma sequência didática
através de aulas expositivas e dialogadas, de pesquisa orientada e da produção de
sequência didática. Para a produção do material didático foi considerado o contexto de
ensino, as modalidades, as mídias e as tecnologias, a partir de uma sequência didática em
uma determinada situação de aprendizagem (preferencialmente interdisciplinar e em
grupo). Dando continuidade, o terceiro momento compreendeu as apresentações do
material didático produzido. Estas apresentações proporcionaram a avaliação geral do
minicurso, momento em que são conceituadas as aprendizagens potencialmente
significativas desse processo e concretizadas a eficiência, a ludicidade, a
interdisciplinaridade e tantas outras vantagens da utilização das sequências didáticas
enquanto metodologia ativa aplicada em sala de aula. De acordo com as explanações
dadas pelos alunos participantes do minicurso, foi possível visualizar a satisfação e a
contribuição que o momento trouxe para todos. A discussão de temas como sequências
didáticas parece ser diminutas nos cursos de licenciatura do campus, sendo momentos
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como estes ricos para o processo de formação desses futuros professores.
Palavras-chave: Material didático. Sequência didática. Metodologia ativa.
INTRODUÇÃO
Diante do argumento de que a aprendizagem retrata um processo constante de
desenvolvimento, Alves (2009) enfatiza que só podemos ensinar e aprender partindo
daquilo que o aprendiz dispõe, que é o senso comum. Seguindo esse pressuposto, o autor
afirma que a aprendizagem consiste, através do senso comum, na manutenção e
modificação de capacidades ou habilidades que o aprendiz já possui. Portanto, devemos
explicitar através do ensino, mudanças que estão ocorrendo na nossa sociedade e discutir
algumas ideias de como essas mudanças deverão ocorrer também na escola,
possibilitando ao aluno a oportunidade de interligar os conhecimentos.
O que eu desejo que você entenda é o seguinte: a ciência é uma
especialização, um refinamento de potenciais comuns a todos. Quem
usa um telescópio ou um microscópio vê coisas que não poderiam ser
vistas a olho nu. Mas eles nada mais são que extensões do olho. Não
são órgãos novos. São melhoramentos na capacidade de ver, comum a
quase todas as pessoas. Um instrumento que fosse a melhoria de um
sentido que não temos seria totalmente inútil, da mesma forma como
telescópios e microscópios são inúteis para cegos, e pianos e violinos
são inúteis para surdos (ALVES, 2009, p. 11-12).

Para Alves (2009, p. 12), “a ciência não é um órgão novo de conhecimento. Ela é
a hipertrofia da capacidade que todos têm. Isso pode ser bom, mas pode ser muito
perigoso. Quanto maior a visão em profundidade, menor a visão em extensão”. Seguindo
o pensamento do autor, isso significa dizer que a ciência atua como um organismo da
sociedade que não vai ficar imune às aprendizagens, porém, algumas ideias de mudanças
devem ser determinadas pelos educadores e não ficarem sujeitas a serem impostas por
outros segmentos da sociedade.
Segundo Dias (2017), o conhecimento se destaca como um eixo de importância
nos discursos produzidos e difundidos na contemporaneidade. Ainda para a autora,
“embora o conhecimento venha a assumir protagonismo na educação contemporânea,
podemos identificar sua vinculação ao caráter instrumental, quando tenta responder à
questão da utilidade de sua utilização que tem permeado o discurso sobre currículo e
docência” (DIAS, 2017, p. 107). Seguindo o pensamento crítico da autora, concordamos
que em muitas salas de aula ainda se observam paradigmas dominantes vinculados a
métodos tradicionais de ensino ou a currículos sem predominância de
interdisciplinaridade, o que impossibilita a evolução do conhecimento. Com isto,
entender as necessidades presentes em uma turma específica, apresentando
materiais/recursos didáticos que possam ter significado é essencial para a aprendizagem.
Nessa perspectiva, apresentamos um relato de experiência de um minicurso sobre
produção de sequências didáticas, ofertado na XVIII Exposição Científica, Tecnológica e
Cultural - EXPOTEC, IFRN - Campus Mossoró, no ano de 2018, tendo como público
alvo os discentes das licenciaturas presentes na instituição e nas IES participantes do
evento. A produção dessas sequências didáticas, atendeu, como objetivo geral, a proposta
da orientação para elaboração de uma sequência didática, a qual se caracteriza como um
tipo de metodologia de ensino que busca auxiliar os educadores no planejamento das suas
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aulas de forma mais dinâmica, lúdica e prática, fazendo uso ainda de materiais de baixo
custo e acessíveis, nas diferentes áreas de ensino.
Para os objetivos específicos, o curso utilizou como enfoque a discussão do
conceito de interdisciplinaridade, conhecer os aspectos metodológicos e os critérios de
análise para avaliação/produção de material didático e refletir sobre o papel do professor
na análise/elaboração/avaliação de material didático.
Moreira (1999) diz que a essência do processo de aprendizagem significativa
ausubeliana, ocorre quando ideias simbolicamente expressas, são relacionadas de maneira
substantiva e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe. Para o autor, algum aspecto na
estrutura cognitiva desse aprendiz, como uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma
proposição, pode ser um exemplo especificamente relevante para a aprendizagem.
Estendemos essa visão do autor, também para as novas metodologias e a utilização de
conceitos interdisciplinares como uma nova visão de aprendizagem no ensino.
Desde então, cada revolução cultural nas tecnologias da informação e,
como consequência disso, na organização e distribuição social do saber
trouxe consigo uma revolução paralela na cultura da aprendizagem, a
mais recente das quais ainda não terminou: as novas tecnologias da
informação, unidas a outras mudanças sociais e culturais, estão abrindo
espaço para uma nova cultura da aprendizagem, que transcende o marco
da cultura impressa e deve condicionar os fins sociais da educação e,
especialmente, as metas dos anos finais dos ensinos fundamental e
médio (POZO & CRESPO, 2009, p. 23).

Em acordo com esse pensamento, Moreira (2012) afirma que os conhecimentos
prévios não são esquecidos nem substituídos, apenas agregados aos novos
conhecimentos, atuando muitas vezes, como um importante fator, a variável mais
importante e que pode afetar a aprendizagem ou até mesmo a retenção de novos
conhecimentos. Portanto, temos que ter bastante atenção e cuidado com ‘o quê’ devemos
abordar e acrescentar nos planejamentos anuais, mensais, semanais e diários. Porém, não
podemos esquecer de citar as constantes inovações tecnológicas como as metodologias
ativas, com as quais podemos nos nortear para tornar as aulas mais atrativas, dinâmicas e
participativas.
A produção de material didático é um instrumento importante para dinamizar e
facilitar o ensino/aprendizagem de conteúdos e conceitos em sala de aula. Santos (2014)
alerta para a emancipação do professor, que deixando de ser mero consumidor, passa a
ser produtor de conhecimento. Segundo o autor, o material didático não impossibilita uma
aula extremamente conteudista, mas agrega conhecimento teórico, didático e
metodológico ao professor, bem como à sua ideologia docente. Diante da discussão
proposta, acreditamos que a produção de material didático, também pode ser considerada
uma política pública ou um incentivo à pesquisa e preparo de materiais didáticos no
período destinado a atividades extra classe (SANTOS, 2014). Ainda concordando com o
autor, esperamos que este tipo de atividade não seja similar as demais políticas públicas
voltadas para a educação, cujas atuações tornam tendenciosa a atuação de forma
conteudista.
SEQUÊNCIA METODOLÓGICA
Como discutido anteriormente, o trabalho se apresenta como um relato de um
minicurso. Neste projeto foi proposto trabalhar uma abordagem interdisciplinar de
conteúdos curriculares, através da elaboração de uma metodologia de ensino, que consiste
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em sequências didáticas de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS).
Esperou-se que essa prática pedagógica auxiliasse os educadores a planejar suas aulas
com mais dinamismo, ludicidade e praticidade utilizando materiais acessíveis ou de baixo
custo.
A princípio foi discutido, com base em textos técnico-científicos de autores como
Zabala (1998), que destaca as sequências didáticas como essenciais para a aprendizagem
dos discentes, Severino (2002), com ênfase na interdisciplinaridade no processo de
ensino, Ausubel (2003), com destaque para a aprendizagem significativa, Alves (2009),
que destaca a importância do senso comum enquanto conhecimentos que não devem ser
desconsiderados no processo de ensino de ciências, Moreira (2012), trazendo uma
ressignificação da perspectiva ausubeliana, dentre outros que contribuem de forma
bastante significativa para a construção desse trabalho.
Nessa perspectiva discursiva, também foi considerado para os momentos
seguintes do minicurso o olhar dos participantes sobre conceitos que dizem respeito a
sequências didáticas de UEPS e seus planos de ação, elaboração e aplicação, assim como
a importância da interdisciplinaridade durante a atuação da prática em sala de aula e quais
suas expectativas de ensino e aprendizagem neste processo.
O relato de experiência apresenta uma abordagem descritiva e, sobre esse tipo
de pesquisa, Gil (1999), citado por Raupp e Beuren (2006, p. 81), relatam que o principal
objetivo é o de descrever características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre as variáveis. Segundo as autoras, uma de suas mais
significativas características é a utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados.
Porém, contextualizando com as autoras essa abordagem, descrever neste tipo de
pesquisa, significa ser capaz de identificar, relatar, comparar, entre outros aspectos.
A sequência metodológica planejada para a execução deste minicurso foi dividida
em três momentos. O primeiro momento é composto pela argumentação discursiva das
sequências didáticas de UEPS. Dando continuidade, no segundo momento temos a
construção das sequências didáticas de UEPS. Por fim, no terceiro e último momento
acontecem as apresentações do material didático produzido e, consequentemente a
avaliação final do minicurso.
Primeiro momento – Argumentação discursiva das sequências didáticas de UEPS
Na execução das atividades, a princípio, discutiram-se, com base em textos
elaborados por autores da área, conceitos que dizem respeito a sequências didáticas e
UEPS, além de sua elaboração, assim como a importância da interdisciplinaridade neste
processo, ressaltando ainda o papel do professor na análise/elaboração/avaliação do
material didático. Buscando a interação entre os participantes e os ministrantes, neste
momento também foram levantados questionamentos como: atuação dos professores em
sala de aula (qual seu papel); quais as metodologias conhecidas e utilizadas por estes e,
por fim, quais as expectativas eles nutriam acerca do curso que ocorria.
Segundo momento – Construção das sequências didáticas de UEPS
Posteriormente, no segundo momento, trabalhou-se de forma prática a elaboração
de uma sequência didática. Para tanto, pediu-se que os participantes considerassem as
mais diferentes metodologias possíveis de serem utilizadas em sala de aula, como: aulas
expositivas e dialogadas; pesquisa orientada; recursos tecnológicos; materiais de baixo
custo; dentre outros.
Os participantes foram orientados ainda a considerar o contexto de ensino a qual
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estavam inseridos. Estes foram separados em grupos onde, utilizou-se como critério, a
interdisciplinaridade entre as áreas de atuação/graduação destes.
Terceiro momento – Apresentação do material didático produzido
Dando continuidade, o terceiro momento compreendeu as apresentações do
material didático produzido. Estas apresentações proporcionaram a avaliação geral do
minicurso, momento em que são conceituadas as aprendizagens potencialmente
significativas desse processo e concretizadas a eficiência, a ludicidade, a
interdisciplinaridade e tantas outras vantagens da utilização das sequências didáticas.
Enquanto metodologia ativa aplicada em sala de aula, esperamos que essa prática
possa imbricar em possíveis conhecimentos capazes de transformar nesses docentes em
formação inicial, suas potencialidades atitudinais, levando-os a traçar e buscar seus
objetivos, de forma mais clara e determinada, com ênfase na responsabilidade e
compromisso com os processos educativos.
Cada momento da sequência metodológica foi planejado para ser executado,
seguindo o tempo de uma hora e vinte minutos aproximadamente, sendo opcional o tempo
de intervalo entre os dois primeiros e o terceiro momentos. Acreditamos que estes
cronogramas temporais são suficientes para o desenvolvimento e concretização das
atividades propostas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ausubel (2003) afirma que para aprender de maneira significativa, não basta saber
apenas os conhecimentos prévios adequados, é preciso ainda, querer aprender. As
respostas para tamanhos desafios, certamente não está no ensino tradicional, já que este
não tem oferecido soluções inovadoras de ensino à sociedade. Apesar do reconhecido
isolamento em que se encontra a instituição escolar, vítima da carência de recursos e de
controles obsoletos, geradores de inércia e conformismo, Valente (1999) cita as
expectativas que as novas práticas pedagógicas tendem a suscitar, incluindo desde a
ruptura do ciclo da pobreza, em que se encontra um grande número de estudantes
discriminados em função de uma série de fatores. Para o autor, esses fatores
compreendem desde a renda familiar, o status social, a região onde residem, as
deficiências de ordem física ou mental, até o sentimento de impotência ou de desânimo,
contagiando importantes segmentos de nossa população.
Diante dessa abordagem, Moreira (2012), citado por Ferreira e Alves (2019, p.
244), nos diz que:
La claridad, la estabilidad y la organización del conocimiento previo en
un determinado cuerpo de conocimientos, en cierto momento, es lo que
más influye en la adquisición significativa de nuevos conocimientos en
esa área, en un proceso interactivo en el cual lo nuevo gana significados,
se integra y se diferencia con relación a lo ya existente que, a su vez,
adquiere nuevos significados, se hace más estable, más diferenciado,
más rico, más capaz de anclar nuevos conocimientos (MOREIRA,
2012, p. 37).

Baseado nessa concepção de aprendizagem significativa, seguindo a perspectiva
interativa ausubeliana defendida por Moreira (2012), os autores afirmam que “podem ser
levados em consideração diversos aspectos que influenciam o processo de ensino, tais
como: um bom relacionamento entre professor/aluno, o fácil acesso à direção da escola,
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infraestrutura, dentre tantos outros” (FERREIRA, ALVES, 2019, p. 244).
Nessa perspectiva, concordamos ainda com os autores, sobre a discussão a
respeito de o que passa por conhecimento na escola. Esse conhecimento não
necessariamente pode ter origem no sentido da vida diária, pois esta pode ser uma
característica de uma educação progressista. Seguimos esses pressupostos, destacando a
busca da interdisciplinaridade como democratização no intuito de organizar situações
pedagógicas em que essas práticas possam ser vivenciadas e também compartilhadas por
todos, nos processos de ensino e de aprendizagem nas escolas.
A partir do trabalho aqui discutido e diante do objetivo presente no mesmo,
discutir a importância da produção de material didático como processo de pesquisa do
professor, tendo como proposta a orientação para elaboração de uma sequência didática
de UEPS, mostrou-se fundamental, uma vez que foi relatado pelos participantes a
ausência deste tipo de atividade durante as aulas de formação inicial. O que se percebe
nisto é que esta formação inicial carrega problemas que culminam na falta de condições
de trabalho adequado e maior envolvimento dos profissionais da educação na produção
de materiais para utilização no seu próprio cotidiano. A sequência didática apareceu como
uma metodologia nova para os participantes, demonstrando que a diversidade
metodológica na sala de aula é pouco discutida.
Segundo Severino (2002), citado por Trindade (2015), necessitamos de
educadores que ensinem o aluno a pensar, a criar estratégias que possibilitem essa prática,
a aprender a dialogar, possibilitando o estudante a se reconhecer como sujeito de ideias,
de palavras, agindo como uma pessoa que tem o que dizer e que pode dizer, acreditando
que será ouvida, porque tem argumentos relevantes quando contextualizados nos
diferentes saberes. Nessa perspectiva, o uso de materiais didáticos diferenciados
possibilita dinamizar a aula, estabelecer nova relação entre o aluno e o conteúdo a ser
trabalhado, sem ser a salvação dos problemas enfrentados no cotidiano escolar e que a
produção de material didático pelo professor é viável, podendo alcançar bons resultados
na aprendizagem dos alunos. Contudo, observa-se que há pouco ou nenhum incentivo a
essa prática, seja nos programas oficiais, seja no âmbito escolar, prevalecendo a prática
de reprodutores de programas e manuais, o que não significa que o professor em seu
cotidiano não produza materiais didáticos, mas como o faz geralmente de improviso, não
se preocupa em registrar os passos metodológicos nem os resultados obtidos. Tais
produções ficam invisíveis aos olhos da comunidade escolar.
Neste contexto, Zabala (1998) expõe a ordenação articulada das atividades como
sendo o elemento diferenciador das metodologias. Para ele, o primeiro aspecto
característico de um método seria o tipo de ordem em que se propõem as atividades.
Ressalta ainda, que o parcelamento da prática educativa tem certo grau de artificialidade,
explicável pela dificuldade em encontrar um sistema interpretativo adequado, que deveria
permitir o estudo conjunto de todas as variáveis incidentes nos processos educativos.
Assim, de acordo com as explanações dadas pelos alunos participantes do minicurso, foi
possível visualizar a satisfação e a contribuição que o momento trouxe para todos. A
discussão de temas como sequências didáticas e UEPS parece ser diminutas tanto no curso
de licenciatura do campus, como nas IES participantes do evento, tornando momentos
como estes, ricos para o processo de formação desses futuros professores.
Enquanto se desenvolveu a maquete da sequência didática e se organizou as
apresentações, percebeu-se que o professor, para desenvolver material didático, deve ser
também um pesquisador e para realizar tal discussão, definiu-se alguns elementos e
questões que balizaram o trabalho. Dentre eles, foram trabalhados os referenciais teóricos
sobre produção de material didático, a possibilidade de ser professor/pesquisador na
produção de material didático e a discussão sobre produção de material didático na
Mossoró – Rio Grande do Norte – 2019

180

formação do professor.
Além disto, o projeto também visa o envolvimento profissional dos professores.
Braga (2016) nos afirma que as atividades realizadas em que os alunos estão inseridos,
proporcionando um contato com práticas diferentes das quais eles estão acostumados, os
ajudam, por exemplo, a aprimorarem suas aulas para despertar ainda mais interesse do
alunado. Seguindo o pensamento da autora, com o intuito de formar novos talentos que
possam atuar como difusores desses conhecimentos e gerar interesse aos que estão ao seu
redor, o projeto se desenvolveu de uma forma bastante eficaz, alcançando cada vez mais
seu objetivo e buscando formas de unir aprendizagem e prática.
Seguindo essa perspectiva, os docentes em formação inicial conseguiram concluir
satisfatoriamente a produção das sequências didáticas, a partir de temas livres de UEPS
por eles escolhidas. As escolhas dos temas pelas equipes, contemplaram o ensino de
Biologia, com a escolha da botânica, o ensino de Física, com as Leis de Newton, o ensino
de Matemática, com razão e proporção e juros e porcentagem e o ensino de Química, com
os modelos atômicos.
O momento de apresentação das produções ocorreu de forma aleatória. Cada
equipe apresentou de forma dinâmica e pratica, seus materiais didáticos produzidos e a
forma de aplicação em sala de aula. Após a exposição de cada trabalho, houve um
momento de discussão mediada entre os participantes, sobre os possíveis impactos na
aprendizagem por parte dos alunos, caso se concretizasse a aplicação do material didático
produzido.
Cabe destacar que não se pretendeu, aqui nem se achou possível dar conta desta
temática e nem se aprofundar nos tópicos acima levantados no trabalho. O intuito foi
começar a discussão e buscar um caminho para uma pesquisa mais aprofundada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação do professor, seja ela inicial ou continuada é de suma importância
para o bom desempenho da sua profissão. Ao pensar, elaborar e executar o minicurso, o
que se pretendia era discutir metodologias diferenciadas, utilizando para tal a sequência
didática de UEPS. Através da literatura utilizada para embasar a teoria das discussões, foi
possível compreender a essencialidade desta metodologia para a sala de aula atual, que
conta com o papel do professor e do aluno se modificando.
O número de inscritos, assim como a diversidade das áreas as quais os
participantes estavam inseridos, pode nos fornecer dados que a temática trabalhada
despertava o interesse desses profissionais. Esse fato também pode nos mostrar a ausência
de discussões neste âmbito dentro de suas grades de formações.
Durante as etapas do curso, os participantes foram ativos nas discussões,
contribuindo com posicionamentos, experiências e dúvidas acerca das metodologias de
ensino. Nas etapas de elaboração e apresentação da sequência didática pelos próprios, foi
possível concluir que os mesmo não tinham tido contato com essa metodologia em
momentos anteriores, sendo o primeiro contato realizado no curso.
Muito embora a discussão tenha sido sucinta, pode-se perceber a satisfação e
aproveitamento dos que ali se encontravam. Uma vez que, os grupos produziram de forma
coerente e clara uma sequência didática interdisciplinar, considerando todos os pontos as
quais foram abordados nos textos técnicos-científicos.
Pensando assim, acreditamos ter alcançado esse despertar nos cursistas, de forma
que possam buscar capacitações e aperfeiçoamentos de suas práticas, além das ensinadas
nos cursos de licenciaturas por eles cursadas.
O trabalho fornece possibilidades para continuidade, podendo o minicurso ser
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fornecido em outras instituições, de modo que mais alunos tenham a oportunidade de
discutir e se aprofundar no tema. De acordo com os resultados, é possível concluir que
tema como metodologia não é vastamente discutido em licenciaturas.
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UMA ABORDAGEM EXPERIMENTAL INVESTIGATIVA DO CONTEÚDO
PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS COM ALUNOS DA 3ª
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RESUMO
No decorrer dos últimos anos, as metodologias relacionadas ao ensino de química vêm
passando por mudanças, isto devido às dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos
alunos, muitas vezes pelo fato dos mesmos não notarem significado na disciplina
(MENESES; NUÑEZ, 2018). Diante disso se faz necessário a busca constante pelo
aperfeiçoamento e metodologias diferenciadas que auxiliem o processo de ensinoaprendizagem. Sendo assim, o presente trabalho traz a experimentação investigativa
como alternativa para facilitar a aprendizagem no ensino de química. Esse tipo de
experimentação torna o aluno o protagonista do processo de ensino-aprendizagem e
consequentemente do seu conhecimento, pois o propõe que o mesmo seja ativo na
descoberta do conhecimento, tendo o professor como mediador do processo. ”
(FRANCISCO JUNIOR; FERREIRA; HARTWIG, 2008) Nesse contexto, através de um
viés interdisciplinar, que busca a construção do conhecimento do sujeito através da
realidade que o mesmo está inserido, o presente trabalho tem como seu principal objetivo
propor a experimentação investigativa de forma contextualizada como ferramenta
auxiliadora no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de propriedades dos
compostos orgânicos para os alunos do terceiro ano “C” da Escola Estadual em tempo
Integral Dr. José Fernandes de Melo. Para construção e aplicação de tal proposta, foi
necessário a utilização de métodos que pudessem despertar nos alunos o interesse pela
experimentação e a pré-disposição para a aprendizagem. Assim o primeiro passo foi a
observação da turma e posteriormente a elaboração de uma proposta de intervenção. Para
fundamentar a proposta de intervenção, utilizamos a metodologia dialética proposta por
Vasconcellos (1992), no qual resume-se em três momentos principais, sendo estes: a
mobilização para o conhecimento, construção do conhecimento e síntese do
conhecimento. Com isso, essas três etapas foram realizadas em três encontros diferentes.
No momento de mobilização foi feita uma explicação prévia sobre o assunto, sendo
lançadas perguntas para os alunos, com o objetivo de identificar seus conhecimentos
prévios. Na segunda etapa, realizou-se um experimento, que tinha como objetivo
identificar quais as propriedades físicas dos compostos orgânicos, tais como: ponto de
fusão e ebulição, solubilidade e estados físicos da matéria. Para isso utilizamos os
seguintes compostos: Gasolina, Etanol, Acetona, Querosene e Água. Além disso, o
experimento também abordou as forças intermoleculares e a polaridade, através de
83

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, BR 405, Km 154 s/n,
Chico Cajá, Pau dos Ferros, RN josewidsoncor@hotmail.com
84
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, BR 405, Km 154 s/n,
Chico Cajá, Pau dos Ferros, RN joaovd7@gmail.com
85
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, BR 405, Km 154 s/n,
Chico Cajá, Pau dos Ferros, RN, david_kelsoncoelho@hotmail.com
86
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, BR 405, Km 154 s/n,
Chico Cajá, Pau dos Ferros, RN ayla.bizerra@ifrn.edu.br

Mossoró – Rio Grande do Norte – 2019

184

misturas realizadas pelos alunos e análise do ponto de fusão e ebulição dos compostos. O
procedimento foi realizado a partir de materiais alternativos tais como: copos
descartáveis, açúcar, óleo e sal cozinha e entre outros, gerando assim uma relação entre
ciência e cotidiano. Para a síntese do conhecimento, os alunos irão produzir um relatório
no qual irão correlacionar as hipóteses levantadas anteriormente com os resultados
encontrados a partir do experimento. Após realizados os procedimentos e obtidos os
relatórios, resultados obtidos serão analisados, discutidos e apresentados na versão
completa do trabalho.
Palavras-chave: Experimentação. Química. Ensino. Interdisciplinaridade.

INTRODUÇÃO
A experimentação acompanha a ciência desde suas origens, sendo de fundamental
importância para descobertas que mudaram a sociedade. No ensino ela vem se
desenvolvendo e se adaptando a realidade das escolas e alunado. No entanto, nota-se que
muitas vezes a experimentação no lugar de favorecer a aprendizagem torna-se apenas
uma ferramenta de comprovação de teorias ou de demonstração, com objetivo meramente
ilustrativo.
Nesse contexto o aluno torna-se passivo no processo de ensino-aprendizagem,
sendo tratado como uma máquina de depósito de conhecimento, como cita Freire “Eis aí
a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos
educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (FREIRE, 2013,
p.80). Ou seja, o aluno não é participativo, mas apenas ouvinte, observador alheio a
metodologia usada pelo professor. Sendo assim, segundo Leite (2018, p. 63) “A
concepção tradicionalista ou tecnicista da atividade experimental se baseia na ideia da
experimentação como comprovação de fatos e teorias, fundamentada na concepção
empírico-indutivista, a qual destaca o papel da observação e da descoberta”.
Nessa perspectiva a experimentação como mecanismo de ensino necessita ser
norteada por alguma metodologia pedagógica que dê corpo e meios necessários para que
o aluno se torne protagonista de sua aprendizagem, proporcionando uma aprendizagem
significativa. A dialética como metodologia norteadora pode proporcionar ao discente
momentos diferentes, mas conjugados, já que a mesma se divide em três momentos: a
mobilização para o conhecimento, construção do conhecimento e síntese do
conhecimento, possibilitando a reflexão sobre a temática, buscar respostas e concretizar
conhecimentos, relacionando-os com o cotidiano e proporcionado o “espírito eu
investigador” do aluno.
Em virtude dessa necessidade de despertar o envolvimento e interesse dos
discentes pelo ensino de química, levando-os a terem uma aprendizagem significativa e
relevante, o presente trabalho tem por objetivo propor como ferramenta pedagógica a
experimentação investigativa, fazendo uso do conteúdo de propriedades dos compostos
orgânicos para discentes do terceiro ano “C” da Escola Estadual em tempo Integral Dr.
José Fernandes de Melo, tendo como norte metodológico a dialética.
REFERENCIAL TEÓRICO
Os pesquisadores em ensino de química na busca de novos métodos para facilitar
a aprendizagem notaram que a experimentação pode se tornar uma grande aliada na
facilitação do ensino-aprendizagem. Isso pelo fato da mesma gerar no aluno o
Mossoró – Rio Grande do Norte – 2019

185

desenvolvimento do senso crítico e a exploração de sua criatividade (GONÇALVES e
GOI, 2018). No entanto, esse método é carregado pela ciência desde os tempos
aristotélicos, no qual a observação e a experimentação eram relevantes para descobertas
e o ser humano tem a tendência natural para observação (GIORDAN, 1999). Nesse
sentido, a escola não deve desprezar essa capacidade natural de observação, utilizando a
mesma no processo de ensino e aprendizagem, pois “a formação do pensamento e das
atitudes do sujeito deve se dar preferencialmente nos entremeios de atividades
investigativas. ” (GIORDAN, 1999, p. 2)
Mas pode-se questionar: qual tipo de experimentação é favorável para a
construção do conhecimento do aluno? Segundo Oliveira e Soares (2010) são quatro os
tipos de experimentação, sendo estas: demonstrativa, ilustrativa, descritiva e
investigativa. Pode ser acrescentado de acordo com as discussões de Francisco Jr, Ferreira
e Hartwig (2008) a experimentação problematizadora, que se entremeia com a
experimentação investigativa.
A experimentação a partir de um viés demonstrativo e/ou ilustrativo tem o aluno
como passivo na construção do conhecimento, pois o mesmo irá seguir uma espécie de
receita pré definida pelo professor para a prática experimental, como afirmam Oliveira e
Soares (2010, p. 2) “é uma atividade realizada em um laboratório, nas quais o material já
se encontra disponível ao aluno que deve atender aos procedimentos que a atividade
exige, por meio de um roteiro pré estabelecido, com regras imutáveis, como uma receita.”
A experimentação descritiva, como o próprio nome indica, procura provocar no
aluno o contato com o fenômeno em estudo com ou sem a supervisão do professor
(OLIVEIRA; SOARES, 2010). Ou seja, o aluno observa o fenômeno, descreve o mesmo,
mas não há problematização. Ainda segundo os autores, a experimentação
investigativa/problematizadora, assim como a descritiva, proporciona o contato do aluno
com o fenômeno em estudo, mas a mesma é realizada pelos alunos, que discutem, propõe
métodos hipóteses para investigar e compreender o fenômeno.
A partir dessa perspectiva, vê-se que a experimentação demonstrativa/ilustrativa
ou tradicional conduz problemas a aprendizagem, pois não favorece a participação do
aluno, sua interação com o conhecimento e o cotidiano e aquilo que o mesmo já sabe.
Guimarães (2009, p. 198) ratifica “quando não há relação entre o que o aluno já sabe e
aquilo que ele está aprendendo, a aprendizagem não é significativa”. Corroborando,
Moreira (2010, p. 6) afirma que para que ocorra aprendizagem “deve haver diálogo,
interação social, intercâmbio de significados, negociação de significados” entre o aluno
e o professor, ou seja, no processo de ensino todos os saberes devem ser valorizados para
que assim ocorra a construção do conhecimento.
A partir dos problemas vistos na experimentação tradicional, a visão de educação
no qual o aluno é passivo no processo de ensino-aprendizagem vem sendo desconstruído
com novas tendências metodológicas. Nesse sentido, emerge um novo contexto de
aplicação da experimentação em sala de aula, sendo ela a investigativa/problematizadora.
Esse tipo de experimentação torna o aluno protagonista da sua aprendizagem, pois o
propõe ser um ser ativo na descoberta do conhecimento. Sendo assim, “na pedagogia
problematizadora, o professor deve suscitar nos estudantes o espírito crítico, a
curiosidade, a não aceitação do conhecimento simplesmente transferido” (FRANCISCO
JUNIOR, FERREIRA e HARTWIG, 2008, p. 35).
Ou seja, o aluno torna-se a construtor de sua aprendizagem e o professor o
mediador, como cita Andrade e Viana (2017, p. 508) “o professor, diante da atividade
experimental, deve se comportar como um mediador, pois a sua ajuda pedagógica é
fundamental para que ocorram intervenções e proposições durante a realização da prática,
proporcionando mais interatividade, dinamismo e reflexão”. O professor como mediador
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desfigura a imagem do mesmo como detentor do conhecimento, pois há uma troca de
saberes, uma variedade de conhecimentos que são construídos no decorrer da atividade.
Nesse contexto, a proposta das atividades experimentais investigativas é fazer
com que o aluno solucione o problema lançado, elaborando hipóteses, propondo meios
para chegar a possível solução. Essa atividade ativa do aluno proporciona o espírito “eu
investigador”, o não contentamento com o conhecido simplesmente transferido, e
portanto a ação de poder agir e refletir diante da realidade e tornar-se um ser
comprometido com a realidade, pois “a primeira condição para que um ser possa assumir
um ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir. ” (FREIRE, 2013, p. 18). Dessa
forma, os autores citam que:
se uma aula experimental for organizada de forma a colocar o aluno
diante de uma situação problema, e estiver direcionada para a sua
resolução, poderá contribuir para o aluno raciocinar logicamente sobre
a situação e apresentar argumentos na tentativa de analisar os dados e
apresentar uma conclusão plausível. Se o estudante tiver a oportunidade
de acompanhar e interpretar as etapas da investigação, ele
possivelmente será capaz de elaborar hipóteses, testá-las e discuti-las,
aprendendo sobre os fenômenos estudados e os conceitos que os
explicam, alcançando os objetivos de uma aula experimental, a qual
privilegia o desenvolvimento de habilidades cognitivas e o raciocínio
lógico. (SUART; MARCONDES, 2009, p. 51)

Vê-se, portanto, que a experimentação investigativa/problematizadora, traz
diversas vantagens para a construção do conhecimento do aluno, sendo uma ferramenta
salutar no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da disciplina de química
e da proposta interdisciplinar, pois a interdisciplinaridade “É um trabalho
contextualizado, no qual a partir do saber do aluno são oportunizadas atividades que
visam desenvolver competências que venham a ampliar este saber inicial. ” (NESSELLO,
2010, p. 17). Além disso, problemas observados nas escolas, tais como a falta de
laboratórios, reagentes e vidrarias podem ser supridos pela prática realizada com
materiais alternativos, que facilmente são encontrados, como: copos descartáveis, açúcar,
óleo e sal cozinha e entre outros, facilitando o manejo do professor e a facilidade para
realização de práticas simples investigativas.
Com isso, nota-se que a pergunta citada neste texto, que questionava qual tipo de
experimentação deve ser utilizada na sala de aula para favorecer a aprendizagem foi
respondida. Pois a partir das discussões, nota-se que a experimentação
investigativa/problematizadora, como citada anteriormente tem como objetivo principal
a aprendizagem do aluno e o favorecimento do desenvolvimento de habilidades lógicas e
cognitivas.
METODOLOGIA
O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa-ação, pois “procura
diagnosticar um problema específico numa situação específica, com vistas a alcançar
algum resultado prático” (GIL, 2010, p. 42). Nesse contexto, para realização da pesquisa
primeiro realizou-se a observação da escola e da turma no qual esta intervenção foi
realizada, com isso, diagnosticou-se que a escola possui um laboratório com poucos
reagentes e vidrarias, como consequência disso notou-se que existem poucas aulas
experimentais. Após o diagnostico dessa realidade, viu-se a necessidade da realização de
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aulas experimentais com materiais alternativos e fácil de acesso, que proporcionassem
aos alunos a aprendizagem de química.
Nesse sentido, o trabalho foi aplicado numa turma de 3ª série do Ensino Médio,
composta por 35 alunos da Escola Estadual em Tempo Integral Doutor José Fernandes de
Melo, no município de Pau dos Ferros/RN, como proposta de intervenção do Programa
Institucional de Iniciação à Docência - PIBID. Para aplicação da proposta, utilizou-se da
metodologia dialética proposta por Vasconcellos (1992), no qual resume-se em três
momentos principais, sendo estes: a mobilização para o conhecimento, construção do
conhecimento e síntese do conhecimento.
No primeiro momento, chamada de mobilização para o conhecimento, realizouse uma explicação prévia do conteúdo, através de uma aula expositiva dialogada,
relacionando o assunto ao cotidiano e possibilitando a discussão através de perguntas
lançadas a turma, tais como: “O que são compostos orgânicos? ”; “E quais são as
propriedades desses compostos? O que são propriedades? ”; “E onde estão estes
compostos? ”; isso favoreceu para que os mesmos lançassem hipóteses acerca da
problemática apresentada e fosse possível analisar os conhecimentos prévios dos
mesmos. Em seguida, os alunos dividiram-se em 5 grupos até 8 componentes, e lançaram
hipóteses acerca da problemática apresentada, relatando se alguns compostos se
misturavam com outros ou não, qual iria evaporar primeiro dentre outros. Essas hipóteses
estão interligadas diretamente com o experimento que será detalhado posteriormente.
No segundo momento, chamado de construção do conhecimento, aconteceu a
realização do experimento, que interligou as hipóteses lançadas com os resultados
encontrados pelos alunos, refutando as mesmas ou comprovando, tendo como objetivo
identificar quais as propriedades físicas dos compostos orgânicos, tais como: ponto de
fusão e ebulição, solubilidade e estados físicos da matéria. Com isso, utilizou-se de
materiais alternativos tais como: copos descartáveis, açúcar, óleo e sal de cozinha e entre
outros, gerando assim uma relação entre ciência e cotidiano.
Dividindo-se em três momentos para a construção do mesmo, primeiramente os
alunos realizaram misturas com os compostos disponíveis, que eram Gasolina, Etanol,
Acetona, Querosene, Água e óleo de cozinha, analisando assim a solubilidade e
polaridade dos compostos. No segundo momento os alunos observaram três compostos,
sendo estes: açúcar, etanol e a representação da fórmula molecular do butano, com isso
os mesmos anotaram seus estados físicos e justificaram o porquê do mesmo está em tal
estado, abordando assim as propriedades relacionadas ao tamanho da cadeia carbônica.
A última etapa consistiu na análise da gasolina e da água e qual apresentou maior
evaporação, trabalhando assim as forças intermoleculares e sua interferência nessa
propriedade.
No último momento, denominada síntese do conhecimento, foi solicitado aos
alunos a construção de um relato, que relacionasse as hipóteses lançadas pelo grupo com
os experimentos, justificando se a hipótese se confirmou ou não, e os motivos que levaram
a acontecer tal fato baseado nas discussões realizadas. Após isso, realizou-se uma aula
expositiva-dialogada que discutiu os experimentos realizados e os resultados encontrados,
relacionado com os assuntos “propriedades dos compostos orgânicos” que foi detalhado
na fase anterior. Por fim, os alunos construíram um mapa conceitual, elencando os pontos
principais das discussões, concluindo assim a aplicação da proposta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mobilização para o conhecimento e análise dos conhecimentos prévios
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No momento de mobilização, através da aula dialogada expositiva aula, os alunos
interagiram com as perguntas lançadas, a primeira pergunta questionou o que são
compostos orgânicos, notou-se que algumas respostas ligaram os compostos orgânicos a
conceitos cotidianos, como na resposta de um determinado aluno, no qual o mesmo
relatou que os compostos são “São compostos que são encontrados na natureza”, nesse
mesmo questionamento outro aluno relatou que “são compostos que tem haver com
carbono”.
Deste modo, podemos analisar que os alunos levaram em conta que os compostos
orgânicos são relativamente providos da natureza, sendo que suas respostas apresentaram
o mesmo padrão. Destarte, após ouvirmos as respostas providas deles, foi apresentado o
conceito do que é os compostos e onde podemos encontrá-los. Noutras perguntas
lançadas, os alunos não responderam, tendo assim que apresentar a resposta, com isso, os
alunos interagiram, pois notaram a química no cotidiano.
Honorato e Mion (2009) dizem que é necessário que o sujeito seja constantemente
desafiado a compreender a realidade do problema. Que a partir disso o indivíduo será
capaz de introduzir em seu cognitivo a capacidade de formular perguntas que gerem nele
a busca pelo conhecimento. Diante dessa proposta as perguntas eram de temas muito
frequentes no cotidiano do alunado, isso fez com que eles tivessem mais interesse pelo
desenvolvimento da proposta apresentada. Assim a aula foi desenvolvida com constante
diálogo entre pibidianos e discentes.
Posteriormente foi iniciado a parte experimental, no qual os discentes levantaram
hipóteses para os possíveis resultados que encontrariam na prática, tais como: “Se mistura
porque a acetona é derivada do álcool. ” e “Mistura, porque a acetona é composta por
álcool.”, com relação a mistura entre álcool e acetona. Nas hipóteses relacionadas a Água
e Álcool, eles relataram que se misturariam, vejamos as respostas: “sim, pois as
estruturas de ambos são semelhantes” e “mistura, porque ambos possuem a mesma
densidade”. A partir disso, foi possível observar que os alunos tinham a capacidade de
elaborar hipóteses, sendo isso de extrema importância para construção do conhecimento,
relacionando-os com o cotidiano.
Construção do conhecimento – experimentação
Etapa 1: experimento sobre polaridade e solubilidade
O primeiro experimento foi realizado com alguns reagentes, tais como: água, óleo,
gasolina e entre outros. A partir disso eles iriam misturar esses reagentes e realizar
anotações detalhando quais deles se misturariam ou não e assim fazer a comparação as
hipóteses lançadas anteriormente. Assim a primeira reação foi feita com a acetona e álcool
e constatou que todos os grupos comprovaram suas hipóteses, pois segundo os mesmos
“a acetona e álcool apresentam características similares. ”
Nesse contexto vemos que os grupos apresentaram conceitos parecidos, tal fato
foi verificado após a comparação de suas hipóteses. Sendo importante destacar que todos
os grupos realizaram a prática experimental, e apresentaram o mesmo resultado, no qual
oi descrito por todos que a mistura aconteceu. Por fim os discentes puderam relatar que
através do experimento eles foram capazes de aprofundar os seus conhecimentos sobre o
assunto, e com isso também podendo contribuir para a sua formação científica e crítica.
Etapa 2: experimento sobre estados físicos da matéria
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Nessa etapa os mesmos fariam a análise dos reagentes e destacariam os estados
físicos em que cada um estava mencionando também a justificativa para a resposta. Assim
os discentes analisaram todos os reagentes e fizeram suas anotações descrevendo qual
estado físico estava cada reagente e justificaram suas respostas de acordo com o que foi
pedido no roteiro experimental. Observou-se nas respostas apresentadas, que nessa etapa
do experimento eles tiveram um bom desempenho no que diz respeito ao estado físico de
cada reagente. Pois, os mesmos conseguiram identificar os estados físicos dos reagentes
de forma correta, isso se deu devido ser uma etapa muito simples, e na qual os
conhecimentos deles já adquiridos nos anos anteriores da sua formação acadêmica foram
suficientes para a resolução de tal problema, pois este conteúdo é geralmente trabalhado
no primeiro ano do ensino médio.
Mas quando se tratou de justificar o porquê que os reagentes estão no determinado
estado físico, eles não apresentaram justificativas claras. Assim, observou-se que não
tinham total domínio dos conceitos, sendo que alguns grupos não souberam justificar e
outros apresentaram conceitos muito superficiais. Algumas justificativas apresentadas
foram: “está no ponto de fusão” isso em relação ao reagente que estava no estado líquido.
Já outro grupo chegou até próximo do esperado, e apresentou a seguinte resposta para o
mesmo caso: “quando as moléculas estão um pouco separadas, o estado é líquido. ”
Vemos que nesse contexto os alunos foram capazes de detalhar quais são os estados
físicos, isso porque são facilmente observadas visualmente, mas quando se trata dos
conceitos teóricos eles não sabem descrever ou quando conseguem eles relatam de forma
superficial.
Etapa 3: experimento sobre ponto de fusão e ebulição e forças intermoleculares
Na última etapa do experimento os alunos deveriam fazer uma comparação entre
a água e a gasolina e destacar qual evapora primeiro. Com isso, eles puderam observar
que a gasolina evaporou primeiro, assim justificaram da seguinte forma: “Devido as suas
propriedades gasolina evaporou primeiro. Sendo assim, ela se apresentou de forma mais
volátil. ”
Nessa etapa todos os grupos apresentaram o mesmo resultado, no qual em todas a
gasolina evaporou primeiro, levando em conta que todos utilizaram a mesma quantidade
de reagentes, assim o resultado que era esperado para um também aconteceu nos demais.
Com isso os resultados descritos pelos discentes foi que a gasolina evaporou primeiro
com justificativa como essa: “a gasolina apresentou ponto de ebulição mais baixo, com
isso evaporou primeiro”
Sistematização do conhecimento
Na sistematização do conhecimento foi levado em conta todos os conhecimentos
que os alunos adquiriram durante todo o processo. Diante disso, eles foram avaliados a
partir de um relato e um mapa conceitual. Assim na realização do relato os alunos não
entenderam bem a proposta, pois no lugar de relacionar as hipóteses antes lançadas por
eles com a prática, eles apenas descreveram o que aconteceu, mencionando que acorreu
mistura ou não. Diante disso percebemos que os alunos apresentaram falha nessa etapa e
ela não se mostrou de forma eficiente para a construção do conhecimento dos discentes.
Após a realização do relato, os alunos teriam que construir um mapa conceitual,
o objetivo dessa tarefa era saber quais foram os conhecimentos adquiridos pelos alunos
durante todo o processo, sendo desde do primeiro momento até chegar a essa etapa,
verificando assim se o processo foi eficiente ou não. Ao fazer a análise dos mapas
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conceituais observou-se que nesse processo os alunos compreenderam bem o que foi
proposto. Nesse sentido pudemos observar que nessa etapa os alunos entenderam bem o
que foi pedido, e com isso foram capazes de elaborar de forma clara e concreta o mapa
conceitual, mostrando um bom resultado nesse processo.
CONCLUSÕES
Diante da proposta, e levando em conta os dados coletados podemos notar que
o uso da experimentação se apresentou de uma forma efetiva, permitindo com que os
alunos formassem um senso crítico perante os questionamentos lançados. Assim os
mesmos puderam usar seus conhecimentos prévios para formar suas ideias e construir seu
próprio conhecimento e demonstrá-los na aula experimental. Diante disso, podemos notar
que após todas as etapas propostas anteriormente os discentes conseguiram adaptar seus
conhecimentos de mundo aos aspectos do conhecimento científico, quanto ao conteúdo
abordado. Houve aprendizagem por parte do alunado, sendo isto verificado a partir dos
resultados, advindo das etapas mencionadas anteriormente. Portanto, podemos dizer que
o uso da experimentação investigativa com auxílio da metodologia dialética constitui uma
estratégia pedagógica de grande relevância no ensino para a construção de conceitos
científicos pelos alunos, ajudando-os a integrar e relacionar informações, atribuindo,
assim, significado ao que estão estudando., atribuindo, assim, significado ao que estão
estudando.
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Josiel Medeiros de Aquino87
Ranielly Leticia da Silva88
José Erimar dos Santos89

RESUMO
O trabalho tem como finalidade compreender quais metodologias são utilizadas no ensino
e aprendizagem de cartografia numa turma do 6° Ano, dos Anos Finais do Ensino
Fundamental, na Escola Municipal Luzia Miguel de Albuquerque, localizada no
Assentamento de Reforma Agrária Bom Lugar I, no Município de Upanema/RN. Busca
fomentar discussões sobre o ensino de cartografia, procurando entender como se constitui
esse ensino em termos metodológicos numa Escola do/no Campo. Procuramos analisar o
próprio local de pesquisa, pensando em novas contribuições em relação ao ensino de
cartografia. Sobre o percurso metodológico utilizado, empregamos a pesquisa
bibliográfica, documental e pesquisa de campo. Percebemos que a falta de materiais
didáticos na referida escola, interfere diretamente na abordagem do professor sobre o
ensino cartográfico e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos referente a esse
conteúdo. Outro aspecto percebido foi a dificuldade que o docente tem em relação ao
ensino de cartografia, e também o desinteresse dos alunos quanto ao mesmo. Concluímos
que a ausência do uso de metodologias pautadas numa utilização de recursos didáticos
voltados para o ensino de cartografia, reafirma a permanência de um ensino contido de
fragilidades, o que nos fazem compreender a importância desses recursos para um ensinoaprendizagem de qualidade, principalmente se tratando de um conteúdo como a
cartografia, que exige uma abordagem com metodologias diversificadas.
Palavras-chave: Ensino de Cartografia. Metodologias. Escola do Campo.

INTRODUÇÃO
A presença da cartografia na educação básica aumentou de forma significativa.
Com isso, a utilização de mapas e o ensino de conceitos da própria cartografia, passaram
a fazer parte dos programas escolares de Geografia há um bom tempo. Frente a isso, tem
ocorrido uma expansão dos estudos cartográficos no ensino, desde a educação infantil ao
ensino superior (ALMEIDA; ALMEIDA, 2014).
Este artigo refere-se aos resultados e discussões acerca de uma pesquisa realizada
na turma de 6° Ano do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Luzia Miguel de
Albuquerque, situada no Assentamento de Reforma Agrária Bom Lugar I, em
Upanema/RN. O objetivo foi compreender as metodologias utilizadas no ensino e
aprendizagem de cartografia numa escola do campo.
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Pretendemos proporcionar contribuições com o campo acadêmico na perspectiva
de apresentar essas discussões, propondo novas reflexões, destacando o próprio local de
pesquisa como possibilidade em relação ao ensino cartográfico.
MATERIAIS E MÉTODOS
Em relação ao caminho metodológico, procedemos com três momentos: 1)
pesquisa bibliográfica; 2) pesquisa documental; 3) pesquisa de campo. A primeira etapa
foi constituída de uma investigação em dissertações; artigos; revistas eletrônicas; livros;
capítulos de livros consultados em internet e bibliotecas na UERN campos Mossoró/RN
e da UFERSA campos Mossoró/RN.
A segunda etapa referiu-se a uma pesquisa documental, onde nos debruçamos na
análise de um livro do 6° ano trabalhado pelo professor de Geografia, buscando ver a
forma como os conteúdos e os temas de Geografia são abordados no livro.
Por fim, mas não menos importante, realizamos uma pesquisa de campo, onde
através do instrumento de coleta de dados conhecido como entrevista, buscamos levantar
os dados primários da pesquisa. Realizamos com o professor da escola uma entrevista
semiestruturada, em que os dados foram tabulados e somados aos dados da pesquisa
bibliográfica e documental, servindo para análise dos resultados e discussões aqui
pretendidos.
A IMPORTÂNCIA DO ENSINO CARTOGRÁFICO
O estudo sobre os mapas é indispensável no ensino de Geografia (COSTA; LIMA;
ASSIS, 2012). O estudo sobre os mapas são imprescindíveis na vida dos discentes.
Custódio e Nogueira (2014) mencionam que a cartografia é vista como uma linguagem
de sistemas e códigos de comunicação que possibilita a aprendizagem em Geografia,
acerca de seus conceitos e sistemas os quais permitem a leitura e escrita sobre as
características do espaço.
Segundo Almeida (2016, p. 13) “Para os cartógrafos, o mapa é uma representação
da superfície da Terra, conservando com esta relações matematicamente definidas de
redução, localização e de projeção no plano.”
Segundo Passini, Nogueira e Carneiro (2014, p. 742),
É fundamental que os estudantes tenham possibilidade de desenvolver
habilidades que os capacitem a utilizar linguagens além da escrita.
Nesse sentido, está a importância da utilização de instrumentos –
mapas, gráficos, imagens por satélites e fotos, entre outros – na leitura
e interpretação do espaço, em vista de informações objetivas e sintéticas
que permitam identificar fenômenos e problemas, bem como analisar
relações entre elementos. Tais procedimentos instrumentalizam o
diagnóstico de eventos, mediante análise de tendências de evolução ou
reorganização espacial assim como prevendo possibilidades futuras e
apoiando estudos de prevenção e solução de problemas relacionados ao
espaço geográfico.

Custódio e Nogueira (2014, p. 758), mencionando que:
Na atual realidade, a educação básica do país ainda convive com
inúmeras dificuldades que vão desde as carências no contexto escolar à
necessidade crescente da divulgação de informações reunidas em
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estudos e pesquisas, que permeiam a construção de uma educação
básica de qualidade e pensada para todos. Tais dificuldades vivenciadas
nas diversas áreas da educação básica também encontram reflexos no
ensino de Geografia.

Sobre essa realidade é possível criar formas e métodos que permitam os sujeitos
compreenderem e assimilarem as devidas propostas de estudos com o seu próprio
contexto de vivência possibilitando, assim, um entendimento mais significativo diante
das dificuldades encontradas no ensino cartográfico. Segundo Almeida (2016, p. 13)
“Para os cartógrafos, o mapa é uma representação da superfície da Terra, conservando
com esta relações matematicamente definidas de redução, localização e de projeção no
plano.”
O estudo que se direciona sobre os mapas, pode trazer consigo representações e
informações pautadas por um interesse ou até mesmo necessidade das diversas ordens de
cunho: científico, educacional, político, econômico ou militar (ALMEIDA, 2016).
De acordo com Passini (2012, p. 26), é possível compreender que:
Com a sistematização no processo de mapear, os elementos da realidade
são ressignificados, e podemos afirmar que, nesse processo de mapear
e ler o espaço de sua vivência, a criança desenvolveu as ferramentas da
inteligência, como selecionar, classificar e relacionar realidade e
significante. O mundo real mapeado passou da percepção da forma para
o entendimento de sua estrutura: o conhecimento sistematizado do
espaço permite à criança entendê-lo em suas estruturas, como o fato de
que existem diferenças nas formas de ocupação.

Desse modo, Sampait e Sampaio (2014, p. 922) ressaltam que “Um mapa é parte
integrante do ensino da Geografia pelo fato de ser uma imagem cheia de informações que
permite a reflexão sobre diversos aspectos.” A imagem, por consequente não se perde
com o passar dos anos. Contudo, a figura proporciona compreender o passado, comparálo com o próprio presente e possibilita uma projeção do futuro (SAMPAIT; SAMPAIO,
2014).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Geografia, apresentam a
cartografia como um instrumento que permite a aproximação dos lugares e do mundo,
destacando a importância da própria cartografia para o ensino e aprendizagem da
Geografia no âmbito escolar.
A cartografia torna-se recurso fundamental para o ensino e a pesquisa.
Ela possibilita ter em mãos representações dos diferentes recortes desse
espaço e na escala que interessa para o ensino e pesquisa. Para a
Geografia, além das informações e análises que se podem obter por
meio dos textos em que se usa a linguagem verbal, escrita ou oral, tornase necessário, também, que essas informações se apresentem
espacializadas com localizações e extensões precisas e que possam ser
feitas por meio da linguagem gráfica/cartográfica. É fundamental, sob
o prisma metodológico, que se estabeleçam as relações entre os
fenômenos, sejam eles naturais ou sociais, com suas espacialidades
definidas (PCN, 1998, p. 76).

A linguagem que é reproduzida através da cartografia se constitui de uma
importante ferramenta metodológica. É importante que ela esteja presente na observação
geográfica, contribuindo na prática com reflexões que possibilitem o discente a
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compreender o espaço no qual ele está situado (COSTA; LIMA; ASSIS, 2012). Dessa
forma,
O desenvolvimento da função simbólica e do domínio espacial ocorre
pela ação: a criança age sobre os objetivos e desvenda suas propriedades
externas (formas) e internas (estruturas). Para o aluno, o espaço da sala,
da casa, do bairro ou quarteirão da escola lhe é familiar e a necessidade
de inventar o conjunto de significantes para representa-lo é um desafio.
O espaço a ser mapeado já está significado, ele conhece suas dimensões,
divisões, cores e formas por meio de suas ações de caminhar, ir à
padaria, à farmácia, à escola ou simplesmente por ser onde vive. O
desafio para a criança é a relação do significado com o significante que
ela precisa compor. É preciso que ela tenha liberdade para compor essa
relação do significado com o significante por tentativas de
aproximação, adivinhação ou relação de semelhança percebidas
(PASSINI, 2012, p. 16).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em relação a primeira etapa do questionário, foi possível verificar que O
professor titular da disciplina de Geografia na escola pesquisada é licenciado em
Geografia, na modalidade presencial, pela Universidade Estadual do Rio Grande do
Norte (UERN) campus Mossoró/RN há vinte e um anos e leciona essa disciplina na
Escola Municipal Luzia Miguel de Albuquerque há um ano e meio.
Atualmente a carga horária semanal referente às aulas ministradas pelo professor
é de 20 horas, sendo 10 horas dedicada dedicadas para o estudo de conteúdos e
planejamento de suas aulas semanais. Segundo o mesmo, não tem participado, nos
últimos anos, de nenhum processo de capacitação ou treinamento de formação voltado
para a sua área de atuação.
Essas ações de capitação proporcionam uma melhor atuação em relação à prática
de ensino, ampliando de igual modo as formas de planejamento da aula, possibilitando
novas compreensões e entendimento sobre a organização metodológica do conteúdo, o
que resultaria numa contribuição significativa no processo de ensino e aprendizagem dos
discentes em sala de aula.
Segundo Santos e Perin (2013, p. 3),
[...] o planejamento é um instrumento que subsidia a prática pedagógica
do professor e que possibilita a ele uma organização metodológica do
conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula, entendemos que o
planejamento é uma necessidade para o desenvolvimento dos alunos,
viabilizando meios para o sucesso do processo de ensino e de
aprendizagem.

Em relação à atuação na escola como docente, o professor destaca que não foi
possível desenvolver atividades complementares, como por exemplo, aulas de campo,
oficinas, dentre outras formas de ensino-aprendizagem, assim como pesquisas junto aos
discentes. Segundo Freire (2015, p. 30) “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem
ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro”, ou seja, se
complementam. Nesse sentido, é necessário que o professor busque articular mecanismos
que oportunizem a realização dessas atividades juntos aos/as educandos/as fomentando,
assim, uma melhor atuação docente no espaço escolar.
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O livro utilizado pelo professor, corresponde ao de Geografia do 6° ano do Ensino
Fundamental, tendo como titulo: Expedições Geográficas, autores: Melhem Adas; Sérgio
Adas. A editora do livro é a moderna, o local é em São Paulo e o ano do livro: 2015. O
livro trata dos mais diversos e diferentes temas da Geografia, inclusive cartografia. O
mesmo tem ao final de cada capítulo exercícios sobre cada tema abordado, estes assim
como os conteúdos exigem uma interpretação do professor, especificamente para
relaciona-los com o cotidiano dos alunos e assim facilitar a sua compreensão. Por outro
lado, devemos reconhecer que os conteúdos do livro dão base teórica para aplicar e
desenvolver oficinas e atividades mais didáticas com os alunos.
Sobre os materiais cartográficos utilizados, atualmente, no âmbito escolar, a
escola dispõe somente de um globo terrestre90, como material cartográfico. Em relação
aos mapas temáticos, não existe esse instrumento nas aulas de Geografia. A utilização
desse recurso pode proporcionar uma contribuição em relação ao entendimento dos
discentes, acerca dos conteúdos escolares abordados, visto que “[...] o mapa não é neutro.
A cartografia, como uma linguagem, uma forma de comunicação, transmite uma visão de
mundo” (PEREIRA; MENEZES, 2017, p. 1701). Por isso, é um recurso essencial para o
aprendizado dos alunos.
O material cartográfico mais utilizado na escola durante as aulas de cartografia é
o globo. Os mapas que são utilizados na escola pelo professor, correspondem aos que
estão inseridos no livro didático. Quando o professor decide levar algum outro mapa, ele
apresenta aos discentes impressos em folha A4.
De acordo com Archela e Théry (2008, p. 3),
Os mapas temáticos são elaborados com a utilização de técnicas que
objetivam a melhor visualização e comunicação, distinguindo-se
essencialmente dos topográficos, por representarem fenômenos de
qualquer natureza, geograficamente distribuídos sobre a superfície
terrestre. Os fenômenos podem ser tanto de natureza física como, por
exemplo, a média anual de temperatura ou precipitação sobre uma área,
de natureza abstrata, humana ou de outra característica qualquer, tal
como a taxa de desenvolvimento, indicadores sociais, perfil de uma
população segundo variáveis tais como sexo, cor e idade, dentre outros.

Martinelli (2016, p. 41) vem elencar que,
A elaboração dos mapas temáticos tem início com a delimitação da
parte da realidade a ser problematizada pelo pesquisador interessado na
realização da representação, com vistas a estabelecer diretrizes que
orientem a busca de respostas às quais a ela colocadas.

Diante desses apontamentos é permitido compreender a finalidade e contribuição
que o mapa temático tem a oferecer para os/as educandos/as. O conteúdo que o professor
de Geografia sente mais dificuldade corresponde às projeções cartográficas. Segundo
Pereira e Menezes (2017, p. 1703) essas dificuldades podem estar relacionadas “com a
má formação dos professores em relação à cartografia”. Os autores defendem ainda que
é necessário “criar espaços para dialogar sobre o referido tema representa valorizar a
Segundo Almeida (2016, p. 56) “O globo terrestre é um modelo reduzido da terra e pode ser, portanto,
um bom meio de se estudar os referenciais geográficos de orientação e localização”. Desse modo,
evidenciamos uma das possibilidades de estudo, utilizando esse instrumento, como recurso cartográfico
pedagógico nas aulas de Geografia, sobretudo direcionado à orientação e localização.
90
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importância da prática docente e, ao mesmo tempo, reconhecer que sua formação
necessita de propostas coerentes e eficazes” (PEREIRA; MENEZES, 2017, p. 1700).
Além disso, Almeida e Almeida (2014, p. 888), vão elencar que,
[...] os professores devem estar preparados para entender mapas, para
lidar com todos os tipos de mapas, portanto eles têm que aprender mais
sobre cartografia de maneira que possam ter segurança nas práticas
escolares com representação cartográfica do espaço.

Compreendemos que o domínio desse conteúdo é de inteira responsabilidade do
professor de Geografia. A apropriação dos discentes acerca desse assunto, está
intrinsicamente ligado à prática de ensino que o professor utiliza em sala de aula.
De acordo com Zabala (1998, p. 95-96),
Para que os alunos vejam o sentido do trabalho que irão realizar é
necessário que conheçam previamente as atividades que devem
desenvolver, não apenas como são, como também o motivo pelo que
foram selecionadas essas e não outras; que sintam que o trabalho que
lhe é proposto está ao alcance deles e que seja interessante fazê-lo.

Em relação às dificuldades encontradas pelos discentes o professor enfatizou que
“Na verdade são poucos que têm interesse em aprender cartografia”. Perante isso, Zabala
(1998), vem destacar que para ocorrer o aprendizado é necessário que haja um espaço
apropriado, instaurado de relações, onde prevaleça a aceitação, a confiança, o respeito
uns com os outros e a sinceridade.
Esse desinteresse dos alunos pode estar relacionado com a forma como o conteúdo
é repassado, geralmente de uma forma tradicional, visto que a escola não dispõe de
recursos metodológicos variados, onde na maioria das vezes a principal e única base de
ensino é apenas o livro didático. Outra possibilidade é o fato do professor não fazer
relação do conteúdo estudado com o lugar e/ou cotidiano do aluno, fazendo com que ele
não entenda a real significância do assunto para o seu dia-a-dia, isto é, o aluno não é
estimulado a conhecer os propósitos do referido conteúdo em sua vida, e
consequentemente para seu aprendizado.
O principal momento ao qual o professor estimula os discentes a usarem o mapa
é no período das avaliações. No entanto, consideramos que essa prática deveria ser
recorrente no cotidiano dos alunos, visto a importância da utilização desse recurso na
aprendizagem do conteúdo de cartografia, assim como para aprimorar e facilitar o
conhecimento dos alunos acerca do referido assunto, podendo inclusive, ser utilizado para
contextualizar o ensino com o lugar em que os alunos residem, por meio de oficinas e
demais atividades que incentivem os estudantes a aplicar o conhecimento sobre mapas no
seu cotidiano, e consequentemente, entender sua relevância nas diversas e diferentes
atividades humanas.
Diante disso, o planejamento é essencial, sobretudo relacionado ao modo de
utilização que o docente vai interligar o uso do mapa em conjunto com o cotidiano dos
alunos e as atividades de classe e demais avaliações. É preciso que ocorra uma
sistematização do conteúdo, capaz de proporcionar a construção do conhecimento no
discente.
Segundo Santos e Perin (2013, p. 5),
Podemos afirmar que o planejamento é de extrema importância para
que o professor possa pensar na avaliação, promover o
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desenvolvimento do aluno, haja vista que, esse processo significa que
todo trabalho deve ser planejado, com qualidade, de forma que o
planejamento e a avaliação estejam diretamente direcionados para a
construção do conhecimento do educando.

Um dos desafios encontrados no ambiente escolar é que a escola não dispõe de
mapas como um material didático-pedagógico para auxiliar o professor no momento da
ministração das aulas que necessitam desse recurso. Sendo assim, as informações
repassadas pelo professor demonstram que, os conteúdos de coordenadas geográficas e
escalas, ministrados em Geografia são imprescindíveis o uso do mapa. Almeida (2016, p.
55) vai elencar que: “[...] As coordenadas geográficas estabelecem um único endereço
para cada ponto da superfície terrestre, o qual é dado pela posição que ele ocupa na rede
de paralelos e meridianos.” Assim, o ensino desse conteúdo sem o mapa torna-se
complicada a aprendizagem por parte dos alunos e, também, o ensino por parte do
professor.
O ensino de cartografia é essencial para a vida dos/das educandos/as. Com base
nas informações presentes no questionário aplicado ao professor é possível identificar que
ele da ênfase a relevância dos discentes estudarem noções básicas de cartografia nas
sérias/anos iniciais da educação básica, visando uma melhor compressão dos conteúdos
no 6° ano do ensino fundamental.
O uso dos recursos didáticos no ensino de cartografia é indispensável. Na escola,
atualmente, não existem esses instrumentos disponíveis que possam facilitar o ensino de
cartografia. Segundo a fala do professor, esse recurso é “muito fraco”. Diante da vivência
do professor em sala de aula, ele ressaltou que: os desafios encontrados atualmente no
ensino de cartografia “é fazer com que o aluno consiga aprender o básico”. Sobre as
possibilidades, “existe a esperança de reflexão por parte das autoridades, que possam ver
a educação como um objeto de desenvolvimento cultural de desenvolvimento, tanto
econômico como pessoal”.
A respeito das formas de avaliação que o livro didático propõe, o professor de
Geografia argumentou que raramente ele usa esses métodos avaliativos contidos no livro
didático. Sua forma de avaliação é dividida em dois momentos. Primeiro é usado algumas
atividades propostas pelo livro; já no segundo são desenvolvidas atividades fora da sala
de aula, procurando contribuir no processo de formação e aprendizagem dos discentes. O
professor procura contextualizar os assuntos trabalhos em sala de aula com a realidade de
vida dos alunos(as), mostrando a importância da utilização cartográfica para se orientar
no espaço geográfico.
Diante dos apontamentos elencados pelo docente, é possível compreender que as
formas de avaliação que devem ser utilizadas com os discentes do 6° Ano no Ensino
Fundamental e os estímulos sobre o ensino e aprendizagem desses discentes no conteúdo
cartográfico, devem seguir, com “as avaliação bimestrais, porque um dia eles irão fazer
concursos para alguma coisa, e todo concurso é uma prova”. Sobre o estímulo, “bastaria
que a própria escola dispusesse de materiais adequados”. “A coisa mais ruim para um
profissional de qualquer área é improvisar material.”
A resposta do professor ao questionário, sobre a ordem de importância relacionada
aos recursos cartográficos, demonstra que: Importante linguagem cartográfica; Recursos
indispensáveis em sala de aula; Meios de comunicação visual; Recursos que servem para
localização espacial. São destacados como um recurso imprescindível na ministração dos
conteúdos, podendo contribuir de forma significativa no tocante ao desempenho dos
alunos, sobre a compreensão dos assuntos trabalhados em sala de aula.
Mediante os conhecimentos e experiência do professor de Geografia ele elenca
algumas ponderações sobre a importância da cartografia no ensino de Geografia. É
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permitido verificar na opinião do professor, a relevância da compreensão dos mapas e as
suas abordagens em relação aos diversos assuntos inseridos dentro deles. Quanto às
abordagens cartográficas, presentes no livro didático de Geografia do 6° Ano do Ensino
Fundamental são consideradas boas diante da análise do professor de Geografia.
A análise do professor sobre as abordagens de cartografia, presentes no livro
didático, é diferente do que percebemos ao analisá-las, visto que algumas expressões,
como por exemplo, a palavra “croqui”, além de imagens e exercícios propostos após o
referido conteúdo (Exemplo: elaboração de um croqui), fogem do conhecimento dos
alunos, ou seja, não são contextualizados com a vivência deles, e o professor enquanto
mediador deveria ter um olhar crítico a esses aspectos que interferem diretamente, tanto
no seu ensino quanto na aprendizagem dos alunos.
Outro aspecto que sentimos falta nas abordagens cartográficas foi um maior
detalhamento do conteúdo cartográfico, pois este aparece de uma forma ampla, que em
nossa percepção dificulta a compreensão dos alunos, principalmente por não haver uma
facilitação por parte do professor quanto a estes conteúdos, com atividades e
metodologias diferenciadas.
Buscando entender qual o nível da abordagem cartográfica que esteve presente no
decorrer da sua formação, o professor ressaltou que foi satisfatória. No entanto,
percebemos que o mesmo se contradiz com essa afirmação, visto que o mesmo relata em
outro momento ter dificuldades em relação a projeções cartográficas, o que nos leva a
cogitar algumas hipóteses, como o não aproveitamento significativo referente ao ensino
cartográfico, realizado durante a graduação em Geografia. Outra possibilidade, seria o
distanciamento do professor de capacitações e demais cursos de formação, que poderia
suprir/amenizar essa dificuldade do professor referente ao tema em questão.
No tocante a discussão sobre o modo pelo o qual a cartografia é utilizada durante
as aulas do professor de Geografia foi destacado que esse assunto aparece como uma
linguagem e um conteúdo, onde o professor busca trabalhar em sala de aula em conjunto
com os discentes, proporcionando um entendimento coerente sobre essa temática,
oportunizando novas reflexões em relação ao mundo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No entanto, a linguagem repassada por meio da cartografia, nos ajuda a entender
um pouco melhor o nosso contexto de vivência em sociedade, possibilitando uma melhor
visualização do mundo numa forma mais compreensível. Desse modo é imprescindível o
estudo cartográfico no ensino de Geografia na vida dos discentes, pelo fato de
proporcionar novos olhares sobre o mundo de forma que esse estudo não se concentra
somente no âmbito escolar, mais sim, além dos espaços educacionais de ensino formal.
Na discussão sobre o ensino de cartografia ficou evidente que a abordagem
Cartográfica é imprescindível no processo de escolarização dos discentes. Vemos a
necessidade dos sujeitos compreenderem o seu espaço de vivência, que exige um
entendimento cartográfico para se localizar em seu contexto, obtendo uma ampla visão
do espaço geográfico, possibilitando novas reflexões.
A escola não disponibiliza de materiais didáticos que proporcionem as diversas
formas do ensino cartográfico por meio de novos recursos metodológicos, fazendo com
que dificulte a atuação do professor e comprometa a aprendizagem dos discentes.
Faz-se necessário construir reflexões sobre as metodologias do ensino de
cartografia e os matérias didático-pedagógicos usados pelo professor nas escolas de nível
fundamental, sobretudo naquelas localizadas no campo.
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Evidenciamos a importância de trabalhar a cartografia no Ensino Fundamental,
dando ênfase na utilização dos materiais didáticos como uma condição de fato para a
aprendizagem e ensino de conteúdos geográficos na ministração da aula. Os desafios
enfrentados pelo professor de Geografia no tocante ao ensino cartográfico e suas
possibilidades de aprofundamentos em relação a esse conteúdo da Geografia, está
intrinsecamente ligado a falta de materiais didáticos pedagógicos a qual escola não dispõe
desse recurso.
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RESUMO
Motivação...Este trabalho é resultado de estudos e discussões sobre inovação pedagógica
e interdisciplinaridade, como também de experiências vivenciadas no Programa de Pósgraduação em Ensino - PPGE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN/CAMEAM. Foram realizadas leituras e reflexões sobre textos que abordam a
interdisciplinaridade como estratégia inovadora de ensino e como articuladora de
conhecimentos entre profissionais das diferentes áreas do conhecimento. Nessa
perspectiva, procuramos compreender de que forma a interdisciplinaridade possibilita um
maior engajamento de educadores e educandos com o trabalho coletivo na busca por uma
nova forma de pensar as disciplinas escolares tradicionais. Assim sendo, se faz necessário
o surgimento de novas posturas e comportamentos diante do conhecimento cientifico para
que numa perspectiva interdisciplinar a prática pedagógica seja desenvolvida como
forma de inovação na construção dos saberes e também de contribuição para o processo
de ensino aprendizagem. Método... Este trabalho foi desenvolvido com base em um
estudo teórico, fundamentado em autores como Fazenda (1993 e 1994), Santomé (1998),
ramalho e Nuñez, (2012), Militrus (2002), Luck (2002), Freire (2011) e Messina (2001).
É resultado de leituras e discussões entre os sujeitos envolvidos, como também de
pesquisas bibliográficas sobre as contribuições da interdisciplinaridade para o
desenvolvimento de uma prática pedagógica inovadora.. Resultados...Como resultado
deste estudo, constatamos que é imprescindível desenvolver uma atitude interdisciplinar
mediante as mais variadas situações. Atitude esta, que se constitui num ato de vontade,
principalmente quando o envolvimento humano, a troca de experiências e conhecimentos
acontece. Pois, é fundamental que o educador exerça a busca reflexiva da identidade, da
integração com as pessoas que o cercam e com o trabalho. Sem essa busca, dificilmente
acontecerá o encontro com os mais diversos saberes que contribuem para a obtenção de
bons resultados. Discussão...Observamos que a prática pedagógica inovadora
desenvolvida numa perspectiva interdisciplinar permite um maior engajamento de
educadores e educandos no trabalho que envolve a integração das diferentes disciplinas,
como também supera a fragmentação do ensino e coloca o aluno como sujeito ativo com
capacidade para analisar e intervir no meio social do qual faz parte. Afinal, não cabe à
educação a simples tarefa de repassar saberes, mas sim, a de formar indivíduos mais
reflexivos, éticos e responsáveis com as questões relacionadas ao planeta, à cultura, a
sociedade e a moral.
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Inovação Pedagógica. Interdisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a inovação pedagógica na
perspectiva interdisciplinar, a qual desponta como uma saída para a efetivação de uma
prática escolar inovadora que atenda aos interesses da clientela estudantil do século XXI.
No atual contexto social em que a escola está inserida, a transformação da prática docente
e do trabalho das escolas e da sala de aula apresenta uma necessidade urgente de rever o
fazer do professor e das instituições de ensino a fim de que estas abordem as questões
sociais e os problemas cotidianos relacionados a realidade, cada vez mais global e
complexa, na qual o aluno está inserido. Essa transformação só pode ser efetivada por
meio de uma prática pedagógica que perpasse as barreiras disciplinares e proporcione
multi-horizontes de conhecimentos, o que a nosso ver é papel de uma prática
interdisciplinar.
É visto que são muitos os desafios encontrados pelos docentes em busca de
aprimorar seu fazer educativo e se ver a necessidade de mudança na prática pedagógica
para um melhor processo ensino aprendizagem. Dessa forma, adotando a
interdisciplinaridade como inovação de sua prática pedagógica, o professor contribuirá
para a transformação global e humana do aluno, é uma proposta em que a forma de ensinar
leva em consideração a construção do conhecimento pelo próprio aluno para assim se
tornar significante, tendo como objetivo demonstrar que as disciplinas fazem parte da
realidade do educando.
A estrutura do artigo foi dividida nos seguintes tópicos: a inovação pedagógica na
perspectiva interdisciplinar; A interdisciplinaridade aplicada à educação: uma forma de
inovação na construção de saberes e Considerações finais.
Na primeira parte, apresenta-se a inovação pedagógica como sendo possível
através de uma proposta de trabalho direcionada por uma perspectiva interdisciplinar,
considerando a necessidade de mudança do fazer pedagógico dentro das escolas e salas
de aula. Aponta a a prática interdisciplinar como inovadora, visto que uma vez aplicada,
rompe com os padrões de uma pedagogia tradicional, centrada na repetição, na
memorização, na autoridade docente, e principalmente no domínio disciplinar e
conteúdos compartimentalizados.
No segundo item, apontamos a interdisciplinaridade, visto que não se constitui em
um método de ensino, nem uma teoria da educação, como uma prática viável e possível
de transformar a realidade das escolas e de sala de aula. Mostramos na perspectiva teórica
de autores especialistas no assunto entre eles, Fazenda (1993 e 1994), Santomé (1998),
Ramalho e Nuñez, (2012), Militrus (2002), Luck (2002), Freire (2011) e Messina (2001)
que a interdisciplinaridade pode se efetivar dentro da escola e trazer bons resultados.
Apresentamos ainda na perspectiva teórica, os desafios de um fazer docente
interdisciplinar e o perfil do professor que deseja adotar uma postura inovadora de
trabalho.
A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
Com as transformações sociais, políticas, econômicas, entre outras, que
aconteceram ao longo do tempo observa-se que as práticas escolares mudaram. Hoje, já
não são mais as mesmas das grandes sociedades a quem as instituições escolares serviam
no passado, pois, mediante o mundo globalizado que apresenta muitos desafios ao
homem, a educação manifesta a necessidade de romper com modelos tradicionais para o
ensino, e consequentemente, desenvolver propostas inovadoras numa perspectiva
interdisciplinar.
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Procurando evitar a ruptura entre as diferentes formas de trabalho, como também
as barreiras que existem entre as instituições acadêmicas e o meio no qual está inserida,
a educação tem passado por inúmeros esforços, inclusive, pela obrigação de planejar e
desenvolver propostas curriculares que auxiliem no preparo das novas gerações para o
convívio, o partilhamento e a cooperação nas sociedades democráticas e solidárias. Pois,
como diz Santomé (1998, p. 115):
Um sistema de ensino desvinculado da realidade ou que a
apresenta de um modo tão fragmentado aos estudantes, tornandoa praticamente irreconhecível, não serve para estimular o
interesse, que é o verdadeiro motor da atividade construtiva.

Apesar das inúmeras mudanças ocorridas no campo da educação, a relevância do
conhecimento escolar continua em debate, continua sendo visto como o velho problema
a ser resolvido, assim como, o distanciamento entre as instituições escolares e a realidade.
Nessa perspectiva, é proposto por Santomé (1998) que o trabalho curricular desenvolvido
nas escolas e principalmente em sala de aula, contemple as questões sociais relevantes e
os problemas cotidianos.
Vê-se então que é necessária uma reorganização dos sistemas escolares. E nesse
sentido, a redefinição da relação entre os sistemas de ensino e as escolas deve acontecer
com base na reorganização curricular que é determinada em áreas do conhecimento e
constituída através dos princípios pedagógicos da interdisciplinaridade, da
contextualização da identidade, da diversidade e autonomia. É uma proposta inovadora
que certamente influenciará as diversas áreas curriculares e facilitará o desenvolvimento
dos conteúdos com base numa perspectiva interdisciplinar e contextualizada.
As alterações propostas para o sistema educacional objetivam instigar mudanças
significativas, sejam a médio ou a longo prazo, para o sistema de ensino e também para
os projetos pedagógicos interdisciplinares. Tais mudanças implicam numa reestruturação
do espaço/tempo escolar e, principalmente na formação dos professores, tendo como
embasamento os princípios pedagógicos fundamentados nas transformações
técnico/científicas da sociedade atual.
Pressupõe-se assim, um redirecionamento da cultura escolar, uma mudança de
postura de todos que fazem parte da escola, especialmente, dos professores e do seu saber
pedagógico. Fato que expressa à necessidade de repensar e mudar o modo como as aulas
são ministradas para os discentes.
São desafios impostos à prática docente que alertam as instituições escolares para
a urgência de novas necessidades formativas que são desencadeadas a partir do contexto
escolar, e certamente mostra a necessidade de ofertar formação continuada como forma
de superação das necessidades formativas e também da criação de possibilidades de
inovar a prática pedagógica. Pois, como bem destaca Ramalho e Nuñez, (2012, p. 232):
O contexto da atividade docente, à luz das reformas
educacionais, deve experimentar transformações profundas.
Estas devem perfilar novos modelos de organização, novos
estilos de gestão do conhecimento e uma nova cultura escolar.

É fundamental considerar a prática pedagógica como ponto de partida, de chegada
e de transformação da atividade profissional. Pois, é a partir da prática que as
necessidades formativas são reveladas como necessidades sócio-históricas determinadas,
contextualizadas, que ocorrem numa dinâmica dialética. Dessa forma, os problemas
diagnosticados pelos(as) professores(as) durante o desenvolvimento de sua função ou
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mesmo no processo de formação referente à sua prática profissional, auxiliam no
diagnóstico das necessidades que devem ser objeto integrador da formação profissional.
Um dos maiores desafios enfrentados pelos professores atualmente é encontrar
e/ou reencontrar novos caminhos para o seu fazer educativo, ou seja, encontrar elementos
inovadores para o processo de ensino aprendizagem. Pois, os conhecimentos que foram
produzidos historicamente pela humanidade devem ser apresentados para os alunos de
forma que haja aprendizagem e também que estes possam fazer uso social desse
conhecimento em sua vida. Então, cabe aos professores buscar através da formação
continuada conhecimentos que lhes dê subsidio para atender as reais necessidades dos
alunos.
Quando a inovação pedagógica começa a fazer parte do contexto escolar, as
mudanças comportamentais e atitudinais devem começar a surgir. Os interesses de
determinados grupos, que na maioria das vezes, são conflituosos, precisam ser
substituídos por interesses comuns. O trabalho em equipe, assim como os projetos
interdisciplinares, deve ser priorizado. Tudo isso se constitui como desafios para o
profissional que deseja inovar sua prática. Mas, como bem destaca Militrus (2002, p. 232)
As inovações seriam resultantes da construção da identidade da
escola, mediante trabalho coletivo que consolide interesses e
posições distintas diante de compromissos comuns assumidos.
As inovações, portanto, constituem projetos que fazem parte da
proposta educacional da escola e que resultam de um processo de
negociação entre portadores de visões e posições políticas
educacionais diversas.

Quando o ambiente escolar é receptivo à mudança, é agradável e incitador e todos
que o constituem tem as mesmas metas e objetivos, as relações afetivas e emocionais
acontecem da melhor forma possível e certamente constituem-se como mecanismos que
facilitam a inovação pedagógica. Dessa forma, a inovação deve está voltada para todos
os ambientes da escola, inclusive para os relacionados à gestão institucional, ao currículo
e ao ensino.
Na sociedade atual em que há predominância da globalização e do avanço
tecnológico, o papel do professor toma uma nova dimensão, torna-se mais complexo e
desafiador, pois com as transformações sociais e tecnológicas que acontecem quase que
instantaneamente, exige-se deste profissional, respostas alternativas e inovadoras para os
problemas que surgem no contexto escolar e também no sistema educativo de forma geral.
Já não é mais possível desenvolver uma prática desvinculada da realidade, nem
tampouco apresentar o conhecimento de forma disciplinar aos alunos, uma vez que, pode
dificultar a compreensão das crianças em relação aos diferentes conteúdos abordados. É
preciso considerar a experiência dos estudantes, afinal a experiência inclui a reflexão
como um componente indispensável para a aprendizagem.
O que mais se escuta atualmente é falar em mudanças, o que de certa forma
contribui para que o futuro seja pensado como algo imprevisível, que muda
instantaneamente. E para enfrentar essa incerteza é fundamental que as pessoas tenham
uma formação cada vez mais polivalente, interdisciplinar. É por isso que Santomé (1998,
p. 45) diz em seus estudos que “apostar na interdisciplinaridade significa defender um
novo tipo de pessoa, mais aberta, flexível, solidária, democrática e crítica.”
Segundo o autor supracitado, a interdisciplinaridade também é associada ao
desenvolvimento de certos traços da personalidade, tais como a flexibilidade, confiança,
paciência, intuição, pensamento divergente, capacidade de adaptação, sensibilidade com
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relação às demais pessoas, aceitação de riscos, aprender a agir na diversidade, aceitar
novos papeis etc.
É por isso que a interação entre as pessoas que fazem parte da equipe de trabalho
é fundamental. Estas pessoas precisam e devem está abertas ao dialogo, a negociação, ao
esclarecimento de duvidas, ao debate sobre questões metodológicas, conceituais e
ideológicas, pois, tudo isso é imprescindível para a busca de informações, para a
resolução de problemas e/ou questões que preocupam a sociedade.
Para Luck (2002) a interdisciplinaridade envolve o comprometimento de
educadores num trabalho conjunto de interação das disciplinas do currículo escolar entre
si e com a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino.
É necessário que haja um confronto das temáticas/assuntos abordados nas
disciplinas já constituídas, também que um novo objeto seja criado, ou melhor, construído
por todos e que haja contribuição de todas as disciplinas envolvidas para a construção do
saber dos educandos. Pois, o pensamento interdisciplinar parte do pressuposto de que
nenhuma forma de conhecimento é em si extenuante e, busca sempre o dialogo com outras
fontes do saber, deixando-se contagiar por elas (Fazenda, 1995).
O que se percebe é que aquele distanciamento característico das especificidades
de cada disciplina é de certa forma destituído pela interdisciplinaridade, assim como
também, a condição do professor como único responsável pelo processo ensino
aprendizagem. É, entre outros aspectos, a ousadia, a busca e a pesquisa que caracterizam
a atitude interdisciplinar, transformando o medo e a insegurança do professor na prática
da reflexão, do pensar e da construção. Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade vai se
definindo e se construindo como proposta metodológica criativa e inovadora capaz de
transpassar as fronteiras existentes entre as disciplinas.
Freire (2011) na obra Pedagogia do Oprimido faz uma crítica à concepção de
aluno enquanto ser que não é capaz de construir o próprio conhecimento. Ele ressalta que
deve ser instigada a prática do ensinar a pensar para que o sujeito assuma sua condição
de ser pensante e dessa forma, tenha condições de compreender que é um ser social que
faz parte de um determinado contexto social. Nessa perspectiva, o autor sinaliza que o
professor não deve transformar o discente num mero receptor, nem desconsiderar a sua
capacidade de construir conhecimentos, de ser humano em processo de formação
contínua com capacidade de também ensinar. Ao contrário, o docente deve, no exercício
de sua prática, desenvolver uma educação problematizadora, com caráter inovador, em
que além de ensinar, ele também possa aprender com os alunos.
Messina (2001) em sua obra Mudanças e Inovação Educacional aborda que a
inovação constitui-se num meio de transformação dos sistemas educacionais e não apenas
num fim em si mesma. Esse texto apresenta a inovação como mudança e também atribui
diversos significados ao conceito de inovação, possibilitando assim aos envolvidos no
processo educacional fazer escolhas e analisar as experiências que indicam mudanças nas
práticas educativas. A autora busca contribuições em Freire (1985) para ressaltar que:
Os seres humanos têm essa possibilidade de ser co-criadores, a qual nos
liberta de ser meros executores das programações sociais e de ficar
subordinados às metodologias “bancárias”. Metodologias que nascem
não só no ensino, mas no conjunto da vida social (MESSINA, 2001, p.
228).

Vê-se dessa forma, que as possibilidades de inovar a prática pedagógica através
da interdisciplinaridade são diversas, inclusive, amenizar o desenvolvimento de práticas
pedagógicas isoladas e descontextualizadas buscando um maior envolvimento do aluno
com a escola e consequentemente com as práticas sociais.
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Outro autor que também apresenta vantagens do trabalho com a
interdisciplinaridade é Zeitounlian (2010). Ele ressalta que quando o professor
desenvolve uma prática interdisciplinar estimula a autonomia do educando na busca por
conhecimentos e a relação entre ambos torna-se mais próxima, favorecendo dessa forma,
uma melhor aprendizagem.
O desenvolvimento de práticas interdisciplinares na educação não é algo novo,
nem revolucionário. Mas nos últimos anos tais práticas têm sido vistas como estratégias
de ensino e se feito presente nas instituições educativas. Os alunos demonstram mais
interesse em aprender quando é dado significado as temáticas trabalhadas em sala de aula
e os conteúdos disciplinares são aproximados do contexto destes. Todavia, para que
práticas interdisciplinares sejam desenvolvidas faz-se necessário que o docente tenha uma
postura diferenciada, que busque uma maior aproximação dos conteúdos programáticos
com a realidade do aluno, como também mantenha o diálogo com outras disciplinas do
currículo, o que de certa forma, constitui-se numa tarefa árdua.
Nessa perspectiva, é imprescindível para o desenvolvimento de uma prática
interdisciplinar que o professor receba orientações didáticas, como também que reflita
sobre a sua própria prática docente. Pois, a concretização do trabalho interdisciplinar
exige a aproximação de diferentes áreas do conhecimento e o diálogo entre os docentes,
ultrapassando assim, o simples agrupamento dos saberes.
Para que aconteça uma mudança de atitude e a interdisciplinaridade dos saberes
seja privilegiada, faz-se necessário que os agentes educativos tenham profissionalismo e
comprometimento com a educação. Afinal, a interdisciplinaridade é uma questão de
atitude, ou seja, uma mudança na postura do educador (SANTOMÉ, 1998; FAZENDA,
2002).
Segundo Fazenda (1991), a interdisciplinaridade não é apenas um método, nem
uma estratégia de ensino, é antes de tudo uma questão de atitude frente ao conhecimento,
à vida e à sociedade e pode ser compreendida como uma alternativa de atuação do
docente. O professor interdisciplinar, de acordo com o pensamento da autora, “traz em si
um gosto especial por conhecer e pesquisar, possui um grau de comprometimento
diferenciado para com os seus alunos, ousa novas técnicas e procedimentos de ensino”.
Assim sendo, desenvolver uma prática inovadora na perspectiva interdisciplinar
requer transformação na compreensão de mundo, de sociedade e de pessoas, pois a
interdisciplinaridade é antes de tudo uma ação do profissional, é uma atitude, que envolve
compromisso e vontade de saber e de fazer.
Enquanto metodologia de ensino, a interdisciplinaridade pode ser trabalhada de
forma criativa e inovadora em contraposição ao modelo de ensino considerado como
tradicional. Veja que, quanto mais proximidade houver entre um problema real e a
realidade do aluno e do significado que este atribui ao problema, a aprendizagem
acontecerá de forma mais clara e sistematizada. Nesse sentido, quando o professor no
exercício de seu ofício instiga a prática do pensar e da problematização sobre aspectos
relacionados ao contexto no qual o aluno está inserido, possibilita a este a construção do
conhecimento e a compreensão de que por fazer parte desse contexto, é um ser social, e
dessa forma, confirma a educação proposta por Freire (2005), que defende uma prática
inovadora e problematizadora de educação, em que há a valorização do diálogo, da
reflexão e da criatividade, contrariando assim os moldes tradicionais de educação.
À medida que os conhecimentos dos diferentes componentes disciplinares são
utilizados no processo ensino aprendizagem para a resolução de um problema e é dada
ênfase a problematização da realidade, como também ao reconhecimento dos alunos e
dos professores como seres em formação contínua, capazes de ensinar e aprender, vê-se
que através da interdisciplinaridade a inovação acontece, uma vez que pode ser
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considerada como algo aberto, capaz de adotar diversas formas e significados de acordo
com o contexto na qual está inserida.
Necessita-se então, segundo Fazenda (2013) desenvolver uma atitude
interdisciplinar mediante as mais variadas situações. Atitude está que se constitui num
ato de vontade, principalmente quando o envolvimento humano, a troca de experiências
e conhecimentos acontecem. Pois, é fundamental que o educador exerça a busca reflexiva
da identidade, da integração com as pessoas que o cercam e com o trabalho. Sem essa
busca, dificilmente acontecerá o encontro com os mais diversos saberes que contribuem
para a obtenção de bons resultados.
Assim, observa-se que a prática pedagógica inovadora desenvolvida numa
perspectiva interdisciplinar permite um maior engajamento de educadores e educandos
no trabalho que envolve a integração das diferentes disciplinas, como também supera a
fragmentação do ensino e coloca o aluno como sujeito ativo com capacidade para analisar
e intervir no meio social do qual faz parte. Afinal, não cabe à educação a simples tarefa
de repassar saberes, mas sim, a de formar indivíduos mais reflexivos, éticos e
responsáveis com as questões relacionadas ao planeta, à cultura, a sociedade e a moral.
(Fazenda, 2013)
A INTERDISCIPLINARIDADE APLICADA À EDUCAÇÃO: UMA FORMA DE
INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE SABERES
O termo interdisciplinaridade não surgiu na educação nem se apresenta como
prioridade do espaço escolar. Despontou em um contexto bem distante da escola, nasceu
na Europa, no período pós-segunda guerra mundial, como alternativa de superação do
caos em meados de 1960, pela indústria bélica. A interdisciplinaridade não se constitui
um método de ensino, mas na educação pode render bons frutos no sentido de
ressignificar as práticas pedagógicas, fazendo surgir novas formas de produzir
conhecimento.
No Brasil, o termo interdisciplinar apresenta-se de forma diferente de suas
origens, revela um viés predominantemente teórico, tendo Hilton Japiassu e Ivani
Fazenda, como pioneiros na abordagem da temática em nosso país.
A definição desse termo não é fácil, muitos estudiosos tentam definir
precisamente, porém chegam à compreensão de que a interdisciplinaridade é um conceito
complexo, inacabado e inconcluso. Tomando como referência as ideias de Fazenda (2013,
p. 17), ao retratar que a interdisciplinaridade sugere enfrentar os problemas dos “saberes
disciplinados, fragmentados, parcelados que são construídos”, tem-se a compreensão que
surge como alternativa de superação para a compartimentalização do conhecimento,
apontando para uma visão holística e inter-relacionada de saberes.
No entanto salientamos que esse conceito sugere troca, partilha, complementação
e conexão entre as disciplinas ou áreas do conhecimento, em que uma complementa e
amplia a outra, resultando em novos saberes integrados e relacionados entre si. Em se
tratando da interdisciplinaridade escolar, Fazenda (2013, p 25), adverte que há uma
diferenciação, no sentido de que: “interdisciplinaridade escolar, não se confunde com
interdisciplinaridade científica” (LENOIR, SAUVÉ, FAZENDA, 1992). Silva (2011).
Fazenda (2008), faz a diferenciação entre as duas, classificando a interdisciplinaridade
escolar, como o “resultado da utilização de estratégias didáticas, visando favorecer o
processo de aprendizagem de conteúdos, respeitando os saberes dos alunos e sua
integração” (FAZENDA, 2008, p. 21). Para explicar a interdisciplinaridade científica,
buscamos respaldo em Silva (2011), que a define como sendo o “resultado do trabalho
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cooperativo de pesquisadores de diferentes especialidades, para a solução de problemas
complexos”. (SILVA 2011, p. 589).
Ao conceber as vantagens de uma proposta interdisciplinar na escola, estas
encontram-se, principalmente, na diversidade de perspectivas, de enfoques diferentes e
de olhares diversos sobre um mesmo tema, o que vem a enriquecer o conhecimento,
superando visões estereotipadas, preconcebidas, fazendo avançar do senso comum a uma
concepção científica de saber. Essa riqueza de possibilidades, que ocorre na partilha de
conhecimento, decorrente da interrelação entre as disciplinas e as áreas de conhecimento,
proporciona aos agentes escolares um avanço potencial na construção de uma concepção
sólida e fundamentada de conhecimento. Esse nosso entendimento vem de encontro ao
pensamento de Filho et. al. (2006, p. 328), quando afirma:
A interdisciplinaridade permite uma visão diferenciada do mundo, pois
uma diversificação dos enfoques em torno do mesmo assunto permite
ampliar sua compreensão, descartando algumas ideias, preconcebidas e
abrindo espaço a ideias divergentes e criativas.

Conscientes das vantagens de uma abordagem interdisciplinar na prática, não
podemos nos abster de falar nas dificuldades e desafios que devemos enfrentar mediante
sua implantação. Mais uma vez nos utilizamos dos escritos de Silva (2011) para falar
sobre um dos maiores desafios de implantação de uma proposta interdisciplinar, o que
segundo o mesmo, encontra-se principalmente na:
...contradição entre de um lado os problemas, cada vez mais globais,
interdependentes e planetários (complexos), de outro, a persistência de
um modo de conhecimento privilegiando os saberes disciplinarizados,
fragmentados, parcelados e compartimentados. (SILVA, 2011, p. 585)

Mediante tal entendimento, para que venha a ocorrer no âmbito escolar uma
prática interdisciplinar é preciso ocorrer significativas mudanças de postura com relação
às práticas docentes no fazer de sala de aula, isto porque, uma prática interdisciplinar não
pode ser efetivada por um professor que reproduz conteúdos livresco, faz exposições do
conhecimento e transmite informações e não almeja mudanças no seu fazer docente.
Sobre esse assunto, (Fazenda 1993) nos fornece respaldo:
Num projeto interdisciplinar, comumente encontramo-nos
com múltiplas barreiras: de ordem material, pessoal,
institucional e gnosiológica. Entretanto tais barreiras
poderão ser transpostas pelo desejo de criar, de inovar e de
ir além. (FAZENDA, 1993, p. 18)

Ao contrário, requer um novo perfil de educador, que reflete e estuda sobre
os reais problemas de sua ação, um professor/pesquisador. Nos moldes desta pedagogia
fundamentada no campo interdisciplinar, o professor no exercício de sua prática terá suas
ações mediadas na perspectiva do diálogo, se contrapondo ao autoritarismo e a imposição.
No contexto escolar, para que a interdisciplinaridade se efetive é preciso primeiro a
definição de ações orientadas dentro de um projeto educativo intencional e reflexivo.
“Não há interdisciplinaridade se não há intenção consciente, clara e objetiva por parte
daqueles que a praticam” (FAZENDA, 1993, p. 34).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A cada dia vem crescendo a discussão sobre as concepções e uso da inovação na
prática docente. A discussão sobre essa temática se faz necessária, pois a sociedade atual
necessita de indivíduos éticos, comprometidos com as questões sociais relacionadas ao
mundo, à cultura, à sociedade e à moral, sendo capazes de intervirem na sua realidade
para a formação de uma sociedade com justiça e equidade social. Nesta perspectiva, a
educação é fundamental, assim como a prática pedagógica do professor, e a escola é um
lócus privilegiado para o desenvolvimento de sujeitos críticos e pensantes.
Vê-se que ainda o conhecimento é transmitido ao aluno de forma fragmentada,
dividido em disciplinas o que impede um trabalho coletivo, que possibilite a construção
de alternativas para solução de problemas e a busca do bem comum para todos.
A interdisciplinaridade busca a desfragmentação das disciplinas e um melhor
engajamento dos docentes, além disso, é uma ferramenta que possibilita a construção do
bem comum para todos e de possíveis alternativas para soluções dos diversos problemas
sociais em que estão inseridos os alunos, sendo dessa forma um complemento ao
conhecimento escolar na busca por uma nova dinâmica na metodologia docente.
Sabe-se que no modelo tradicional de ensino o aluno é visto como um mero
receptor de conhecimento, tornando-se limitado as intervenções do professor. Já na
interdisciplinaridade o aluno faz parte do processo de ensino aprendizagem intervindo
neste junto com o professor.
É diante dessa perspectiva que se faz necessário que o professor busque a inovação
de sua prática na perspectiva da interdisciplinaridade, pois a interdisciplinaridade na sala
de aula pode possibilitar a análise do processo educacional, propor soluções para os
problemas emergentes na escola e buscar formar os alunos enquanto cidadãos humanos e
coerentes.
É notável que os docentes estão buscando se apropriarem cada vez mais dos
conceitos de interdisciplinaridade, da relação que as disciplinas mantêm umas com as
outras a fim de ajustar sua prática docente a uma aprendizagem mais significativa e
eficiente. Nesse sentido, a interdisciplinaridade tem muito a contribuir com o processo de
construção de conhecimento do aluno sob a orientação dos docentes durante a condução
do processo ensino/aprendizagem.
Assim, é visível que a inovação pedagógica na perspectiva da
interdisciplinaridade é profunda, enriquece, amplia possibilidades, buscando sempre a
integração. Um fazer escolar, com base nestes propósitos, deverá conduzir os alunos à
condição de seres participativos e autônomos na sociedade da qual fazem parte.
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O USO DA PROPORCIONALIDADE COMO FACILITADOR DO PROCESSO
ENSINO APRENDIZAGEM DE CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA
Lucas Emanuel de Oliveira Maia1

RESUMO
O presente trabalho apresenta um estudo sobre proporcionalidade aplicada à circuitos
elétricos de corrente contínua, explorando conhecimentos, métodos e abordando seu
contexto. O estudo realizado foi de natureza bibliográfica seguida de uma prática
pedagógica buscando mostrar e refletir a partir de uma prática em sala de aula, na Escola
Estadual Professor Abel Freire Coelho, na série do 3º ano “A”, com o objetivo de analisar
o comportamento de circuitos elétricos resistivos com arranjo em série, em paralelo e
misto; Observando a relação de proporcionalidade existente nos circuitos elétricos com
seus elementos: corrente elétrica, tensão e resistência, pois proporciona maior
familiaridade com o tema em foco e permite o aperfeiçoamento das ideias e intuições
sobre o objeto de pesquisa. O ensino da proporcionalidade é iniciado no 7º ano do ensino
fundamental, sendo dedicados um ou dois meses a esse estudo e os demais conceitos,
relacionados ao ensino de proporcionalidade, apresentados de uma só vez, num só
momento, os seguintes tópicos: definição de razão, definição de proporção como
igualdade de razões, propriedades das proporções, grandezas diretamente proporcionais,
grandezas inversamente proporcionais, regra de três simples, regra de três composta e
juro simples; uma abordagem que não faz a exploração intuitiva da proporcionalidade
como função.
Palavras-chave: Proporcionalidade. Corrente elétrica. Tensão; Resistência elétrica.
Corrente contínua.

INTRODUÇÃO
O ensino da matemática é de grande importância nas mais diversas situações do
cotidiano, é uma ciência capaz de entender todos os fenômenos da nossa realidade. A
matemática na escola é essencial na vida e na formação discente, onde o aluno está em
contato com diversas atividades matemáticas e recursos concretos que visão construir
uma aprendizagem significativa.
Partindo da ideia de que a Matemática não deve ser tratada como uma ciência que
busca desenvolver isoladamente o raciocínio e as habilidades cognitivas do educando,
faz-se também necessário levar a correlação com o ensino e aprendizagem da matemática
com a física. A física, por sua vez, é uma ciência que visa em seus estudos buscar entender
e explicar a ocorrência dos mais variados fenômenos naturais que ocorrem diariamente,
todavia a mesma, assim como as outras ciências, não trabalha sozinha. A física se
relaciona com vários outros ramos das ciências, entre ela, temos a matemática, entretanto
há entre a física e a matemática uma relação de proximidade muito maior, que possibilita
assim dizer que a física não vive sem a matemática.
Tanto no ensino médio quanto no ensino superior é possível perceber a clara
relação de interdisciplinaridade que existe entre essas duas ciências. Isso fica claro para
os alunos, principalmente para àqueles que iniciam no estudo da física, a partir do
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momento que é dada a partida para a resolução de problemas de física, momento no qual
se faz necessária a relação das teorias físicas com a aplicação de equações matemáticas.
Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e
relacionada com outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de
competências e habilidades que são essencialmente formadoras, a
medida que instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno,
capacitando-o para compreender e interpretar situações, para se
apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar
conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para outras ações
necessárias a sua formação. (BRASIL, 2002. p. 111)

Segundo Galileu Galilei (2015, p. 8), “a matemática é a linguagem da física, ou
seja, a física necessita da matemática para possa se concretizar e apreciar verdadeiramente
os conceitos físicos, ou seja, a física não anda sem a matemática”.
Esse trabalho tem como objetivo principal mostrar a proporcionalidade existente
entre circuitos elétricos de corrente contínua, explorando conhecimentos teóricos e
práticos, métodos e abordando seu contexto, relacionando o uso da matemática nas
atribuições da física na perspectiva de inserir como prática pedagógica de conteúdo do
ensino médio. O estudo realizado foi de natureza exploratória quanto aos seus objetivos
e uma prática pedagógica buscando mostrar e refletir a partir de uma prática em sala de
aula, na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, na série do 3º ano “A”, com o
objetivo de analisar o comportamento de circuitos elétricos resistivos com arranjo em
série, em paralelo e misto; Observando a relação de proporcionalidade existente nos
circuitos elétricos com seus elementos: corrente elétrica, tensão e resistência, pois
proporciona maior familiaridade com o tema em foco e permite o aperfeiçoamento das
ideias e intuições sobre o objeto de pesquisa.
A turma 3º ano “A” é composta por 27 alunos, sendo 11 meninos e 16 meninas,
uma turma que apresenta um quadro bastante diversificado. Na escola temos alunos
pertencentes a várias classes sociais, assim distribuídos: B1, B2, C1, C2, D, e E,
predominando na sua grande maioria a classe C. Residem em bairros adjacentes da escola,
zona rural e cidades circunvizinhas. Estão na faixa etária dos 14 aos 18 anos. Como todos
os adolescentes e jovens são inquietos, articuladores, contestadores e gostam de desafios.
Quando estimulados, demonstram um grande potencial, nas áreas do conhecimento. Com
relação ao desenvolvimento tecnológico demonstram habilidades, principalmente no uso
do computador e avanços nas ciências e pesquisa.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este trabalho consiste em mostrar a proporcionalidade existente entre circuitos
elétricos na corrente contínua, explorando conhecimentos teóricos e práticos, métodos e
abordando seu contexto, relacionando o uso da matemática nas atribuições da física,
sugerindo o estudo dos circuitos elétricos em corrente contínua, com o intuito de verificar
na prática a existência da interligação entre matemática e física como uma opção de
prática pedagógica lúdica para ensino de matemática no ensino médio e superior. O
conteúdo de proporcionalidade tem como base referencial o livro Temas e problemas de
Lima et al. (2010). Além disso, temos o autor Oliveira (2009, p. 57) I. no seu trabalho que
aborda a Proporcionalidade: estratégias utilizadas na Resolução de Problemas por alunos
do Ensino Fundamental no Quebec e já o conteúdo de física tendo como base o autor
Sampaio (2005) em seu livro Universo da física, 3: Ondulatória, eletromagnetismo, física
moderna.
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Proporcionalidade como função
A ligação da proporcionalidade matemática com as nossas vidas é tão marcante,
que muitas das situações que vivenciamos é uma verdadeira aplicação prática, no qual tal
prática é fundamental para a formação do raciocínio lógico e assim para uma melhor
compreensão do mundo, da matemática e das demais ciências correlacionadas.
O número de pesquisas que estudam a proporcionalidade aplicada em circuitos
elétricos de corrente contínua é pouco abrangente em pesquisas e trabalhos acadêmicos
voltados para o estudo da corrente contínua, as já realizadas dão prioridade fundamental
aos estudos de motores elétricos, voltadas as indústrias e as engenharias mecânica e
elétricas.
A regra de três é um método eficiente, mas
[...] os métodos mais eficientes são, com frequência, aqueles menos
significativos, que devem, portanto, ser evitados nas fases de ensino
iniciais. Infelizmente, muitas vezes confundimos eficiência com
significação e, por descuido, embora com a melhor das intenções,
introduzimos um conceito da maneira mais eficiente, porém menos
significativa. (POST; BEHR E LESH, 1995, p. 93).

Na literatura há diversas caracterizações para o raciocínio proporcional. O
raciocínio proporcional
[...] é uma forma de raciocínio matemático. Ele envolve o senso de
covariação, comparações múltiplas e a capacidade de armazenar e
processar mentalmente várias informações. O raciocínio com
proporções está muito ligado a inferência e predição e envolve métodos
de pensamento qualitativos e quantitativos. (POST; BEHR; LESH,
1995, p. 90).

Quando falamos sobre proporcionalidade e sua razão, também podemos falar de
raciocínio proporcional que está diretamente ligado a questão de análise e isso quando se
levado a proporcionalidade se resume em comparar grandezas, analisar as relações
existentes e a variação nestes presentes. A proporcionalidade em foco, nos faz perceber
que a maior dificuldade para sua compreensão dentro de sala de aula está na multiplicação
de tais situações que envolvam as constantes proporcionais e a interpretação da mesma.
CIRCUITO ELÉTRICO EM CORRENTE CONTÍNUA
Segundo Sampaio (2005, p. 57) “um circuito elétrico é um arranjo de dispositivos
(ou componentes) interconectados de tal forma a permitir que elétrons fluam
continuamente por meio do mesmo. Isso requer que o circuito se feche sobre si mesmo”.
Para os elétrons, um circuito se transforma em um percurso sem fim. Ele não tem começo
nem fim. Pode ser conveniente que esse caminho seja interrompido em algum ponto do
mesmo;
Um circuito elétrico é composto por uma fonte de energia elétrica e por elementos
(resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes
de corrente e interruptores) que irão utilizar esta energia elétrica, a interligação entre a
fonte de energia e o elemento será feito através de condutores elétricos. A figura abaixo
mostra o diagrama de um circuito com uma fonte e uma resistência.
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Figura 1 - Diagrama de um circuito com uma fonte e uma resistência.

Fonte: Sampaio (2005).

No circuito acima, a fonte de tensão elétrica é representada por um círculo, cuja a
sua função é fornecer energia elétrica suficiente para o funcionamento de todo o circuito
e deve ter a apresentação de símbolo de polo positivo elétrico, assim facilitando a
indicação do sentido da corrente. E o sentido da corrente se desloca do polo positivo para
o polo negativo, sendo que a resistência elétrica é representada simbolicamente através
da moda antiga.
Corrente elétrica
A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas negativas que se
movimentam por todo o circuito elétrico. Essa carga é conhecida como elétron, na qual
percorre todo o circuito e que está presente em diversos materiais, principalmente nos
metais. Nestes, os elétrons estão livres, ou seja, possui uma grande capacidade de
movimentação para outros materiais por causa de sua ligação química que permite que os
elétrons fiquem livres no material.
A corrente elétrica é a razão entre a quantidade de cargas de um corpo em um
determinado intervalo de tempo, ou seja, essa corrente elétrica é provocada por uma
diferença de potencial, que chamamos de D.D.P. Ao aplicar-se uma diferença de potencial
entre dois pontos do metal, estabelece-se um campo elétrico interno e os elétrons passam
a se movimentar numa certa ordem, constituindo assim a corrente elétrica, exemplificado
na figura 2 abaixo.
Figura 2 - Corrente elétrica.

Fonte: Sampaio (2005).

Para calcular a intensidade da corrente elétrica (i) na secção transversal de um
condutor se considera o módulo da carga que passa por ele em um intervalo de tempo, ou
seja:
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|Q|
(1)
t
O módulo da carga elétrica pode ser definido como: |Q|= n . e
Onde (Q) é o módulo da carga elétrica, (n) é a quantidade de elétrons, e (e) é a
carga elétrica elementar, e = 1,6 . 10-19C. A unidade adotada para a intensidade da
corrente no SI é o ampère (A).
i=

Resistência elétrica
Segundo o livro Universo da física 3, “A resistência elétrica é definida como a
capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem da corrente elétrica. A unidade de
medida da resistência no SI é o Ohm (Ω), em homenagem ao físico alemão George Simon
Ohm, e representa a razão volt/Ampére.” (SAMPAIO, 2005, p. 60).
Em um fio condutor elétrico ligado a um gerador ideal que preserva uma tensão
constante entre seus terminais, como ilustra a figura 5A. Neste fio é percorrido uma
intensidade de corrente elétrica i, que podemos perceber através de seu sentido
convencional, deslocando-se do polo positivo em direção do polo negativo do gerador
ideal. Já na figura 5B representamos o circuito elétrico através de sua respectiva
simbologia.
Figura 3 - Gerador.

Fonte: Sampaio (2005).

A esta constante chama-se resistência elétrica do condutor (R), que depende de
fatores como a natureza do material. Quando esta proporcionalidade é mantida de forma
linear, chamamos o condutor de ôhmico, tendo seu valor dado por:
U
R=
(2)
i
Por essa relação vemos que, para uma mesma tensão, quanto maior a resistência,
menor a corrente elétrica. Sendo R constante, conforme enuncia a 1ª Lei de Ohm: Para
condutores ôhmicos a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão
(ddp) aplicada em seus terminais.
Associação de resistores
Associação em série
Na associação em série todos os resistores partilham da mesma intensidade de
corrente elétrica. Nessa associação em série todos os resistores estão ligados uns nos
outros de maneira direta, oferecendo apenas um único caminho para a corrente elétrica.
Na figura abaixo, temos um exemplo de associação em série com o seu resistor
equivalente.
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Figura 4 - Circuito elétrico mostrando uma associação de resistores em série, (a), e o resistor
equivalente, (b).

Fonte: Sampaio (2005).

Nestes resistores temos uma corrente elétrica de mesma intensidade que percorre
todos os resistores do circuito elétrico, mas cada um dos resistores está subordinado a
uma tensão elétrica, como representa U1, U2 e U3 na Figura 6 respectivamente. Aplicandose a equação de definição da resistência elétrica pode-se expressar as tensões em cada
resistor e no resistor equivalente como segue:
U1 = R1  i, U2 = R2  i, U3 = R3  i e U = R  i
(3)
A associação de resistores em série é de fundamental importância, mas não é
pertinente a sua utilização em aparelhos eletrônicos em uma residência. Por exemplo, se
um dispositivo elétrico estivesse em uma associação em série e o mesmo fosse desligado
ou deixasse de funcionar, interromperia todo o funcionamento do circuito. Na figura
abaixo temos uma associação em série de lâmpadas. Se qualquer uma delas fosse retirada
ou tivesse sua resistência queimada, as demais deixariam de acender.
Figura 5 - Circuito mostrando uma associação em série de quatro lâmpadas.

Fonte: Sampaio (2005).

Associação em paralelo
Quando os resistores estão ligados de modo que são oferecidos dois ou mais
caminhos para a corrente elétrica, se diz que a associação é em paralelo. O número de
caminhos para a corrente elétrica é igual ao número de resistores e os terminais de todos
os resistores devem estar ligados à mesma fonte de energia.
Figura 6 - Circuito elétrico mostrando uma associação de resistores em paralelo.

Fonte: Sampaio (2005).
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Na figura acima está exibido um circuito elétrico formado por três resistores
associadas em paralelo e ligadas a um gerador (pilha, bateria ou a uma tomada da rede
elétrica). Características da associação em paralelo:
Na associação em paralelo, a corrente total se divide, passando uma parte por cada
resistência, de modo que pela resistência maior passa a intensidade menor e vice-versa.
Então, podemos dizer que:
i = i1 + i2 + i3.
(4)
𝑈
𝑈
𝑈
Utilizando-se a equação de definição da resistência elétrica: i1 =𝑅1; i2 = R2 ; i3 = R3
𝑈

e i = , teremos:
𝑈

R

=

𝑈

𝑈
+

𝑈

(5)

+

𝑅 𝑅1 𝑅2 𝑅3

Dividindo-se toda a expressão por U, encontramos a equação que nos permite
1
1
1
1
calcular a resistência equivalente em associações em paralelo: = + + . A figura
𝑅
𝑅1 𝑅2
𝑅3
abaixo mostra o exemplo de duas lâmpadas associadas em paralelo e ligadas a uma fonte
de D.D.P. constante.
Figura 7 - Circuito mostrando uma associação em paralelo de duas lâmpadas.

Fonte: Sampaio (2005).

Em nossas residências, escolas e estabelecimentos em geral, os aparelhos elétricos
são ligados em paralelo.
Veja algumas consequências de uma associação de resistores em paralelo:
a)
Se um dos aparelhos é desligado ou danificado os outros não sofrem nenhuma
alteração no seu funcionamento.
b)
A D.D.P. é a mesma para todos os resistores associados.
c)
Se as resistências são iguais, a corrente elétrica total é dividida em partes
iguais.
d) Quando as resistências são diferentes, o resistor de menor resistência é o que é
percorrido por maior intensidade de corrente, portanto é o que dissipa maior
potência.
e) É uma proporção, quanto maior for o número de resistores associados, menor será
a resistência e, consequentemente, maior será a intensidade de corrente elétrica
total da associação. Na instalação elétrica de uma residência, por exemplo, são
colocadas chaves automáticas ou disjuntores, que se desligam quando a corrente
ultrapassa um certo valor, para evitar acidentes devido ao superaquecimento dos
fios.
Associação mista
Na associação mista, consiste em uma ligação e união de associações em série e
em paralelo de resistores em um mesmo circuito elétrico, como por exemplo:
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Figura 8 - Representação de circuito misto.

Fonte: Sampaio (2005).

Em uma associação mista de resistores, podemos fazer uma análise de cada parte
do circuito elétrico através da tensão elétrica U e da intensidade da corrente elétrica i que
serão mensurados com base nos conhecimentos sobre circuitos série e paralelo, e para
facilitar estes cálculos pode-se reduzir ou redesenhar os circuitos, utilizando resistores
resultantes para cada parte.
Circuito elétrico de corrente contínua
A aplicação de uma diferença de potencial (tensão) entre os polos de um fio
condutor implica em um campo elétrico. E neste condutor, o qual estabelece, no fio, uma
corrente elétrica. O sentido (convencional) da corrente elétrica é o mesmo do vetor campo
elétrico. Em relação ao sentido do campo elétrico aplicado permanece sempre o mesmo,
os portadores de carga se deslocam (mesmo com baixa velocidade), em média, em um só
sentido.
Neste caso, a corrente elétrica é contínua. Este tipo de corrente é fornecido pelos
geradores químicos, por exemplo, baterias e pilhas. Em um gerador mecânicoeletromagnético, o sentido do vetor de um campo elétrico entre os seus polos oscila
eventualmente, fazendo com que os corpos eletrizados em seus condutores alimentados
com este gerador quase não se movam, mas variem em torno de posições fixas, em um
movimento de vaivém, em qualquer ponto do fio condutor. Diante disso, o gerador
elétrico gera uma tensão alternada que, agindo sobre um condutor elétrico que estabelece
a ocorrência de uma corrente elétrica alternada. As correntes elétricas que ocorrem
quando ligamos um dispositivo à rede elétrica em nossas casas ou indústrias são,
normalmente, alternadas.
METODOLOGIA
A prática pedagógica do professor é importante no processo ensino aprendizagem,
pois o modo como se expõe os conteúdos, não deve ser visto como algo que irá ser
somente adquirido para preencher um espaço vazio. Utilizar uma prática pedagógica,
onde o professor valorize os conceitos matemáticos, possibilitando que o aluno construa
significados e elabore seus próprios conceitos, ou seja, a sua elaboração conceitual, em
relação aos conteúdos, pode ser uma solução possível para ensino matemático.
Admitindo a importância de fundamentar o ensino da matemática e da física em
um processo de formação de conceitos, é sendo necessário uma metodologia que permita
o professor alcançar seus objetivos, trabalhando com o abstrato, possibilitando uma
mediação com o concreto e resultando assim em significações que posteriormente, serão
mais abrangentes. Buscando, compreender tais fatos a cima citados, partimos de uma
pesquisa, desenvolvida numa abordagem quantitativa e qualitativa.
Para a confecção da placa de circuito foi feito o planejamento com objetivo de
montar os três tipos básicos de circuitos elétricos de corrente contínua, num só quadro,
seguindo os seguintes passos:
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1º) Material Utilizado
a)
Ferro de solda;
b)
Folha de Isopor;
c)
Piloto;
d)
Cola de Isopor;
e)
Fonte de alimentação (Pilhas);
f)
Butão Pulsador;
g)
Resistores Elétricos (Led’ s);
h)
Fita Isolante.
Para a realização da aula prática foram implementados circuitos elétricos
compostos por mais de um resistor nas configurações série, paralelo e misto. Onde foram
observados os efeitos da associação e a proporcionalidade existente nos circuitos elétricos
para a tensão e a corrente observada nesses elementos. Para isso, é necessário o
conhecimento do cálculo de corrente elétrica, tensão e resistência equivalente.
Os objetivos da aula prática foi analisar o comportamento de circuitos elétricos
resistivos com arranjo em série, em paralelo e mistos; Observar a relação de
proporcionalidade existente nos circuitos elétricos com seus elementos: corrente elétrica,
tensão e resistência.
Nesta aula foram utilizados três multímetros, resistores elétricos, fonte de
alimentação e um circuito elétrico de corrente contínua composta por mais de um resistor
nas configurações série, paralelo e misto. Sendo observados os efeitos da associação e a
proporcionalidade existente nos circuitos elétricos para a tensão e a corrente observada
nesses elementos, como segue figura abaixo.
Figura 9 – Circuito elétrico de corrente contínua.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Iniciei a prática pedagógica apresentando-me falando da minha formação e
experiências acadêmicas, do meu primeiro contato com circuitos elétricos e da minha
motivação em ter escolhido o tema de estudo: Proporcionalidade Aplicada em Circuitos
Elétricos de Corrente Contínua. Posteriormente introduzi o tema do projeto de curso
falando da ideia de que a Matemática não deve ser tratada como uma ciência que busca
desenvolver isoladamente o raciocínio e as habilidades cognitivas do educando, fazendose também necessário levar a correlação com o ensino-aprendizagem da matemática com
a física, assim como as outras ciências existentes. Falei da proporcionalidade que é um
assunto estudado no 7º ano do ensino fundamental e da sua importância para o
desenvolvimento do projeto de pesquisa.
Fiz uma breve apresentação do conteúdo através de slides, falando sobre os
circuitos elétricos, assim como seus respectivos elementos, tais como: resistores,
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indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente
e interruptores. Definiu-se corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica e suas
respectivas fórmulas matemáticas e físicas, sempre mostrando a proporcionalidade em
cada conceito e suas aplicações.
Os alunos eram indagados diretamente antes de cada conceito abordado, como
exemplo: O que é Corrente elétrica? O que é Tensão Elétrica? E Resistência Elétrica? O
que acontece com corrente, a tensão e resistência nos circuitos em série, paralelo e misto?
Um dos alunos respondeu: “No circuito em série a corrente é mesma e a tensão dividi”;
A apresentação foi elaborada de uma forma eficaz, fazendo com que os alunos pudessem
expressar seu entendimento e responder da maneira como aprendeu o assunto no decorrer
do ano letivo. Depois explanei sobre associações de resistores em série, paralelo e misto,
explicando como funciona os efeitos das associações e a proporcionalidade existente nos
circuitos elétricos (a tensão, resistência e a corrente observada nesses elementos).
Antes de iniciar a prática com o circuito elétrico expliquei o que é um Multímetro
e as suas diversas funções. Na prática os alunos foram orientados a começar analisando o
circuito em série, onde utilizavam os multímetros para mensurar os valores de tensão,
resistência e a da corrente elétrica. Nesse contexto, os alunos confirmaram que a corrente
elétrica do circuito em série é a mesma que passa por todo o circuito e que é diretamente
proporcional a tensão e inversamente proporcional a resistência, e que a tensão se divide
proporcionalmente em cada resistor. No circuito em paralelo os alunos falaram que a
corrente elétrica que passa por todo o circuito se divide em cada nó e que é inversamente
proporcional a resistência e que a tensão é mesma em cada resistor. Já no circuito misto,
eles perceberam que se faz presente o comportamento dos circuitos em série e em
paralelo.
No final da aula, foi aplicada uma avaliação da aprendizagem, composta por três
questões tendo como finalidade de analisar o comportamento de circuitos elétricos
resistivos com arranjo em série, em paralelo e misto, observando a relação de
proporcionalidade existente nos circuitos elétricos com seus elementos, passando assim
a ser um instrumento que auxiliará o educador a atingir seus objetivos propostos em sua
prática educativa. A avaliação sob essa ótica deve ser tomada na perspectiva diagnóstica,
servindo como mecanismo para detectar as dificuldades e possibilidades de
desenvolvimento do educando.
Abaixo estará descrito o quantitativo de acertos e erros de cada questão respondida
tendo em vista o conteúdo aplicado em aula expositiva e como também na prática
demonstrativa.
A questão A trabalha a associação de resistores em série, onde a corrente elétrica
permanece constante em todo o circuito, mas a tensão divide em cada resistor. A questão
visava o cálculo da corrente elétrica e a tensão de cada resistor, observando a
proporcionalidade existente.
QUESTÃO A - A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de
dois resistores de resistências 10Ω e 100 Ω é 220V. Calcule a corrente elétrica e a tensão
que passa pelos resistores 10Ω e 100 Ω ?
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Figura 10 - Associação série.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Gráfico 1 -Questão A

Fonte: Elaborado pelo autor.

A questão B trabalha a associação de resistores em paralelo, onde a corrente
elétrica divide em todo o circuito, mas a tensão é a mesma. A questão visava o cálculo da
tensão, resistência equivalente e corrente elétrica em cada resistor, observando a
proporcionalidade existente.
QUESTÃO B - No circuito esquematizado abaixo, determine tensão e a
resistência equivalente entre os extremos A e B, a corrente elétrica em cada resistor.
Figura 11 – Associação paralelo.

Fonte: Elaborada pelo autor.
Gráfico 2 - Questão B.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Já a questão C trabalha a associação de resistores mista, onde faz-se necessário ter
o conhecimento prévio das associações anteriores acima citada. A questão visava o
cálculo da resistência equivalente, observando a proporcionalidade existente.
QUESTÃO C - Qual é a equivalente da associação a seguir:
Figura 12 - Associação resistência mista.

Fonte: Elaborada pelo autor.
Gráfico 3 – Questão C.

Fonte: Elaborado pelo autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema abordado neste projeto mostrou-se uma boa alternativa a ser utilizada pelo
professor para apresentar os conceitos físicos e matemáticos através de uma prática
pedagógica aplicada em turma de 3º ano de ensino médio. Foi possível mostrar a
importância de conceitos como corrente elétrica, tensão e resistência elétrica através de
uma abordagem matemática. O modelo utilizado simula satisfatoriamente os dados
obtidos para os dispositivos. Com a análise dos aspectos práticos e teóricos utilizados nos
circuitos elétricos, obtiveram-se informações relacionadas efeitos em função da corrente
elétrica, tensão e resistência elétrica.
Utilizando uma prática pedagógica de simples realização, mostrou-se que o uso
de experimentos é importante no processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Física.
Os conceitos utilizados na prática foram relacionados com aplicações matemáticas de
acordo com estudo de caso desenvolvido no IFRN. Através deste projeto mostrou-se a
importância de inserir os alunos de Ensino Médio no processo de evoluções da
matemática através da apropriação de conhecimentos científicos da física para uma
formação de cidadão crítico e capaz de entender seu papel no contexto cientificotecnológico e na sociedade.
Diante dos resultados aqui expostos, é importante destacarmos que o conceito de
proporcionalidade está relacionado a muitos outros conceitos físico-matemáticos como
porcentagem, número racional, função, corrente elétrica, tensão e resistência elétrica,
requerendo a mobilização de outros conceitos, em especial, conceito de função para a sua
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apropriação, bem como, a interação entre os objetos de estudos. Contudo, espera-se que
o presente trabalho de conclusão de curso venha contribuir para o ensino e aprendizagem
da física e matemática, além de servir de subsídios para pesquisas futuras, com o intuito
de melhorar as aulas de física e matemática no ensino brasileiro.
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AS CONTRIBUIÇÕES DAS BRINCADEIRAS NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Lucicleide Honorato Cavalcante94
Talita Silva95

RESUMO
O brincar na Educação Infantil contribui significativamente para a criança, através da
brincadeira ela executa aquilo que seu imaginário produz, é uma atividade atrativa que
contribui para alcançar os objetivos proposto na aula. A interação com outras crianças
também é contemplada nesse momento de ludicidade, contribuindo para a formação
social, trazendo novos conhecimentos e experiências formativas para elas. Pensando
nisso, o trabalho parte da seguinte questão: Como a brincadeira contribui para o
desenvolvimento cognitivo das crianças? Como referencial teórico, utilizamos os
estudos de Kishimoto (2010) que afirma que o brincar deve ser a principal atividade da
criança, pois é na brincadeira que ele se sente mais livre, capaz de expressar seus
sentimentos e valores de forma prazerosa, Santos (1995) e Vygostsky (1989) dentre
outros para melhor compreender como as brincadeiras contribuem nesse processo de
aprendizagem. Os resultados desse estudo qualitativo, baseados em dados colhidos em
pesquisa exploratória realizada com duas professoras que deram suas opiniões sobre as
contribuições das brincadeiras para o aprendizado das crianças. As brincadeiras atraem a
atenção das crianças fazendo com que elas participem e interajam de modo produtivo,
respeitando as individualidades, habilidades e particularidades de cada uma, focando no
objetivo e trazendo resultados satisfatórios e essenciais ao desenvolvimento delas, seja
no aspecto físico, emocional ou cognitivo. Concluímos que esse estudo contribui para a
compreensão da importância das brincadeiras para a Educação Infantil e sua colaboração
no processo de aprendizagem, que a prática diária de atividades lúdicas ajuda a criança a
interagir em sala de aula.
Palavras-chave: Aprendizagem. Brincadeiras. Educação infantil
INTRODUÇÃO
As brincadeiras são atualmente uma grande ferramenta a serem utilizadas na
educação de maneira a potencializar o processo educativo, principalmente nos anos
iniciais de escolaridade. Seja uma brincadeira livre, ou dirigida ela influencia e traz
diversos benefícios para a criança como o desenvolvimento do cognitivo, da autonomia,
e da criatividade. As brincadeiras devem ser vistas pelos professores como uma aliada
nesse processo, e não como algo que atrapalhe. É necessário que os educadores
supervisionem e acompanhem, auxiliando de forma lúdica todo o processo e interfira
quando houver conflitos durante as atividades. Dentro da sala de aula é necessário inserir
as brincadeiras de forma dirigida, onde o professor agirá como um mediador agindo de
forma educativa, buscando melhorar o aprendizado do aluno, sempre procurando através
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das brincadeiras com intuito educativo fazer com que as crianças aprendam e se
desenvolvam tanto físico como social e cognitivamente.
Diante da permanência na educação da visão tradicionalista de ensino no que se
refere a inserções de brincadeiras dentro da sala de aula por grande parte de professores
pedagogos, e da necessidade de alertar e fazer reconhecer essa maneira lúdica e prazerosa
de ensinar, buscou-se portanto com este estudo buscar e reunir informações que
respondesse a problemática, como as brincadeiras beneficiam no processo de
aprendizagem na Educação Infantil dentro da sala de aula? Pesquisa qualitativa de caráter
exploratório, empírica e bibliográfica. O estudo é baseado em uma entrevista com duas
pedagogas que falaram de suas experiências sobre o brincar e as brincadeiras em sala de
aula, e quais os benefícios elas perceberam ao longo dos anos, a pesquisa também busca
o reconhecimento dos professores acerca da inserção do brincar na sala de aula, e quais
os seus benefícios no processo de aprendizagem.
A pesquisa foi realizada em duas escolas da rede municipal de ensino de dois
estados e cidades diferentes. Uma localizada no município de Icapuí no estado do Ceará,
na comunidade de Redonda, na escola de ensino fundamental Horizonte da Cidadania, e
na cidade de Baraúna no estado do Rio Grande do Norte na escola de primeiro grau
Professor Amauri Ribeiro.
Em dois contextos de escolas públicas municipais de diferentes cidades e estados,
e com a entrevistas com pedagogas, através da pesquisa procuramos entender como as
brincadeiras ajudam no processo de aprendizagem da criança, e de como ela pode
contribuir para o desenvolvimento dela e a reconhecer que os jogos e brincadeiras
contribuem no processo de aprendizagem dentro da sala de aula e a colaborar com
professores, quanto a importância da inserção das brincadeiras como método de
aprendizado para a criança na educação infantil, despertando nas crianças a autonomia e
a criatividade, través de entrevista com questionário aberto e com revisão bibliográfica
de três autores: Santos (1995), Vygotsky (1989) e Kishimoto (2010). Os sujeitos das
pesquisas foram duas professoras efetivas que atuam nas escolas, onde foram colhidos
dados e relatos de experiências das mesmas acerca do tema.
AS BRINCADEIRAS E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
A introdução das brincadeiras em salas de aula da Educação Infantil é uma
ferramenta que traz resultados positivos quanto ao desenvolvimento das crianças, pois
mesmo sendo ela pequena, é capaz de compreender e seguir as regras que a ajudará a
desenvolver suas habilidades de forma prazerosa.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) atendendo
às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) que
define os objetivos gerais da educação infantil, estabelecidos de acordo com faixas
etárias, entre eles está o de brincar e de relacionar-se progressivamente com outras
crianças, professores e profissionais da instituição.
Refere-se às creches e pré-escolas, com o intuito de auxiliar o professor na
realização de seu trabalho educativo diário junto às crianças pequenas quanto às
atividades educativas e os cuidados essenciais de forma que contribua com o
desenvolvimento integral da criança e de sua identidade, formando cidadãos cujos direitos
à infância são reconhecidos.
Ao brincar de faz-de-conta, as crianças buscam imitar, imaginar,
representar e comunicar de uma forma específica que uma coisa pode
ser outra, que uma pessoa pode ser uma personagem, que uma criança
pode ser um objeto ou um animal, que um lugar “faz-de-conta” que é
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outro. Brincar é, assim, um espaço no qual se pode observar a
coordenação das experiências prévias das crianças e aquilo que os
objetos manipulados sugerem ou provocam no momento presente.
(RCNEI,1998, p.22-23).

Porque não, unir algo que ela gosta de fazer com essa fase de aprendizado da vida
dela? O espaço escolar traz muitas novidades sociais e de aprendizado para a criança, e
utilizar a ludicidade como ferramenta para ajudá-la nessas novas descobertas facilita esse
processo de interação inicial, e familiarização com o ambiente, facilitando sua adaptação
em um novo espaço na qual ela não estava acostumada.
Quando perguntadas sobre a inserção das brincadeiras em sala de aula como
ferramenta para o processo de aprendizagem ambas ressaltaram os benefícios de inserilas como facilitadoras de ensino e aprendizagem.
Através das brincadeiras as crianças se apropriam da realidade. Criando
um espaço de aprendizagem em que possam expressar sentimentos.
Com certeza através das brincadeiras em sala de aula o aluno aprende
com mais facilidade. (Entrevistada 1)
Um instrumento essencial para estimular o aprendizado. Além de ser
divertido aprender brincando, o corpo discente absorverá outros
benefícios como o respeito as regras, trabalho em equipe e etc.
(Entrevistado 2)

A Introdução das brincadeiras na rotina das crianças como colaboradora da
construção de novos conhecimentos, faz com que o processo de aprendizagem ocorra de
forma mais simples, aceitável e natural, partindo de uma proposta onde a criança vai fazer
algo que seja significativo para ela, que nesse caso é brincar. A ludicidade atua como
facilitadora do aprendizado das crianças porque torna deixa a aula mais interessante para
a criança, e consequentemente mais eficiente e proveitosa, fornecendo um espaço onde
elas podem construir e expressarem-se dando forma aquilo que o seu imaginário está
produzindo, um bom exemplo de brincadeira que produz esses resultados é a brincadeira
do faz de conta que desperta a criatividade, a autonomia e o imaginário dela, despertando
a sua capacidade de raciocinar, ajudando-a a fazer novas descobertas, e fazendo-a
interagir de modo mais familiarizado já que o convívio com outras crianças permite essa
familiarização, dessa forma a criança interage com os demais colegas, O brincar está
muito presente na vida delas e as brincadeiras irão facilitar a compreensão de novos
conhecimentos inserindo objetos do seu dia a dia e da sua realidade para ensiná-las coisas
novas, fazendo com que ela interaja, se envolva atingindo o objetivo proposto de forma
mais agradável e com uma melhor compreensão.
PROFESSOR COMO MEDIADOR
A colaboração do educador nesse contexto é de grande relevância, ele atuará como
mediador, fornecendo ferramentas essências para o processo de construção e mediando
para que os resultados sejam alcançados.
O brinquedo, o jogo e a brincadeira são veículos do crescimento das
crianças, possibilitando a esta explorar o mundo, descobrir-se,
entender-se e posicionar-se em relação a si mesma e à sociedade de uma
forma natural”. Estes três elementos são fundamentais no processo de
desenvolvimento cognitivo, motor e social da criança. Devem fazer
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parte das estratégias de ensino e aprendizagem dos professores.
(SANTOS,1995, p.9).

O brincar é aprendido pela criança, desde muito cedo ela demostra essa interação
com os objetos e com as pessoas que estão ao seu redor, e a escola é um lugar propício
para essa atividade, pois é na escola que elas passam a maior parte do seu tempo, e
quanto mais agradável for esse ambiente, mais será possível contribuir para que ela se
sinta bem, tenha vontade de retornar no dia seguinte para a sala de aula e queira partilhar
das atividades propostas naquele ambiente, principalmente se as atividades propostas
despertarem seu gosto e interesse. Podemos também dizer que a escola é um espaço
fundamental para o aprendizado sobre o convívio social e uso de regras, através de
atividades incentivo e da interação com os demais colegas, é um espaço que contribui
para que ocorra o desenvolvimento mental, físico, social e psicológico da criança,
tornando as aulas mais interessantes e prazerosas para elas. A entrevistada 2 ressalta a
importância de inserir a brincadeira como facilitadora de aprendizagem.
Sempre. Devido à concorrência que temos no mundo, se não for uma
aula com metodologias de forma lúdica ou outros meios que estimulem
a aprendizagem, o alunado fica apático e o objetivo geral do plano de
aula não será alcançado. Os resultados são visíveis em aulas planejadas
com jogos e/ou brincadeiras.

O educador como mediador desse processo contribui de forma importante, pois
será a forma de conduzir a situação e de como interagir com as criança que determinará
que o objetivo seja alcançado, atraindo a atenção delas numa troca de cooperação e
participação, fazendo com que se cumpra o objetivo proposto na aula, despertando novas
habilidades, com mais incentivo e produção para os alunos. Esse momento de partilha
com as demais crianças aumenta suas experiências, e as ajudam a desenvolver suas
aptidões e interação com as demais crianças e com o meio que vive. Uma ideia que pode
ser interessante e muito proveitosa é a instalação de brinquedotecas em espaços escolares,
justamente porque elas promovem o interesse da criança, contribuindo para o aprendizado
mais rápido, melhorando o aprendizado e trazendo mais resultados que os modos
tradicionais de ensino.
A Brinquedoteca é sempre um lugar prazeroso, onde os jogos,
brinquedos e brincadeiras fazem a magia do ambiente. Todas elas tem
como objetivo comum o desenvolvimento das atividades lúdicas e a
valorização do ato de brincar, independente do tipo de brinquedoteca e
do lugar onde está instalado, seja num bairro, numa escola, no hospital,
numa clínica ou numa universidade. Todas as estratégias para atingir
seus fins, portanto cada brinquedoteca apresenta o perfil da comunidade
que lhe dá origem. (SANTOS, 1997, p. 97)

As brinquedotecas também contribuem para o aprendizado de regras e de
convivência entre as crianças, ajudando-as as compreender e respeitar as regras dos
espaços coletivos, propondo a importância de dividir os brinquedos e respeitar o direito
do colega. A brinquedoteca propõe jogos e atividades prazerosas e de integração para
acriança, seguindo um contexto voltado para a realidade da criança.
A brincadeiras durante as aulas prende a atenção dos alunos e agrada muito mais,
pois o ato de brincar é muito significativo para elas, independente da sua idade, envolver
o lúdico durante as aulas com certeza trará mais prazer para elas. Segundo Vygotsky
(1989, p. 109);
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É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma
criança. É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera
cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, dependendo das
motivações e tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos
objetos externos.

A ludicidade tornará as aulas mais proveitosas, além disso, a brincadeira desperta
a criatividade e o imaginário dela, despertando a sua capacidade de raciocinar, ajudandoa a fazer novas descobertas, e fazendo-a interagir de modo mais familiarizado. O brincar
está muito presente na vida delas e as brincadeiras irão facilitar a compreensão de novos
conhecimentos inserindo objetos do seu dia a dia, da sua realidade para ensiná-las coisas
novas, fazendo com que ela interaja, se envolva. A colaboração do educador nesse
contexto é de grande relevância, pois, fornecerá ferramentas essências para o processo de
construção, mediando para que os resultados sejam alcançados.
A preocupação em alfabetizar as crianças já nos anos está tornando-se uma
competição para as escolas e os professores acabam refletindo isso sobre seus alunos,
reduzindo o tempo das brincadeiras ou repreendendo-as quando elas se distraem e fazem
aquilo que as deixam felizes: brincar. Alguns educadores tem deixado de lado aquilo que
realmente faz sentido para a criança que são as atividades que lhes proporcionam alegria
e bem-estar. Para alguns educadores as brincadeiras atrapalham ou faz com que os alunos
percam tempo, quando é possível observar que elas trazem aprendizado, enriquecendo o
cognitivo e estimulando-a a desenvolver suas aptidões.
BRINCADEIRAS EM SALA DE AULA
A brincadeira deve ser uma das principais atividades realizadas em sala de aula
com as crianças, por meio delas as crianças exploram seu imaginário, inventando
personagens e brincadeiras, uma mistura de ficção e realidade que propicia liberdade,
criação e realização, fazendo com que elas se sintam livres e realizadas.
Atualmente as brinquedotecas são consideradas espaços de animação
sociocultural que se encarregam da transmissão da cultura infantil bem
como do desenvolvimento da socialização, integração e construção de
representações infantis. (KISHIMOTO, 1990 apud CARVALHO,
(2011, p. 28).

As brincadeiras realizadas sejam em salas de aulas da Educação infantil ou em
brinquedotecas merecem atenção quanto as observações, elas devem ser dirigidas e
orientadas pelo profissional, seguindo regras para que o objetivo seja alcançado, o papel
do professor é muito importante durante esse processo, pois, ele irá conduzir as
brincadeiras, orientando e buscando despertar as habilidades e especificidades de cada
aluno, para que juntos possam construir novos conhecimentos. Ele também deverá
intervir caso aconteça algum conflito entre os alunos.
É preciso também deixar claro que há diferença entre o brincar livre e o brincar
dirigido. O brincar livre, é mais informal, onde as crianças utilizam seu tempo e espaço
do dia a dia, sem intuito educativo, apenas como diversão. Já o brincar dirigido é uma
atividade mais voltada para a aprendizagem da criança, com atividades planejadas e com
objetivos que a ajudará a construir novos conhecimentos e enriquecer sua bagagem
cultural através do lúdico e através desse brincar, ela melhora sua capacidade cognitiva,
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dando sentido as atividades, através dessas brincadeiras a imaginação é despertada,
aumentando seus conhecimentos, criatividade e capacidade de raciocínio.
O professor vai ajudar orientando, criando as regras e fornecendo os objetos
necessários para realização da atividade que irá ajudar nesse processo de aprendizagem e
descobertas fundamental para seu desenvolvimento.
Para Kishimoto (2010);
A criança não nasce sabendo brincar, ela precisa aprender, por meio das
interações com outras crianças e com os adultos. Ela descobre, em
contato com objetos e brinquedos, certas formas de uso desses
materiais. Observando outras crianças e as intervenções da professora,
ela aprende novas brincadeiras e suas regras.

Ter uma figura de um adulto supervisionando as brincadeiras livres que são as
mais comuns no dia a dia da criança é muito importante, essas brincadeiras de forma
espontânea e sem intenções geralmente em casa, elas são supervisionadas pelos familiares
das crianças que está brincando, seja na rua com os seus amiguinhos ou em casa sozinha.
Essa supervisão ocorre por precaução de eventualidades que possam ocorrer durante a
brincadeira, da mesma forma essa supervisão deve acontecer em espaços escolares como
prevenção para evitar que a criança se machuque.
Nesses casos é necessário a presença de um adulto para que possa interferir
quando for preciso. Assim também deve ser o papel do professor dentro da sala de aula.
Diferente da brincadeira livre ela será direcionada, ou seja, além de supervisionar, ele
agirá como mediador, e estimulando a criança a descobrir-se, a se arriscar e inventar,
despertando o interesse, procurando atividades que estimulem a autonomia, atividades
que desperte o imaginário, que faz a criança pensar mas agindo e interferindo de maneira
educativa quando houver a necessidade.
Assim como ocorre eventualidades em casa, e na rua, também ocorre dentro da
sala de aula. Podem existir confrontos antes, durante, ou depois das brincadeiras
principalmente em momentos coletivos como é o caso do horário do recreio, e as crianças
acabam se juntando todas em um mesmo ambiente, e ai o professor precisa estar
preparado para lidar com a situação e intervir de modo a resolver os conflitos para que a
atividade proposta não seja para o professor e para a criança uma experiência traumática
e sim prazerosa. Como mostra Kishimoto (2010):
Durante a brincadeira podem surgir confrontos: um empurra o outro,
quer tomar-lhe o brinquedo, o que obriga a professora a intervir para
que a criança aprenda a partilhar a brincadeira com o amiguinho e a
controlar sentimentos de raiva quando não consegue o brinquedo. A
mediação da professora é essencial para que a criança aprenda a
enfrentar conflitos durante a brincadeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível perceber a importância da inserção de brincadeiras na rotina da
Educação Infantil como ferramenta facilitadora da compreensão e do aprendizado de
novos conhecimentos para as crianças, de modo a enriquecer o aprendizado delas e
propiciar um ambiente atrativo e interessante. É notório o quanto a ludicidade estimula e
contribui para o desenvolvimento dela seja no aspecto físico, na coordenação motora, na
questão afetiva ou mesmo no sentido da interação com as demais crianças. A interação
entre os alunos, o contato entre elas ajuda na sua formação social e o respeito aos espaços
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de convivência em grupo, a criança passa a compreender também o lugar e vontade do
outro, e que nem sempre ela terá a sua vontade atendida, por exemplo: ela compreende
que não pode ficar com o brinquedo só para ela e sim que esse brinquedo é um bem
coletivo e que deve ser partilhado entre todos os colegas que também desejam brincar
com mesmo brinquedo. Ela passa a entender que precisa dividir o mesmo espaço, que
existem regras e que devem ser respeitadas por todos, pois, o outro colega também quer
que seu direito seja respeitado. Esse recurso também prende a atenção da criança de forma
prazerosa por estar fazendo algo que ela gosta, contribuindo para uma melhor interação e
maior interesse pela aula.
O professor como mediador das brincadeiras é responsável por resolver os
conflitos quando esses surgirem e intervir quando necessário. Na Função de mediador o
professor tem como tarefa levar para a sala de aula as brincadeiras que tenham significado
para as crianças, o professor também deve propiciar um ambiente que contribua para que
a atividade proposta seja alcançada com qualidade, a ambientação é uma aliada nesse
processo, de modo que essa ferramenta auxilie como recurso para melhorar e contribuir
no aprendizado dos alunos, distinguindo e respeitando a singularidades e habilidades de
cada uma, gerando bem-estar e prazer para os pequeninos. O incentivo do professor
também é muito importante nesse processo de construção para que a criança se sinta
segura para se arriscar a fazer coisas novas que antes não fazia parte da sua rotina, e
quando ela encontra esse apoio no professor sente mais liberdade e confiança para se
expressar e explorar seu imaginário.
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RESUMO
Em pleno século XXI, o professor ainda se depara com obstáculos de naturezas didática
e epistemológica, e isso ainda ocorre, pois historicamente a Matemática foi sendo
constituída, para alguns, como uma área complexa, apenas para mentes brilhantes, com
potencial cognitivo acima da média. Já para Gerdes (1991, p. 83), não existem
dificuldades inerentes ao conhecimento matemático, o que existe é uma falta de ligação
entre a cultura do aluno e os conteúdos matemáticos. Para o autor, cabe ao professor
democratizá-la, trabalhando-a de forma Inter/Transdisciplinar e Multiculturalizada. Lima
(2007), porém, direciona críticas ao pensamento matemático do professor dos anos
iniciais do ensino fundamental, pois para a autora, esse profissional ‘foge’ da Matemática,
geralmente, por não compreendê-la. Apresentamos como objetivo principal desse estudo,
o propósito de analisar o ensino e a aprendizagem matemática dos alunos do 5.º ano do
Ensino Fundamental a partir dos resultados das avaliações externas, com vistas à
orientação pedagógica para a [re] construção criativa/significativa de conceitos
matemáticos básicos, a partir de pressupostos das Teorias de Bernstein (1996) e Gerdes
(2010) e da metodologia de ensino Sequência Fedathi(SF), com foco na
recontextualização, na multiculturalização e no cognitivo dos sujeitos, respectivamente.
Nesse estudo, discutimos sobre: ensino, aprendizagem e avaliação. Nas reflexões sobre o
ensino, nos apoiamos em Santos (2007, 2017), na aprendizagem, nos amparamos em
Bernstein (1996) e Gerdes (2010), já para a avaliação, nos ancoramos em Foucault (1987)
e Perrenoud(1987). Para o aprofundamento dos conteúdos matemáticos, utilizamos a
Base Nacional Comum Curricular-BNCC (BRASIL, 2017), o que diz as unidades
temáticas, refletindo sobre as competências e habilidades na área. Metodologicamente,
nos apoiamos nos pressupostos da pesquisa documental e revisão bibliográfica, por
considerarmos os procedimentos apropriados para a organização das informações obtidas,
na categorização e análises dos resultados. As análises foram realizadas pelos bolsistas
do PIBIC/CNPq e PIBITI/CNPq, com apoio dos alunos de mestrado e doutorado, os quais
foram orientados pela líder do G-Tercoa/CNPq, e coordenadora dos projetos de pesquisa.
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Assim, fomentados por pesquisas outras e documentos que tratam das temáticas,
identificamos que as habilidades avaliadas relativas aos Níveis de Desempenho do 5º. ano
do Ensino Fundamental dos anos iniciais, em Matemática, e os resultados da avaliação
em larga escala, têm influências nos processos de ensino e de aprendizagem, e portanto,
concluímos que a avaliação não é uma ação isolada, e que sim, é parte da construção dos
conceitos pelos alunos, mediados pelos professores.
Palavras-chave: Metodologia. Avaliação. Matemática. Ensino. Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
Em pleno século XXI, o professor ainda se depara com obstáculos de naturezas
didática e epistemológica, e isso ainda ocorre, pois historicamente a Matemática foi sendo
constituída, para alguns, como uma área complexa, apenas para mentes brilhantes e com
potencial cognitivo acima da média. Mas Gerdes (1991, p. 83), destaca que não existem
dificuldades inerentes ao conhecimento matemático, o que existe é uma falta de ligação
entre a cultura do aluno e os conteúdos matemáticos. Para o autor, cabe ao professor
democratizá-la, trabalhando-a de forma Inter/Transdisciplinar e Multiculturalizada. Lima
(2007), porém, direciona críticas ao pensamento matemático do professor dos anos
iniciais do ensino fundamental, pois para a autora, esse profissional ‘foge’ da Matemática,
geralmente, por não compreendê-la.
Apresentamos como objetivo principal desse estudo, o propósito de analisar o
ensino e a aprendizagem matemática dos alunos do 5.º ano do Ensino Fundamental a
partir dos resultados das avaliações externas, com vistas à orientação pedagógica para a
[re] construção criativa/significativa de conceitos matemáticos básicos, a partir de
pressupostos das Teorias de Bernstein (1996) e Gerdes (2010) e da metodologia de ensino
Sequência Fedathi(SF), com foco na recontextualização, na multiculturalização e no
cognitivo dos sujeitos, respectivamente.
Nesse estudo, discutimos sobre: ensino, aprendizagem e avaliação. Nas reflexões
sobre o ensino, nos apoiamos em Santos (2007, 2017), na aprendizagem, nos amparamos
em Bernstein (1996) e Gerdes (2010), já para a avaliação, nos ancoramos em Foucault
(1987) e Perrenoud (1987). Para o aprofundamento dos conteúdos matemáticos,
utilizamos a Base Nacional Comum Curricular-BNCC (BRASIL, 2017), o que diz as
unidades temáticas, refletindo sobre as competências e habilidades na área.
Metodologicamente, nos apoiamos nos pressupostos da pesquisa documental e
revisão bibliográfica, por considerarmos os procedimentos apropriados para a
organização das informações obtidas, na categorização e análises dos resultados. As
análises foram realizadas pelos bolsistas do PIBIC/CNPq e PIBITI/CNPq, com apoio dos
alunos de mestrado e doutorado, os quais foram orientados pela líder do G-Tercoa/CNPq,
e coordenadora dos projetos de pesquisa.
As seções desse texto seguem dessa introdução, reflexões sobre ensino,
aprendizagem e avaliação, análises de resultados e considerações. A seguir, as concepções
iniciais sobre o tema principal desse estudo - avaliação, ensino e aprendizagem.
A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA: A RECONTEXTUALIZAÇÃO
Aprender para ensinar algo, e nesse caso em particular, o ensino da matemática,
partimos dos pressupostos que devem existir, no mínimo, uma tríade, que envolve os
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campos: (i) teórico; (ii) metodológico; e, (iii) prático. Ambos são essenciais e devem ser
acatados para que possamos garantir a aprendizagem da matemática.
Entendendo que a aprendizagem é um processo de mudança de comportamento,
de postura e de atuação no meio no qual o sujeito está imerso e que é obtido por meio das
experiências construídas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais, ambientais e
culturais, cabe aqui explicitar esses três campos de forma bastante sucinta para que
possamos enxergar de maneira bem clara a importância dessa tríade na aprendizagem da
matemática.
Aludimos primeiramente, que o campo teórico que tenta explicar de forma
reflexiva os aspectos mais gerais acerca do conhecimento que se pretende ensinar.
Entende-se que o conhecimento neste trabalho se define epistemologicamente como uma
relação entre o sujeito e o objeto. O sujeito é aquele que busca o conhecimento, e o objeto,
que possui um conhecimento capsulado, é aquele que deve ser conhecido pelo sujeito.
Então, este vir a ser não está nem no sujeito e nem no objeto, mas em uma interação que
irá gerar uma hibridização que chamamos de conhecimento, e que inclui descrições,
hipóteses, conceitos, teorias, princípios e procedimentos.
O segundo seria o campo metodológico que tem como princípio definir o
caminho que deve ser trilhado de forma linear ou não, mas que possa garantir todo o
processo da aprendizagem. E por fim, o campo da prática na perspectiva da práxis, no
qual nos debruçamos com mais detalhamento neste trabalho sobre a aprendizagem
matemática, a partir da recontextualização de Basil Bernstein como princípio norteador
das práticas pedagógicas discursivas.
Originalmente, o conceito de recontextualização foi empregado por Bernstein
(1990, 1996) com relação à discussão da estruturação do discurso pedagógico. De acordo
com Mainardes (2007), a teoria da estruturação do sistema pedagógico foi elaborada
como modelo para analisar o processo pelo qual uma área de conhecimento específico ou
o domínio específico do conhecimento especializado é convertido ou pedagogizado para
constituir o conhecimento escolar (currículo, interação professor aluno, matéria de
ensino, etc). Em linhas gerais Bernstein (1999) entende o discurso pedagógico como
recontextualizador dos discursos institucional e regulador. Para Mainardes (2007), o
campo da prática pedagógica é uma área que está diretamente centrada no conhecimento
educacional, pois é o momento em que acontece a contemplação da aprendizagem e que
irá sofrer influências de vários contextos e, consequentemente, irá influenciar o discurso
pedagógico do professor de matemática na prática educativa da aprendizagem. Que é o
cerne da questão deste trabalho.
Dessa forma, o modelo do discurso pedagógico do professor de matemática não
é puro, pois a produção e a reprodução do seu discurso como sujeito que ensina, depende
do que Basil Bernstein chama de aparelho pedagógico, que é constituído de regras de
distribuição, recontextualização e avaliação. Esse autor define que as regras de
distribuição constituem um princípio de classificação básica que regula as relações da
distribuição de poder, do conhecimento e das formas de consciência.
As regras de recontextualização, que são orientadas pelas regras de distribuição,
regulam a constituição do discurso pedagógico específico, isto é, regula qual discurso a
ser transmitido e adquirido, e como será transmitido. Já as regras da avaliação, por sua
vez, orientadas pelas regras de recontextualização, constituem os princípios fundamentais
de ordenação de qualquer discurso pedagógico, regulando as práticas específicas, isto é,
a relação entre a transmissão e aquisição dos discursos pedagógicos. Em síntese, o
aparelho pedagógico estabelece a relação de poder, conhecimento e consciência, e desta
forma, constitui um instrumento crucial de reprodução cultural. Podemos dizer que irá
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definir, como, quando e que modelo o professor irá conduzir o conhecimento matemático
ao aluno na busca da aprendizagem.
O que se observa é que esses dois campos devem ter suas autonomias no que se
refere aos seus discursos, pois uma vez que o (CRO) exerce o poder sobre o (CRP) os
professores podem perder a capacidade de produzir e de reproduzir os seus discursos,
possibilitando uma política educacional implementada de forma verticalizada. O ideal é
que ambos tenham seus discursos diferentes e independentes, para que tenham
autonomia.
As preposições de Bernstein(1990) acerca da recontextualização das práticas
pedagógicas contribuem, e muito, nesse trabalho, pois a aprendizagem ou não da
matemática e de outras disciplinas específicas está relacionada diretamente com o
discurso do professor no seu momento de ensinar. O discurso do professor quando está
atuando numa ação da aprendizagem da matemática com seus alunos no (CRP) ele já
internalizou de forma consciente ou inconscientemente, o processo de recontextualização,
e lutam para controlar um conjunto de regras e procedimentos para construir os textos e
práticas pedagógicas. Assim, o discurso pedagógico “é um princípio recontextualizador
que, seletivamente, apropria, reloca, focaliza e relaciona outros discursos, para constituir
sua própria ordem e seus próprios ordenamentos” (BERNSTEIN, 1990, p. 184).
O professor exerce de forma direta ou indiretamente um discurso instrucional e
um discurso regulador. O discurso instrucional especifica qual conhecimento deve ser
transmitido (o quê da prática pedagógica) e o discurso regulador que especifica como o
conhecimento deve ser transmitido (MAINARDES, 2007).
No entanto, somente determinar, o que se deve aprender e o como se deve
ensinar, não dão conta para definição do discurso educacional com foco na aprendizagem
real do aluno. É muito assertivo quando Apple(2006) propõe que a educação deveria
perguntar o quê?, e para quem? Para ele, o crucial é perguntar: o conhecimento de quais
grupos é ensinado na escola? Por que este conhecimento e não aquele? Qual a relação
entre cultura e poder em educação? E quem se beneficia dessa relação? Seria relevante
que os professores de matemática quando estivessem em sua prática pedagógica com o
propósito de que os alunos obtivessem uma aprendizagem matemática real, incluíssem na
sua recontextualização apostes teóricos que defendessem uma aprendizagem na
perspectiva da formação do sujeito crítico-reflexivo, bem como, subversivo-criativo.
(D'AMBROSIO & LOPES, 20150.
São essas inquietações que apresentamos, a fim de contextualizar e
recontextualizar, nossas práticas pedagógicas, sempre que for possível para podermos
garantir uma aprendizagem de matemática de forma processual, formativa e positiva.
Abordamos em seguida uma metodologia de ensino que visa a melhoria da
aprendizagem matemática, bem como de outras áreas do conhecimento, abordando a
postura do professor, como elemento norteador do profissional que aprende fazendo a
fazer o que ainda sabe fazer para ensinar no espaço escolar. (SANTOS, 2007).
ENSINO E AS CONCEPÇÕES METODOLÓGICAS DA SEQUÊNCIA FEDATHI
(SF)
Para falar de ensino e aprendizagem vamos apresentar a metodologia de ensino
Sequência Fedathi (SF) que é uma metodologia direcionada para a melhoria da prática
pedagógica visando à postura adequada do professor e sua prática de ensino. A SF é,
essencialmente, uma metodologia que pretende reduzir as dificuldades do professor na
sala de aula, contribuindo para professores e alunos superem os obstáculos didáticos e
conceituais da área, respectivamente.
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Pensada pelo professor Dr. Hermínio Borges Neto, ainda na década de 80, quando
era professor no departamento de Matemática, mas já tinha como pressuposto didático
que o professor deveria recontextualizar o conhecimento matemático para que o aluno
pudesse aprendê-lo, esse professor chega à Faculdade de Educação(FACED) no final dos
anos 90, após seu pós doutorado na França, contexto da didática da francesa, e portanto,
da Educação Matemática ( EM).
A SF tem como princípio que o professor ao elaborar sua ação docente, pense mais
no processo que no resultado, ou seja, que valorize mais a produção do aluno, e seja
menos proativo em sala de aula. Que dê oportunidade do aluno de falar e expressar suas
estratégias de pensamento e resolução de problemas.
A SF se apresenta em etapas e níveis de elaboração que podem ser seguidas ou
não, mas que trabalham a fim de propor ao professor uma exitosa didática de sala de aula,
são estas: (i)Tomada de posição; (ii)Maturação; (iii)Solução; e, (iv) Prova. Estas etapas
servem para em conjunto com outras habilidades e competências do professor o trabalho
em sala de aula seja mais dinâmico e o aprendizado do aluno seja mais significativo, como
aponta Santos (2007, p. 84)
Na SF o papel do professor no ensino de matemática, a partir de
situação-problema, é propor ao aluno que o mesmo tenha uma
experiência significativa de ensino, a partir de uma experiência
matemática expressiva que não apresente o saber matemático,
estruturado apenas como produção intelectual, mas também como uma
estrutura cultural que envolve a própria compreensão e os significados
do que é ser um matemático, com seus desafios e dificuldades.

A SF contribui com o trabalho docente para além dos empirismos, ela não é uma
metodologia baseada numa visão apriorística, como diz Becker (1994, p. 15)
“conhecimento dado à bagagem hereditária”, já que é uma metodologia que pensa na
configuração em que o professor trabalha, ela está sempre mediada por um processo de
construção e de ação, individual ou não, que utiliza de ferramentas que venham facilitar
o percurso para a resolução de “situações problemas” em sala de aula, contando com as
fases do planejamento e fazendo uso do conhecimento epistêmico sem abandonar a
prática, num processo indissociável da teoria que acontece por meio do nível 0, ou a
preparação da aula que chamamos de Sessão didática-SD (SOUSA, 2015).
Está presente na SF, e deve ser pensando junto com o aluno - o Acordo DidáticoAD é o “conjunto de preceitos que entrelaça a cumplicidade didática na sala de aula entre
o tripé: professor – conteúdo– aluno” (SANTOS. 2017, p. 86). Radford (2014) na Teoria
da Objetivação-TO, chama o fazer junto professor e aluno de labor conjunto, labor no
sentido de entender melhor as formas de produção do saber, bem como, as formas de
colaboração humana, diferenciando práticas de alienação daquelas que oferecem espaço
de realização própria e coletiva.
Na SF o professor, elabora durante o planejamento, a análise ambiental e a análise
teórica, e essas análises favorecem o trabalho em sala de aula, que deve ser baseado
sempre: (a) nas condições de trabalho(docente e discente); (b) no tempo didático; e, no,
(c) interesse dos alunos no conteúdo. Vale dizer que numa sala de aula onde não estão
definidas as condições de trabalho, não ficam claras as reais condições de aprendizagem.
Assim, o professor ao utilizar a SF como um modo de trabalho em sala de aula,
traz com ele a premissa que tem nos seus alunos sujeitos históricos, com perfis próprios,
únicos e imersos em realidades diferentes, porém juntos a partir da sala de aula. Concorda
com isso Becker apud Piaget(1994, p. 17), quando aponta que o processo de
aprendizagem agregado ao processo histórico, num “esquema de aprendizagem” que
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qualquer sujeito possa ser submetido teria que ser levado em conta as experiências
vividas.
Durante o planejamento da SD, o professor vai pensando em contraexemplos,
contraperguntas que possam auxiliar o aluno na resolução do problema, sem que esta ação
interfira na construção do conhecimento do aluno, ou seja, na experiência que o aluno
deve vivenciar, pois é a possibilidade do aluno construir seus saberes por meio do erro ou
do acerto, por isso quanto mais rica for a ação docente de perguntas reflexivas e
desafiadoras, mas possibilitará respostas variadas e esclarecedoras dos alunos. Sobre isso
Santos (2017, p. 87) diz que “Para a SF a pergunta auxilia no processo de
equilíbrio/desequilíbrio, com a finalidade de impulsionar o aluno à investigação, e
desafiá-lo a sair da sua zona de conforto”. A seguir apresentamos uma imagem síntese da
SF elaborada pela autora.
Figura 1. Síntese da SF.

Fonte: Santos (2018, p. 88)
A figura 1, acima, apresenta uma síntese dos princípios teórico-metodológicos que
constituem a Sequência Fedathi (SF) visando: (a) preparar os docentes para a melhoria da
prática pedagógica; (b) mudança de postura desse profissional em sala de aula; (c) uma
formação continuada de qualidade; e, (d) contribuições para superação dos obstáculos
que impedem os processo de ensino e de aprendizagem. Santos (2018), destaca que as
fases da SF estão em constante movimento didático, e podem mudar de lugar, a depender
do professor e aluno, e da concepção didática em ação.
A MATEMÁTICA MULTICULTURALIZADA E A AVALIAÇÃO
Numa perspectiva multicultural, entendemos que os objetivos, conteúdos e
métodos do ensino da matemática devem ser enquadrados no cotidiano do aluno, ou seja,
em seu ambiente cultural, pois percebemos que elementos culturais diversos podem ser
utilizados como ponto de partida para criar e fazer uma matemática mais interessante,
dentro e fora do contexto escolar. (GERDES, 2011). Este ideal vai ao encontro dos
pressupostos do Programa Etnomatemática, entendido por D’Ambrosio, como “arte ou
técnica de explicar, de conhecer, de entender nos diversos contextos culturais”
(D’AMBROSIO, 1998, p. 5).
O Programa Etnomatemática é uma proposta de teoria do conhecimento que
busca relacionar o conhecimento da matemática ao contexto cultural dos seus sujeitos,
incluindo então a sua linguagem, seus costumes, comportamentos, mitos, códigos e
símbolos. (D’AMBROSIO, 1998)
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Atualmente, vivemos em uma sociedade globalizada, permeada por uma
complexidade de entrelaçamentos culturais. Este contexto requer professores de
matemática cada vez mais reflexivos e que venham lançar mão desta cultura para
encontrar explicações para a sua realidade, superando assim as dificuldades que possam
surgir no processo de ensino, e relacionando cada vez mais esta ciência ao cotidiano dos
estudantes. (MENDES, 2009)
A matemática, ao considerar seu aspecto multicultural e inter/transdisciplinar,
deve ser compreendida numa perspectiva mais significativa do ensino e da aprendizagem,
vinculando-se aos aspectos sócio-históricos e culturais dos discentes, fortalecendo assim
o processo de ação e reflexão sobre os conhecimentos gerados em sala de aula. Todavia
percebemos que algumas propostas de ensino, a exemplo dos pressupostos tradicionais,
dificultam a realização de conexões entre os saberes estudados e seus contextos sócioculturais e inter/transdisciplinares, ocasionando um ensino fragilizado, pois posiciona a
matemática de modo isolado das demais áreas do conhecimento e também ao meio
cultural dos estudantes.
Sabemos que a cultura está intrinsecamente ligada à educação e ao currículo,
pois nas ideias de Lopes e Macedo (2011), cultura se refere à ação direta do homem, por
meio das técnicas, na transformação física do ambiente, estando assim diretamente
ligadas à educação. Numa perspectiva de funcionalidade, temos que uma das grandes
missões da escola remete a sua função na socialização dos sujeitos, tornando-os capazes
de se perceber como seres reflexivos e inseridos num contexto sociocultural, capazes
também de transformar e compartilhar esta cultura com outras pessoas, numa perspectiva
de enculturamento social.
Em se tratando de currículo, não podemos deixar de considerar a avaliação como
elemento integrante deste processo. E sua grande influência nas ações da escola e dos
docentes. De acordo com Perrenoud (1999) a avaliação escolar surgiu nos colégios
europeus por volta do século XVII e com o tempo tornou-se indissociável do ensino de
massa desde o século XIX, com a escolaridade obrigatória.
Uma das vertentes mais comuns no entendimento do conceito de avaliação, está
na compreensão de que a avaliação realizada em sala de aula tem como objetivo o
acompanhamento escolar do aluno. Esta avaliação é entendida como de responsabilidade
exclusiva dos professores e da escola. Freitas et al. (2009) citam como processos mais
conhecidos de avaliação da aprendizagem: os testes padronizados, as provas feitas pelos
docentes, e um conjunto de atividades avaliativas incluindo questões orais, tarefas dadas
aos estudantes sob supervisão e acompanhamento, perguntas anexadas ao texto, provas
informais de domínio da aprendizagem, feedback, entre outros.
Perrenoud (1999) aprofunda este conceito ressaltando que avaliar é também
privilegiar um modo de estar em aula e no mundo, valorizando formas e normas de
excelência, definindo assim um modelo, aplicado e dócil para uns, imaginativo e
autônomo para outros.
Segundo o autor, num contexto de poder e controle a serviço da seleção, “a
avaliação é tradicionalmente associada, na escola, à criação de hierarquias de excelência.
Pois os alunos são comparados e depois classificados em virtude de normas de excelência,
definidas no absoluto ou encarnadas pelo professor e pelos alunos”. (PERRENOUD,
1999, p. 11)
Foucault (2014) ressalta bem esta “mecânica do poder”, em que a avaliação pode
estar inserida, fabricando assim corpos submissos e exercitados, ou seja, corpos “dóceis”.
Isto é bem retratado numa ação de política de ordem interna que busca por uma
incorporação de poder na construção de sujeito “alienados”, da massa disciplinada, da
tropa “dócil” e útil para o campo de manobra.
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É possível perceber bem este caráter de avaliação como instrumento de poder e
classificação, no decorrer do ano letivo, por meio dos trabalhos, das provas e dos testes
padronizados que criam o que Perrenoud (1999) chama de “pequenas hierarquias de
excelência”, sendo que nenhuma delas é decisiva, mais cuja adição e acúmulo prefiguram
uma hierarquia final.
Percebemos a presença deste poder quando por vezes os professores de
matemática, utilizam-se das notas oriundas destas avaliações como uma espécie de
“moeda de troca” para conseguir o silêncio e a concentração dos alunos, ou seja, a sua
docilidade em vista de um objetivo maior que é o de passar de ano. Pois como diz
Perrenoud (1999, p. 12), “a nota é uma mensagem que não diz de início ao aluno o que
ele sabe, mas o que lhe pode acontecer se continuar assim até o final do ano”.
Ao final do ano letivo são estas “hierarquias de excelências” citadas por
Perrenoud (1999) que indicam se o aluno está habilitado a prosseguir para o ano seguinte.
Logo elas regem o que chamamos de êxito ou fracasso escolar, deste modo contribuindo
para uma educação classificatória e seletiva.
No entanto é importante ressaltar que nem todas as “hierarquias de excelência”
criadas no âmbito de ensino são indicadores de êxito ou de fracasso escolar. Em geral elas
estão relacionadas aquelas avaliações que operam em caráter de seleção e classificação.
Embora ainda muito presentes nos diferentes sistemas de ensino.
Cada vez mais é preciso romper com esse paradigma de avaliação classificatória
e seletiva em defesa de uma avaliação formativa e contínua que atuem a serviço da
aprendizagem. Portanto uma avaliação mais formativa, dando menos importância à
classificação e mais à regulação das aprendizagens, integrar-se melhor às didáticas
inovadoras e a uma pedagogia que possa favorecer a aprendizagem do aluno.
Para compreender melhor os preceitos da avaliação formativa, podemos
estabelecer uma metáfora com a ação de um médico que não se preocupa em classificar
seus pacientes, do menos doente ao mais gravemente atingido. Nem mesmo pensa em lhe
administrar um tratamento coletivo. Em vez disso ele esforça-se para determinar, para
cada um de seus pacientes um diagnóstico individualizado, estabelecendo uma ação
terapêutica sob medida. (PERRENOUD, 1999)
A avaliação formativa deve, na sua função pedagógica, seguir este mesmo
preceito, ou seja, requer uma ação didática diferenciada para cada dificuldade identificada
nos alunos. Logo a avaliação formativa exige investimentos pedagógicos diferenciados.
Sabemos que a implantação de ações pedagógicas diferenciadas muitas vezes se
esbarram em obstáculos materiais e estruturais que vão deste uma sala de aula numerosa,
a sobrecarga de trabalho dos professores, e a políticas de ensino que não privilegiam o
ensino individualizado, tais como a organização das turmas e a aplicação de testes
padronizados. Ou seja, muito se fala em oferecer uma educação com equidade, mas o que
se observa na maioria dos casos é uma educação igual para os diferentes.
No entanto, quando se pensa em sistema educativo transformador, devemos
seguir para uma avaliação menos seletiva, menos classificatória, mais formativa, mais
integralizada à ação pedagógica cotidiana. E entendemos que será somente por meio de
um processo de avaliação formativa que os professores poderão exercitar uma educação
mais reflexiva, podendo contemplar em seu fazer docente uma educação matemática mais
ampla, indo ao encontro de seus aspectos multiculturais e inter/transdisciplinares.
ANÁLISES DE RESULTADOS
Refletimos nesse estudo sobre avaliação e currículo, e suas implicações no ensino
e aprendizagem matemática. No caso do SPAECE do 5º. ano do Ensino Fundamental, o
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que se objetiva avaliar está descrito nas Matrizes de Referência desse programa.
(CEARÁ, 2015). A Matriz Curricular fundamenta os descritores que por sua vez
contribuem para associar os conteúdos tratados nos testes do SPAECE com as habilidades
tratadas em cada item. (SANTOS; ORTIGÃO, 2016). Cada item se caracteriza por avaliar
uma única habilidade, indicada por um descritor da Matriz de Referência do teste.
O SPAECE considera para auxiliar nessa medida a Escala de Proficiência a qual
tem por finalidade, explicar as medidas de proficiência por meio de diagnósticos
qualitativos do desempenho escolar, e ainda orientar o trabalho do professor com relação
às competências que seus alunos desenvolveram, apresentando os resultados em um tipo
de régua, graduada de 25 em 25 pontos.
Para Santos e Ortigão (2016), os valores de proficiência obtidos são ordenados e
categorizados em intervalos, e indicam o grau de desenvolvimento das habilidades para
os alunos que alcançaram determinado Nível de Desempenho. Assim, para usarmos a
medida de desempenho dos estudantes em uma avaliação de larga escala usamos a Teoria
Clássica dos Testes (TCT), bem como, a Teoria de Resposta ao Item (TRI). As autoras
lembram que o SPAECE edição 2015 completa o 19º. ciclo de um processo avaliativo em
larga escala no Ceará.
CONSIDERAÇÕES
É importante destacar que no debate sobre currículo, avaliação, envolvendo
ensino e aprendizagem matemática, ainda temos muito que avançar. Nóvoa (2016) nos
lembra que é na escola pública que se ganha ou se perde um país, e não basta uma escola
onde todas as crianças estejam, mas onde todas as crianças aprendam. Vimos também
que é relevante que o professor conheça metodologias que o auxilie numa mudança de
postura ao debater esses temas polêmicos, campo fértil de disputas, e que ele tenha clareza
que não somos neutros e a educação não é mercado.
Em linhas gerais, fomentados por pesquisas outras e documentos que tratam das
temáticas, identificamos que as habilidades avaliadas relativas aos Níveis de Desempenho
do 5º. ano do Ensino Fundamental dos anos iniciais, em Matemática, e os resultados da
avaliação em larga escala, têm influências nos processos de ensino e de aprendizagem, e
portanto, discutir currículo, avaliação não deve ser uma ação isolada do fazer pedagógico
do professor. Assim, a partir de estudos, pesquisas e publicações sobre essas temáticas
ousamos dizer que preparar melhor o professor para o enfretamento dessas questões é
fundamental e urgente.
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VISÕES DE INTERDISCIPLINARIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO NOS
LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO
Maria Lauriana da Silva101
Dino Benevides de Souza Neto102

RESUMO
O presente trabalho trata-se de uma análise sobre as concepções de interdisciplinaridade
e contextualização que norteiam os livros didáticos do Ensino Médio. O trabalho tem
como objetivo analisar quais as concepções de interdisciplinaridade e contextualização
estão presentes nos livros de Química no Ensino Médio. Nesse sentido foi realizada uma
análise nos livros didáticos de Química aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático
(PNLD) de 2015. Destas obras aprovadas, selecionamos três coleções: Química Martha
Reis, Química Cidadã, Química Mortimer e Machado, das quais o foco foi o manual do
professor referente ao primeiro ano do Ensino Médio. Como metodologia foi realizada
uma pesquisa de abordagem qualitativa, e uma pesquisa de cunho descritiva que se
aproxima de um estudo de caso como forma de coletar o maior número de informações
possíveis para a análise dos dados aqui reunidos. Como caracterização teórica essa análise
fundamenta-se nos discursos sobre interdisciplinaridade e contextualização presentes nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e em um número expressivo de pesquisas que
versam sobre o tema interdisciplinaridade e contextualização, tais como Ferrari (2007)
que em seus estudos sobre interdisciplinaridade descreve e analisa sobre as concepções
de interdisciplinaridade que norteiam os educadores no Ensino Fundamental, Alves
(2010) que descreve as concepções de contextualização para educadores de diferentes
áreas, entre outros teóricos citados no desenvolvimento desse trabalho. Além desses
autores, essa pesquisa fundamentou-se também nos principais estudiosos que discutem
sobre as concepções de contextualização no ensino, tais como Ricardo (2005) que discute
sobre a interdisciplinaridade e contextualização do seu ponto de vista epistemológico,
Silva (2007) que em seus estudos define três aspectos e orientações fundamentais que a
definem a contextualização, entre outros autores como Wartha; Faljoni-alário (2005) e
Akahoshi e Marcondes (2013). Como resultados, foi possível observar que os livros
didáticos de Química do Ensino Médio analisados trazem bastantes textos, atividades e
imagens que se relacionam a uma perspectiva de currículo que é pré-elaborada antes de
sua publicação e venda no mercado editorial, além disso, apresentam perspectivas de
contextualização variadas que não se excluem, mas que possibilitam o tratamento pelo
educador para que sejam desenvolvidas atividades que possibilitem uma aprendizagem
significativa para os alunos. Dessa forma foi possível concluir que a interdisciplinaridade
e a contextualização são pilares fundamentais no ensino para o ensino e aprendizagem
de Química, uma vez que possibilita a relação entre o cotidiano e o conhecimento
científico contribuindo para que o aluno consiga construir significados concretos entre a
ciência e a sua realidade.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Contextualização. Livros didáticos.
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INTRODUÇÃO
Os estudos sobre interdisciplinaridade e contextualização têm sido bastante
explorados no campo educacional ao longo dos anos, principalmente tendo em vista que
esses temas surgem de um contexto histórico educacional em que há uma busca constante
por uma educação que venha para suprir a necessidade de trazer um ensino que favoreça
uma formação que compreenda o conhecimento da teoria e da prática.
Com base nisso, este artigo pretende trazer uma discussão sobre os temas
interdisciplinaridade e contextualização no ensino de Química. Nesse trabalho Utilizouse como ênfase para a análise as visões de interdisciplinaridades e contextualização que
são construídas nos manuais didáticos de Química no Ensino Médio aprovados no PNLD
2015.
Para tal realizou-se um estudo bibliográfico a partir de estudos e discussões
envolvendo o tema interdisciplinar e contextualização e observaram-se nos manuais
didáticos de Química do Ensino Médio os discursos e as implicações desses dois temas
na linearidade dos conteúdos apresentados nos livros didáticos de Química.
Tendo como norte a pesquisa de abordagem qualitativa, iniciou-se o trabalho com
estudos a partir da apresentação das definições de interdisciplinaridades e
contextualização defendidas pelos principais teóricos no assunto e apresentou-se um
pouco sobre a importância do livro didático de Química, em seguida delineou-se a
metodologia que versa sobre o desenvolvimento da pesquisa, por fim os resultados e
discussões e, as considerações finais.
AS DISCUSSÕES A CERCA DE INTERDISCIPLINARIDADE E
CONTEXTUALIZAÇÃO E AS CONTRIBUIÇÕES DO LIVRO DIDÁTICO DE
QUÍMICA
A INTERDISCIPLINARIDADE
O conceito de interdisciplinaridade que aqui discutimos vai de encontro a
propostas de ensino e aprendizagem que propõe um diálogo entre as diferentes áreas do
saber, sem romper com o conceito de disciplina, uma vez que a proposta é criar uma
proximidade maior entre as disciplina e assim desfazer concepções mecanicista de ensino.
Dessa forma os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) defendem a
interdisciplinaridade como a articulação das disciplinas que tem por base o contexto,
assim um trabalho interdisciplinar deve favorecer a formação de interconexões entre os
saberes e assim criando relações que se pautam na relação de complementariedade entre
os campos do saber.
Conforme os PCN (2002):
[...] Os conhecimentos não são mais apresentados como simples unidades isoladas
de saberes, uma vez que estes se inter-relacionam, contrastam, complementam,
ampliam e influem uns nos outros. Disciplinas são meros recortes do
conhecimento, organizados de forma didática e que apresentam aspectos comuns
em termos de bases científicas, tecnológicas e instrumentais. (BRASIL, 2002, p.
30):

Assim sendo, a interdisciplinaridade tem papel fundamental no fazer educacional,
tendo em vista que o direciona para práticas contextualizadas que facilitam a
aprendizagem e superem práticas tradicionais.
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Neste sentido, Alves (2010) em uma definição sobre a interdisciplinaridade a
descreve:
Como a reunião em uma tríplice dimensão, do sentido (que provém do
saber-ser), da intencionalidade (originária do saber-saber) e da
funcionalidade (relativa ao saberfazer).Este tripé constitui um dos
fundamentos da prática interdisciplinar, vinculada à ação docente, que
necessita de coerência entre o pensar e agir. (ALVES, 2010, p. 135).

Desse modo, considera-se que a interdisciplinaridade conforme a autora esta
intimamente ligada à formação do professor que deve resgatar a historia das disciplinas,
tendo em vista o entendimento de que essas disciplinas são historicamente
contextualizadas, mas requerem formas de intervenções diferenciadas.
Na visão de Ferrari (2007) sobre práticas interdisciplinares “é essencial que os
educadores se interessem pelo assunto, estejam preocupados em entendê-lo a fundo e em
definir caminhos para alcançar suas finalidades, bem como formas de avaliar
adequadamente seu sucesso ou fracasso” (FERRARI, 2007, p. 256).
Dessa forma, conforme a autora é necessário estudo e preparo para a
implementação de propostas interdisciplinares, tendo em vista que para que isso aconteça
há uma necessidade de um maior apoio pedagógico e maior organização do tempo.
A CONTEXTUALIZAÇÃO
Com a quantidade de interpretações atribuídas à palavra contextualização, esta
ganhou espaço nos documentos que fundamentam o ensino-aprendizagem nos últimos
anos. Seus significados variam de acordo com as vertentes teóricas com as quais se
fundamentam e com o contexto ao qual se referem. Quando falamos no Ensino de
Química a abordagem do tema contextualização trata sobre as metodologias empregadas
para articular os conhecimentos teóricos as práticas sociais e nesse sentido elas buscam
se distanciar de uma abordagem dita tradicional do ensino, em busca de práticas em que
os alunos sejam agentes participantes no processo de aprendizagem.
Ricardo (2005) compreende que o tema contextualização é muito polissêmico e,
além disso, está bastante entrelaçada à interdisciplinaridade e até mesmo a noção de
transposição didática, tendo em vista que para o autor a interdisciplinaridade é
consequência do contexto, assim como a contextualização é uma forma de transposição
didática mais acentuada.
Conforme Ricardo (2005) deve haver aplicabilidade do conteúdo para que o aluno
possa construir uma relação entre o que ele já sabia e o que se está aprendendo, porém
como se sabe, essa esta sendo uma tarefa muito difícil, haja vista que contextualizar
requer estratégias metodológicas diversificadas que possam trazer o conteúdo disciplinar
dentro do seu contexto real de aplicação, ambos de forma indissociável.
Além de Ricardo (2005), Wartha e Faljoni-Alário (2005) discutem sobre a
importância entendermos as diferentes concepções a cerca do tema contextualização, para
os autores “o entendimento do significado da contextualização é fundamental para que se
possam desenvolver estratégias de ensino que favoreçam o preparo para o exercício da
cidadania.” (WARTHA; FALJONI-ALÁRIO, 2005, p. 43).
Para esses estudiosos a contextualização possui uma vertente que se distancia dos
objetivos de educação tradicional ao mesmo tempo em que visa uma formação
transformadora pautadas em valores que estimulam a formação autônoma e integral do
cidadão.
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No ensino de Química a contextualização é indispensável, tendo em vista
principalmente a busca constante de tornar os alunos mais críticos e ativos em relação aos
conteúdos trabalhados nas aulas, nesse sentido “os conteúdos a serem tratados em sala de
aula devem ter uma significação humana e social, de maneira a interessar e provocar o
aluno e permitir uma leitura mais crítica do mundo físico e social”. (MARCONDES,
2008, p.03). Dessa forma, o conhecimento científico não se restringe a quantidade de
informações que são repassados em sala de aula, mas a implicação destes na vida desses
alunos, no cotidiano e na sociedade.
O LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE QUÍMICA
Em meio aos avanços tecnológicos e os vários recursos audiovisuais, o livro
didático ainda continua como um instrumento auxiliar nas salas de aula, uma vez que se
faz instrumento que favorecem o planejamento didático do educador, tendo em vista que
ele condiciona muitas das estratégias de ensino que marcam decisivamente a educação.
No ensino de Química o livro didático, assim como em todas as áreas do
conhecimento merece um olhar especial, tendo em vista as novas tendências pedagógicas
que visam à superação do ensino tradicional, nesse sentido os professores das áreas de
ciências estão cada vez mais preocupados em escolher um material de qualidade para
melhorar a educação, buscando escolher para suas aulas livros que trazem em si uma
abordagem mais democrática dos conhecimentos científicos e ambientais em uma
perspectiva que se aproxima mais do cotidiano dos alunos a fim de que eles questionem
e se sintam realmente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, e assim
percebemos que essa é uma forma de evitar a compra de livros didáticos só para
engrandecer o mercado editorial.
Nesse sentido o livro didático no contexto do ensino de Química deve estar
intimamente ligado aos propósitos educativos que levem a uma visão interdisciplinar e
contextualizada dos conteúdos que demonstre que o processo de produção do
conhecimento envolve muito das atividades humanas e por fim possa auxiliar ao educador
e ao educando, de modo a desenvolver o pensamento crítico e consciente sobre o fazer
científico.
Assim é primordial que o livro didático apresente estratégias que facilitem ao
educador ampliar o conhecimento científico para os alunos, suscitar questionamentos
sobre os assuntos e assim realizar uma abordagem didática frente às questões
educacionais.
METODOLOGIA
O presente trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica, pois envolve a
utilização de textos já publicados em livros didáticos, conforme Gil (2010, p. 50): “a
pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos”.
Quanto ao objetivo o trabalho traz uma abordagem na perspectiva de pesquisa
qualitativa, visto que está centrada na análise e interpretação de livros didáticos, os quais
registram as atividades pedagógicas que auxiliam no ensino de Química. A necessidade
dessa abordagem se dá pela complexidade dos dados e da perspectiva de análise que
buscamos nesse trabalho. Nessa perspectiva, Rodrigues e Limena (2006) definem a
abordagem qualitativa como:
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Quando não emprega procedimentos estatísticos ou não tem, como
objetivo principal, abordar o problema a partir desses procedimentos. É
utilizada para investigar problemas que os procedimentos estatísticos
não podem alcançar ou representar, em virtude de sua complexidade.
(RODRIGUES; LIMENA, 2006, p. 90).

Assim consideramos que a abordagem qualitativa como o método de pesquisa
mais adequado, visto que está centrada na análise e interpretação de livros, que de modo
bem geral expressam como os autores expressam suas opiniões e ideias das mais
diversificadas maneiras.
Ainda do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como uma
pesquisa descritiva tendo em vista que “as pesquisas deste tipo têm como objetivo
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2010, p. 27). Além disso, a pesquisa
aproxima-se e de um estudo de caso, tendo em vista coletar o maior número de
informações possíveis para a análise dos dados aqui reunidos
Considerando essa feição metodológica da pesquisa a análise desse trabalho
seguiu os seguintes passos:
1. Leitura do guia do PNLD 2015 para o Ensino Médio para conhecer as
coleções aprovadas;
2. Leitura prévia e rápida dos materiais escolhidos a fim de detectar se nos
livros escolhidos para o trabalho havia os dados referentes à pesquisa;
3. Seleção dos livros dentro das coleções escolhidas para a análise do
trabalho;
4. Leitura seletiva para a escolha dos excertos nos livros que se constituíram
como material para a análise
5. Construção do objeto documental de investigação
Assim sendo, em um primeiro momento realizou-se uma leitura do guia do PNLD
2015, fase em que se realizou a escolha das coleções que foram analisadas neste trabalho.
Assim escolheram-se três manuais didáticos para a análise que foram os livros didáticos:
Química Martha Reis, Química Mortimer e Machado e Química Cidadã, todos esses
exemplares são referentes ao primeiro ano do Ensino Médio.
Após a escolha dos livros didáticos para análise percebeu-se que para realizarmos
uma análise mais pontual havia a necessidade da elaboração de categorias de análise para
organizar melhor os dados coletados. Essas categorias foram elaboradas com base na
definição de categorias de análise aplicada por Bardin (2016).
Conforme Bardin (2016) a formulação de categorias, quando bem elaboradas
garantem análises específicas e que pela objetividade se tornam bastantes relevantes para
o conhecimento, para tanto segundo a autora algumas regras devem ser obedecidas na
elaboração dessas categorias, tais como:
•
Regra da exaustividade: uma vez definido o campo do corpus
[...], é preciso ter-se em conta todos os elementos desse corpus. Em
outras palavras, não se pode deixar de fora qualquer um dos elementos
por esta ou aquela razão.
•
Regra da representatividade. A análise pode efetuar-se numa
amostra que o material a isso se preste. A amostragem diz-se rigorosa
se se a amostra for uma parte representativa do universo inicial.[...]
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•
Regra da homogeneidade: os documentos retidos devem ser
homogêneos, isto é, devem obedecer a critérios precisos de escolha e
não apresentar demasiada singularidade fora dos critérios.
•
Regra da pertinência: os documentos retidos devem ser adequados,
enquanto fonte de informação, de modo a corresponderem ao objetivo que
suscita análise. (BARDIN, 2016, p. 97-98).

A partir desses pontos, elaboramos as seguintes categorias:
a) Interdisciplinaridade e contextualização pela retomada a partir de exemplos
do cotidiano.
b) Interdisciplinaridade e contextualização pela utilização da temática
“Trabalho”.
Cada uma dessas categorias representa teoricamente uma visão do conceito de
contextualização e interdisciplinaridade no ensino de Química e tiveram como função
detectar as semelhanças entre os livros didáticos em análise e, a partir delas foi possível
apresentar os resultados que serão apresentados no tópico a seguir dos resultados e
discussões.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nos três exemplares analisados, a saber, o livro Química Martha Reis, Química
Cidadã e Química Mortimer e Machado, é possível estabelecer relações interdisciplinares
e contextualização pela perspectiva de interdisciplinaridade e contextualização a partir da
retomada de exemplos do cotidiano nos livros didáticos Química Martha Reis e Química
Cidadã.
O livro didático Química de Martha Reis, observamos que a concepção de
interdisciplinaridade e contextualização dentro dessa categoria: interdisciplinaridade e
contextualização pela retomada a partir de exemplos do cotidiano está diretamente ligada
à temática ambiente e sociedade que estão diretamente relacionados com a perspectiva de
exemplificação dos conteúdos da Química a partir de situações do cotidiano. Nesse
sentido observou-se que os objetivos que se buscam com essa visão de contextualização
e interdisciplinaridade é informar e despertar o senso crítico dos alunos para os problemas
ambientais que afetam o dia a dia.
Nessa perspectiva percebeu-se que o livro Química Martha Reis traz bastantes
textos e imagens relacionadas a essas temáticas abordadas (ambiente e sociedade) com a
finalidade de complementar as informações ali descrita. Acreditamos que os textos
favorecem as discussões a respeito dos assuntos estudados e podem funcionar como
motivadores para o desenvolvimento de propostas interdisciplinares e contextualizadas,
que se relacionam com as temáticas estudadas.
Além dos textos, no livro Química Martha Reis, há a presença de atividades
experimentais que são atividades que quando problematizadas favorecem muito a
aprendizagem e, dentro desse contexto de interdisciplinaridade e contextualização são
atividades que favorecem a compreensão e não a simplesmente comprovação ou
afirmação de alguma teoria estudada.
No livro Química Cidadã na categoria: interdisciplinaridade e contextualização a
partir da retomada de exemplos do cotidiano, constatamos que os autores retratam de
forma bastante reflexiva, principalmente quando são colocados posicionamentos sobre as
questões éticas e a descrição de mudanças de hábitos como fator decisivo para superação
dos problemas sociais e suas relações com a natureza.
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No livro Química Cidadã notou-se também que o papel dos sujeitos diante dos
problemas ambientais é bastante cobrado pelos autores, assim a contextualização e
interdisciplinaridade acontecem a partir da ideia da realidade imediata, de situações do
dia a dia no qual os alunos estão inseridos, dessa forma os autores propõem possibilidades
de soluções de problemas por meio da compreensão da relação homem e natureza.
Além dessa perspectiva de contextualização o livro Química Cidadã traz algumas
sugestões de experimentos que podem ser realizados no laboratório de Química. Essa é
uma das estratégias de contextualização que possuem um papel muito importante no
processo de ensino e aprendizagem hoje, uma vez que visa criar um elo entre o cotidiano
e a vida dos alunos. Além da experimentação o material ainda traz simulações do trabalho
em laboratório a partir de questões contextualizadas que visam despertar no aluno o
interesse sobre o que está sendo trabalhado em cada capítulo.
Além dessa visão de interdisciplinaridades e contextualização a partir de exemplos
do cotidiano, nos livros didáticos analisados identificamos a presença da
interdisciplinaridade e contextualização pela utilização da temática “Trabalho”. Essa
concepção de interdisciplinaridade e contextualização aparece nos três exemplares:
Química Martha Reis, Química Cidadã e Química Mortimer e Machado.
Na obra Química Mortimer e Machado, nota-se que a perspectiva de
interdisciplinaridade e contextualização tem como fio condutor a ideia de trabalho e essa
é uma vertente bastante defendida nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio –
PCNEM (BRASIL, 1999) e também de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (BRASIL, 1996).
O trabalho é visto como o contexto mais importante da atividade humana e nessa
perspectiva, além de ser desenvolvido por um profissional qualificado é comumente
desenvolvida na sociedade em situações rotineiras, e esse fator contribui para mostrar que
o trabalho que aparentemente se remete somente aos cientistas também é normalmente
desenvolvido no cotidiano.
Observamos também que esse processo de contextualização nesse livro, se vincula
a perspectiva do uso da tecnologia que facilita a vida em sociedade para explicar o
conteúdo. O livro didático Química Mortimer e Machado adota uma visão
contextualizada da Química de acordo com as interações entre a ciência, tecnologia e o
cotidiano, exemplificando a afinidade entre o trabalho no laboratório de química e os
demais processos do cotidiano.
Em relação a essa categoria: interdisciplinaridade e contextualização pela
utilização da temática “Trabalho” no livro Martha Reis percebemos que o enfoque da
concepção de contextualização sob a óptica do relacionamento entre o conteúdo ensinado
em sala de aula e o ambiente próprio em que o profissional da área da Química desenvolve
o seu trabalho.
Nesse sentido podemos observar que no livro didático Química Martha Reis há a
intenção de formar pessoas capazes de refletir sobre como agir diante da sociedade e do
conhecimento a sua volta e perceber a sua íntima relação com o mundo do trabalho. Por
esse viés o livro busca cumprir com o ideal presente na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação que tem no Ensino Médio a etapa final da educação básica e a preparação para
o trabalho.
No livro Química Cidadã é notória também a perspectiva de contextualização e
interdisciplinaridade voltada para formação para o trabalho, tendo em vista que o
conhecimento químico é retratado como meio produtivo que considera que o sujeito deve
está preparado para lidar com esse conhecimento e compreender a ciência e as tecnologias
e as suas consequências para a sociedade.
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Por fim, foi possível observar que os livros didáticos de Química do Ensino
Médio analisados trazem bastantes textos, atividades e imagens que se relacionam a uma
perspectiva de currículo que é pré-elaborada antes de sua publicação e venda no mercado
editorial, além disso, apresentam perspectivas de contextualização variadas que não se
excluem, mas que possibilitam o tratamento pelo educador para que sejam desenvolvidas
atividades que possibilitem uma aprendizagem significativa para os alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa percebe-se que a interdisciplinaridade e contextualização no
ensino de Quimica são pilares fundamentais para o ensino e aprendizagem, uma vez que
possibilita a relação entre o cotidiano e o conhecimento científico contribuindo para que
o aluno consiga construir significados concretos entre a ciência e a sua realidade. Assim
sendo, analisar se os materiais didáticos que chegam às escolas é de fundamental
importância, uma vez que, embora o livro didático seja apenas um instrumento de apoio
no planejamentos das aulas, em alguns casos, ele ainda é o único material de apoio na
elaboração de suas aulas.
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O ENSINO DOS DIREITOS HUMANOS EM UMA PERSPECTIVA
INTERDISCIPLINAR
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RESUMO
Este trabalho é resultado das discussões sobre o ensino de direitos humanos em uma
perspectiva interdisciplinar, como também de experiências vivenciadas na disciplina
Ensino Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais do Programa de Pós-graduação
em Ensino - PPGE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN/CAMEAM. Nessa disciplina, foram realizadas leituras e reflexões sobre textos
que tratavam da interdisciplinaridade no ensino como uma estratégia metodológica
articuladora de conhecimentos entre profissionais de áreas distintas a partir da interação
de diversos saberes em prol do mesmo objeto de estudo. Nessa perspectiva, como
atividade prática da disciplina, desenvolvemos um plano de trabalho para ser realizado
em uma escola como proposta de intervenção pedagógica e com o intuito de discutir
juntamente com os alunos o tema Direitos Humanos numa perspectiva interdisciplinar
através de atividades que proporcionem a compreensão do tema em questão de modo
interativo e participativo, e nos profissionais envolvidos, instigar a prática do diálogo com
vista a uma maior união de suas áreas de conhecimento. Desenvolvemos esse trabalho a
partir de uma revisão bibliográfica de textos e autores que discutem a temática abordada.
Assim, nos aportamos em Fazenda (1993 e 1994) e Filho (2016) que discutem a
interdisciplinaridade e Jacomini (2018) na dialética dos Direitos Humanos na educação.
A proposta de intervenção que construímos durante o desenvolvimento da disciplina é
resultado de leituras e discussões entre os sujeitos envolvidos, como também de pesquisas
sobre conteúdos e procedimentos didáticos que contemplam a interdisciplinaridade a
partir desse arcabouço teórico. Tivemos como resultados das discussões e práticas uma
proposta de intervenção que será desenvolvida na escola com vista a trabalhar de forma
interdisciplinar os direitos humanos fundamentais. Nesta proposta são sugeridas
atividades didáticas organizadas em diferentes momentos, tais como: leitura, discussão e
produção de textos, rodas de conversas e documentários. A elaboração dessa proposta
contribuiu para a aquisição de conhecimentos sobre desenvolvimento de práticas
pedagógicas interdisciplinares e também sobre os direitos humanos fundamentais.
Contribuiu também para que educadores e profissionais envolvidos nesse trabalho
compreendam a importância do diálogo para a articulação dos saberes de suas respectivas
áreas de formação (História, Geografia, Direito e Pedagogia) em torno de um único tema
e objetivo.
Palavras-chave: Ensino. Direitos Humanos. Interdisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo surgiu a partir da necessidade de se discutir os Direitos Humanos
no âmbito escolar como maneira de se compreender e articular a temática com os
educandos, buscando desenvolver uma proposta do projeto de caráter interdisciplinar, que
será desenvolvida por profissionais de diferentes áreas de formação refletindo em prol do
mesmo objeto de estudo.
As discussões sobre o ensino de direitos humanos em uma perspectiva
interdisciplinar, surge a partir de experiências vivenciadas na disciplina Ensino
Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais do Programa de Pós-graduação em
Ensino - PPGE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN/CAMEAM.
Nessa disciplina, foram realizadas leituras e reflexões sobre textos que tratavam da
interdisciplinaridade no ensino como uma estratégia metodológica articuladora de
conhecimentos entre profissionais de áreas distintas a partir da interação de diversos
saberes em prol do mesmo objeto de estudo.
Diante disso, desenvolvemos como atividade prática da disciplina um plano de
trabalho para ser realizado em uma escola como proposta interdisciplinar de intervenção
pedagógica. Intentamos discutir juntamente com os alunos o tema Direitos Humanos
através de atividades que proporcionem a compreensão do tema em questão de modo
interativo e participativo e nos profissionais instigar a prática do diálogo com vista a uma
maior união de suas áreas de conhecimento.
Para tanto, tivemos como aporte teórico textos de autores que discutem a temática
abordada. Assim, nos aportamos em Fazenda (1993 e 1994) e Filho (2016) que discutem
a interdisciplinaridade e Jacomini (2018) na dialética dos Direitos Humanos na educação
e em documentos criados para educação em direitos humanos dos quais destacamos o
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH e as Diretrizes Nacionais
para a Educação em Direitos Humanos – DNEDH.
Inicialmente as discussões se fundamentam em torno do ensino de direito
humanos na escola como um meio de desconstrução de preconceitos contra esses direitos
bem como um meio de desenvolvimento humano dos sujeitos e da sociedade.
Seguidamente, nos debruçamos na dialética do ensino interdisciplinar como modo de
integrar a prática educativa, desfragmentar o conhecimento e contextualizá-lo de acordo
com a realidade dos alunos. Por fim, apresenta-se proposta de intervenção que será
desenvolvida na escola com vista a trabalhar de forma interdisciplinar os direitos
humanos fundamentais.
O ENSINO DE DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA
Os direitos humanos vêm sendo discutido internacionalmente há um longo tempo.
Entretanto, foi apenas após o aniquilamento exigido pelo nazismo na Segunda Guerra
mundial que alcançou seu ponto mais alto, resultando na Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948 que foi revalidada na Declaração Universal de Direitos
Humanos de Viena no ano de 1993. São declarações que estabelecem a concepção de
direitos humanos universais e individuais, mas é evidente que a discussão sobre cidadania
prepondera a dos direitos (FERNANDES; PALUDETO 2010). Diante disso, é notório
que na atualidade existe não penas a sobreposição das discussões de cidadania em
detrimento das sobre direitos humanos, mas também há por parte de parcela da sociedade
um certo equívoco no entendimento sobre esses temas.
Segundo Nascimento (2012, p. 4):
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Na contemporaneidade novos desafios e lutas continuam sendo postos
na agenda de debates e ações dos grupos envolvidos com a defesa e
promoção dos Direitos Humanos. É importante lembrar, a este respeito,
as implicações do fenômeno da globalização, tanto no estabelecimento
de um idioma universal de direitos humanos, buscando a sua promoção
nos diversos países ou contextos nacionais, quanto, paradoxalmente,
nas violações de tais direitos.

Apesar dos direitos humanos serem universais, estes são adaptados aos diversos
grupos sociais de cada nação por considerar as diversidades socioculturais existentes.
Dessa forma, mesmo estando vivendo em um mundo globalizado no qual existe um
grande fluxo mundial de informação, produtos e cultura, há também uma grande
desigualdade de acesso aos bens materiais e imateriais bem como discriminação de
grupos e de diversas culturas existentes na sociedade global. Diante disso, a promoção
dos direitos humanos dentre outras finalidades, consiste em reduzir as discriminações na
sociedade e fazer com que todos tenham seus inúmeros direitos respeitados. Nesse
sentido, a educação tem um relevante papel na construção desse conhecimento pela
sociedade.
Em 2003, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH foi
lançado pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de Direitos Humanos juntamente
com a Secretaria da Justiça, sendo atualizado em 2006. Posteriormente, no ano de 2012,
o Ministério da Educação aprovou as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos – DNEDH. Este documento tem como base fundamental a dignidade humana,
a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização das diferenças, das diversidades,
do Estado laico, da democracia na educação, da transversalidade, da vivência e
globalidade e a sustentabilidade socioambiental.
A finalidade da educação em direitos humanos é buscar promover uma mudança
na sociedade com vista a uma igualdade de direitos entre todos e fundamenta-se nos
princípios: dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização
das diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação e
transversalidade, vivência e globalidade (NASCIMENTO, 2012).
No que se refere a dignidade da pessoa humana, Alessandro Jacomini (2013, p.
135) afirma que:
A dignidade da pessoa humana requer que ela aja por meio de escolhas
livres e conscientes. Nesta perspectiva é que se observa a importância
e a necessidade da formação educacional adequadamente entendida. No
centro de tudo está a educação ao discernimento, que se funda sobre o
conhecimento do homem e sobre o reconhecimento de uma hierarquia
de valores. A educação não existe só para poder enfrentar os problemas
econômicos, profissionais, sociais etc. da pessoa. Exige-se, também,
uma formação geral do indivíduo em suas complexas e sempre novas
potencialidades.

Nos documentos curriculares, tanto na Educação Infantil como no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, o tema direitos humanos não é incluído como um
componente curricular de caráter obrigatório, entretanto, na Lei 9.394 de 20 de dezembro
de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDB, em seu art. 26, no trecho
representado pelo parágrafo §9º garante a inclusão desse tema no ensino básico ao afirmar
que:
§ 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas
as formas de violência contra a criança e o adolescente serão
incluídos, como temas transversais, nos currículos escolares de que
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trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), observada a
produção e distribuição de material didático adequado (LDB 2017,
p.20).

Dessa forma, consideramos que os educadores estão assegurados com base na
LDB, a planejar e efetivar ações na escola que possibilitem aos educandos da Educação
Básica, uma compreensão significativa do que são os Direitos humanos e sua relevância
na vida em sociedade.
De acordo com Sabrina Moehlecke (2008,p. 11) “A educação em direitos
humanos vai além de uma aprendizagem de conteúdos; inclui o desenvolvimento social
e emocional de todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem.” Assim,
podemos considerar que a aprendizagem de direitos humanos consiste também em
desenvolver a compreensão dos educandos no sentido de que são direitos comuns a todos
os seres humanos, independente de raça, religião, grupo social, cultura e opção sexual
dentre outras condições sociais.
Na contemporaneidade, frequentemente vemos no nosso cotidiano, veiculando na
mídia ou mesmo nas redes sociais, críticas negativas sobre os direitos humanos. Podemos
entender os vários equívocos na concepção de parte da sociedade com relação aos direitos
humanos como fruto de uma falta de conhecimento ou até mesmo a falta de instrução
sobre a função e relevância desses direitos para a humanidade e a vida em sociedade.
Partindo disso, desenvolver o conhecimento do real significado dos direitos humanos no
imaginário dos sujeitos para que haja mudança na concepção distorcida e preconceituosa,
bem como a mudança na sociedade passa a ser indispensável na educação institucional,
tendo em vista que ela forma e transforma as pessoas.
Dessa forma, temos a educação como uma ferramenta importante na mudança de
uma visão negativa sobre os direitos humanos, especialmente se consideramos que aqui
no Brasil, é comum ver muitas pessoas, de várias idades, terem a visão distorcida ao
acharem que os direitos humanos servem apenas como proteção aos sujeitos que cometem
algum tipo de crime. Há um desconhecimento de que direitos humanos não são destinados
apenas a cidadãos ou cidadãs, mas a qualquer ser humano independente de sua condição
social. Assim, entendemos que é nesse sentido que a escola deve assumir o compromisso
de ensinar de maneira que desconstrua essa visão equivocada e preconceituosa da
sociedade.
Para tanto, no ensino de direitos humanos podemos considerar que os educadores
devem munir-se de métodos que proporcionem uma aprendizagem que vá além de
aprender conteúdos ou conceitos prontos sobre direitos humanos, devem trabalhar com
vista a uma aprendizagem em que o aluno entenda a função social desses direitos em suas
vidas. Como observa Vera Candau (2003apud Moehlecke 2008, p. 11),
É essencial enfatizar processos que utilizem metodologias
participativas e de construção coletiva, superando estratégias
pedagógicas meramente expositivas, e que empreguem uma pluralidade
de linguagens e materiais de apoio, orientados para mudanças de
mentalidade, atitudes e práticas individuais e coletivas.

Desse modo, é importante que o processo de ensino-aprendizagem de temas que
possuem uma grande influência no desenvolvimento pessoal e humano dos sujeitos seja
embasado em metodologia que privilegie a construção de uma aprendizagem significativa
desses conteúdos. O desenvolvimento de trabalhos coletivos, o diálogo entre os
educadores com vista a quebra da dicotomia entre as disciplinas e ao desenvolvimento de
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um trabalho em torno de um objetivo incomum, ou seja, uma prática interdisciplinar pode
proporcionar resultados significativos na aprendizagem e no desenvolvimento da
mentalidade dos educandos.
O ENSINO INTERDISCIPLINAR: BREVES CONSIDERAÇÕES
A década de 90 foi um período de efervescência das discussões sobre
interdisciplinaridade em nosso país. Muito se discute hoje sobre o assunto, porém há certa
lacuna em sua definição, chegando a resultar em grandes equívocos e gerando certa
incompreensão sobre seu conceito. “O problema maior reside no próprio conceito de
interdisciplinaridade. Trata-se de um conceito que varia, não somente no nome, mas
também naquilo que significa (conteúdo)” (JAPIASSU, 1976, p. 76).
Muitos estudiosos têm se aprofundado no assunto, estudando o fenômeno por
várias vertentes, conteúdos, chegando a declararem que o conceito de
interdisciplinaridade é inacabado, inconcluso. Para Ivone Yared, o conceito não pode ser
fechado, porque o termo “inter” significa movimento. (apud FAZENDA, 2013, p. 167).
Esse termo sugere troca, partilha, conexão, ligação entre áreas ou
disciplinas,
ampliando
horizontes
epistemológicos.
Interdisciplinaridade implica em reinventar, buscar novas combinações
e aprofundamento dentro do mesmo campo, criando pontos de
discussões, contudo também significa prática. É uma atitude, uma
tomada de decisão, que contribui para a formação de seres autônomos,
participativos e protagonistas de suas próprias ações. (FAZENDA,
(2013, p. 22):
“interdisciplinaridade é uma atitude, isto é, uma externalização de uma
visão de mundo que é holística”.

É preciso ter consciência de que o termo interdisciplinar tem ampla relação com
disciplina, pois parte da comunicação entre elas, que vão se intensificando, descobrindo
e formando novos horizontes.
Contudo é unânime o pensamento dos teóricos no sentido de que somente uma
proposta interdisciplinar seria capaz de romper com a segmentação, fragmentação,
compartimentalização e disciplinarização do conhecimento, oriundos da concepção
positivista que predominou no século XX. A esse respeito recorre-se aos escritos de Filho
et. al. (2006, p. 329) quando aponta que: “A interdisciplinaridade se apresenta como uma
alternativa epistemológica à compartimentalização do saber, representando atitudes
diferentes, em níveis diferentes da realidade”.
Ainda segundo o referido autor, a interdisciplinaridade permite uma visão
diferenciada, com ênfase nos enfoques da diversificação, permitindo o surgimento de
ideias divergentes amplas e criativas.
Com a proposta de diminuir a imensa fragmentação existente no âmbito
educacional nas diversas disciplinas e áreas de conhecimento, a interdisciplinaridade se
apresenta como uma saída para o abismo que o ensino fragmentado e descontextualizado
caiu. Desse modo Gonçalves (1999), traz como possibilidade de viabilizar na escola uma
interdisciplinaridade que vise integrar a prática educativa, desfragmentar o conhecimento
e contextualizá-lo a realidade dos alunos. Segundo Fazenda:
A metodologia interdisciplinar requer uma atitude especial ante o
conhecimento que se evidencia no reconhecimento das competências,
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incompetências, possibilidades e limites da própria disciplina e de seus
agentes, no conhecimento e na valorização suficientes das demais e dos
que a sustentam (1994, p. 69).

Nessa perspectiva, ressalta-se que a prática interdisciplinar presume uma
desconstrução, uma ruptura com o tradicional e com as tarefas rotineiras desenvolvidas
no cotidiano escolar. O docente que trabalha na perspectiva interdisciplinar está em
constante convivência com o outro, mas apesar de conviver e aprender com esse outro,
continua com suas particularidades, o que possibilita a interdependência, o
compartilhamento, o encontro, o diálogo e aas transformações. Na verdade são as atitudes
em busca de conhecimentos que caracteriza o movimento da interdisciplinaridade.
É necessário eliminar as barreiras entre as disciplinas. Para tanto é elementar ter
ousadia, procurar romper com um ensino transmissivo, distanciado do contexto dos
alunos que estão na escola. Nessa perspectiva, Marques (2010, p.280) destaca que:
A interdisciplinaridade é uma maneira (métodos e conteúdo) de se
trabalhar o currículo disciplinar qualitativamente negando-o, abrindose para diferentes possibilidades, ou seja, os professores de diferentes
saberes se unem para desfragmentar o conhecimento que está
hermético, encerrado em cada disciplina [...].

Tudo isso requer diálogo e reflexão como pressupostos para o desenvolvimento
de uma prática interdisciplinar. Esta, por sua vez, deve ser reflexiva, crítica, veemente,
capaz de respeitar e transformar, já que num trabalho em equipe é fundamental que todos
os sujeitos estejam abertos ao diálogo e a reflexão o tempo todo.
O mundo contemporâneo exige práticas interdisciplinares, principalmente, na área
educacional. Pois, a interdisciplinaridade auxilia na compreensão do movimento de
abertura mediante as adversidades relacionadas ao conhecimento e as transformações que
surgem de forma contínua na contemporaneidade, como também, procura nas instituições
de ensino dar sentido a prática pedagógica do docente, para que, tanto o professor como
o aluno consigam delinear o caminho idealizado, como também traçar e definir novas
atitudes, novos caminhos, novas pesquisas, novos saberes, novos projetos (FAZENDA,
2013).
É o educador que contribui para o despertar da busca, da pesquisa e do
desenvolvimento de novas competências, por isso é que ele deve estar sempre inquieto,
incomodado. Afinal, a competência é construída por meio de um trabalho de reflexão
crítica sobre as experiências de vida, de modelos educativos e das práticas, e também da
construção e reconstrução da identidade pessoal de forma permanente.
Segundo Fazenda (2013) é necessário desenvolver uma atitude interdisciplinar
mediante as mais diversas situações e ações cotidianas. Quando acontece o envolvimento
humano essa atitude constitui-se num ato de vontade, na troca de experiências e
conhecimentos, enfim, num comprometimento com o ato de ensinar. Sendo assim, uma
postura interdisciplinar conduz a busca da totalidade, a prática de estudar, pesquisar e
vivenciar práticas interdisciplinares no contexto educativo.
É preciso que o professor vivencie a educação, que desenvolva uma busca
reflexiva de identidade e integração com as pessoas com as quais convive e também com
o trabalho para que ocorra a interação necessária para a obtenção de um resultado
significativo e também, o encontro com os diferentes saberes, afinal depende dos
educadores e da sua formação a mudança educacional tão desejada no contexto atual.
É imprescindível para o desenvolvimento de uma prática interdisciplinar que o
professor receba orientações didáticas, como também que reflita sobre a sua própria
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prática docente. Pois, a concretização do trabalho interdisciplinar exige a aproximação de
diferentes áreas do conhecimento e o diálogo entre os docentes, ultrapassando assim, o
simples agrupamento dos saberes.
Para que aconteça uma mudança de atitude e a interdisciplinaridade dos saberes
seja privilegiada, faz-se necessário que os agentes educativos tenham profissionalismo e
comprometimento com a educação. Afinal, a interdisciplinaridade é uma questão de
atitude, ou seja, uma mudança na postura do educador (SANTOMÉ, 1998; FAZENDA,
2002).
Assim sendo, desenvolver uma prática na perspectiva interdisciplinar requer
transformação na compreensão de mundo, de sociedade e de pessoas, pois a
interdisciplinaridade é antes de tudo uma ação do profissional, é uma atitude, que envolve
compromisso e vontade de saber e de fazer.
DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR
Diante do que foi discutido, faremos uma abordagem a respeito de uma proposta de
intervenção sobre a temática de Direitos Humanos para ser desenvolvida na escola, sendo
está citada como uma das atividades propostas na disciplina de Ensino Interdisciplinar
em Ciências Humanas e Sociais ofertada no Programa de Pós – graduação em Ensino –
PPGE, nos fazendo refletir e buscar desenvolver algo em possamos de fato contribuir na
construção de conhecimento com os alunos de forma mais integrada sobre diversos
saberes e olhares de diferentes áreas de conhecimento.
Pensando em uma proposta de caráter interdisciplinar, resolvemos desenvolver um
projeto que versa uma discussão que abrange diversas áreas de conhecimento, que
dialogam sobre o tema Direitos Humanos, visando compartilhar e desenvolver com os
discentes uma abordagem pertinente, assim como, a construção de saberes voltada para a
formação intelectual e humana a respeito desse tema, pois é algo que na maioria das
escolas não está proposto nos currículos escolares, deixando assim, uma lacuna no
processo de formação.
Esse projeto de intervenção traz como característica a articulação de ideias e
conhecimentos de áreas distintas de formação a respeito de uma temática de grande
importância para ser dialogada com os alunos, proporcionando assim, uma interação e
uma abordagem que instigue a reflexão sobre essa temática através de diferentes linhas
de conhecimentos numa mesma proposta de estudo, interligando saberes e construindo
conhecimentos de modo integrado.
Mediante a escolha sobre a temática Direitos Humanos, procuraremos
proporcionar ao público alvo um maior entendimento sobre o tema em questão, como
uma forma de trazer contribuições pertinentes para o pensamento crítico desses
educandos e para a sua construção enquanto sujeito, sobre o entendimento desses direitos
para a construção da cidadania, compreender quais os Direitos Humanos são necessários
para desenvolvimento de uma sociedade mais justa e democrática, ou seja, é uma
discussão que consegue envolver diversas questões atreladas aos diversos campos de
conhecimentos que se articulam para serem direcionados a sociedade.
Baseado nessa temática será proposto aos alunos atividades em que possamos
interagir melhor sobre a discussão, buscaremos proporcionar a eles uma melhor
compreensão sobre os Direitos Humanos, e adotaremos como uma estratégia de
articulação a Interdisciplinaridade, em que será proposto algo inovador para a prática
educativa, isto é, o desenvolvimento de um tema baseado na ótica de diversos sujeitos
para consolidação da discussão e reflexão sobre a mesma temática. Segundo Fazenda:
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A metodologia interdisciplinar requer uma atitude especial ante o
conhecimento que se evidencia no reconhecimento das competências,
incompetências, possibilidades e limites da própria disciplina e de seus
agentes, no conhecimento e na valorização suficientes das demais e dos
que a sustentam (1994, p. 69).

Além disso, é um conteúdo que não está incluso nos currículos escolares, sendo
este necessário para se compreender ainda mais os Direitos Humanos que possuímos e
quais direitos de fato estão sendo desempenhados na construção da cidadania. Por esse
motivo, consideramos a temática de grande relevância para ser discutida com os alunos,
pois possibilita trabalhar um conteúdo significativo e construtivo que necessitamos
conhecê-lo, e sendo a escola um ambiente de caráter político, social e educativa na
formação do ser humano para a cidadania, deve proporcionar tal discussão em seu
contexto.
Para dialogarmos com os educandos sobre a temática em questão, pensamos em
atividades didáticas como forma de se articular o conhecimento com a intenção de
possibilitar uma diálogo pertinente através de práticas que contribuam para a construção
de conhecimentos sobre a temática Direitos Humanos de modo interdisciplinar, através
de diversos olhares de profissionais de áreas distintas, com intuito de proporcionar aos
alunos uma interação sobre o tema em questão, a partir dos seguintes procedimentos
metodológicos, tais como: Leitura, discussão e produção de textos; Trabalhos envolvendo
pesquisa sobre a temática discutida em sala de aula; Roda de conversa; Exibição do
documentário: “Pro dia nascer feliz” e Produção de um documentário abordando a
temática Direitos Humanos.
No primeiro momento serão feitas leituras de artigos para resgatar o processo
histórico dos Direitos Humanos que foram definidos e conquistados ao longo dos tempos
por várias civilizações de acordo com a evolução da humanidade. Os alunos serão
divididos em grupos e logo após a leitura dos textos cada um irá, a partir de seus
conhecimentos prévios, discutir sobre Direitos Humanos e expor também suas
curiosidades e dúvidas. Será desenvolvido um diálogo como forma de romper as barreiras
do conhecimento e integrar todos os especialistas e docentes envolvidos nessa proposta
interdisciplinar.
No segundo momento será proposta aos alunos uma atividade de pesquisa sobre
os direitos humanos com foco no que pressupõe as condutas estatais dos cidadãos.
Temática que será apresentada e discutida a partir do que eles encontraram de
interessante, para que assim, seja compartilhada de forma integrada entre os envolvidos
nessa proposta interdisciplinar.
Cada grupo irá expor os resultados de sua pesquisa e dessa forma desenvolver um
momento de discussão sobre o tema em questão. Neste momento, na medida em que se
desenvolverão as discussões buscaremos destacar os artigos da declaração dos Direitos
Humanos, e a ligação destes direitos com a vida dos cidadãos nas mais diversas situações
vivenciadas na sociedade local e mundial, buscando dessa forma, o entendimento, sobre
o que realmente significam os Direitos Humanos e sua relevância na vida das pessoas.
Será exibido o documentário “pro dia nascer feliz”. Este documentário traz
informações que complementam o assunto verbalizado em sala de aula e levanta novos
debates sobre o que pensam os adolescentes sobre os Direitos Humanos e suas
expectativas para o futuro. Na ocasião, será feita uma leitura crítica do filme- conteúdo,
cenário, lugares, personagens, diretor, produtor, música, ano, país. Todo o material será
considerado como base para a realização da próxima etapa.
Essa etapa será uma das atividades finais do projeto com vista a uma avaliação
dos conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento das atividades. Os 30 artigos
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da Declaração Universal dos Direitos Humanos serão divididos entre os grupos. Estes
ficarão encarregados de produzir um vídeo de no máximo 20 minutos, em que eles terão
que identificar em sua cidade ou mesmo em outros lugares do mundo, casos de violação
do artigo em que eles ficaram responsáveis. Na produção do vídeo, será necessário conter
os seguintes critérios: Apresentação, ser narrado pelos próprios alunos, conter referências
das imagens usadas, Texto de autorias dos próprios alunos e Tempo de duração máxima:
20 min.
As atividades mencionadas têm como propósito fazer um alinhamento entre a
temática sobre Direitos Humanos através de diferentes práticas pedagógicas que
despertem nos educandos uma maior interação e ao mesmo tempo articular saberes
distintos que se completam sobre um mesmo objeto de estudo, possibilitando o
desenvolvimento de uma prática interdisciplinar e a construção de conhecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto, entendemos a relevância dos direitos humanos para a nossa
sociedade, já que a promoção desses direitos viabiliza a construção de uma sociedade
mais igualitária no que concerne ao desenvolvimento da dignidade humano e a redução
de discriminação. Entretanto, o preconceito acentuado sobre o que são direitos humanos
e a quem eles são destinados é um entrave no reconhecimento, por parte de parcela da
sociedade, da importância desses direitos.
Desse modo, entendemos que a escola em seu papel de instituição educadora pode
contribuir significativamente para que se desconstrua essa hostilidade criada entre esses
sujeitos. Assim, os educadores carregam a valiosa missão de desenvolver um ensino sobre
direitos humanos de maneira que os educandos não apenas aprendam e os reproduzam,
mas saibam e reconheçam a função social desses direitos a partir de suas vivências. Para
tanto, o trabalho em conjunto com vista ao desenvolvimento de atividades
interdisciplinares entre os docentes das diversas áreas e proporciona uma maior interação
entre os educadores e educandos, quebrando a dicotomia existente entre as disciplinas.
Acreditamos que o desenvolvimento de atividades na perspectiva interdisciplinar
possibilita a transformação na compreensão de mundo, de sociedade e de pessoas, pois
como a interdisciplinaridade constitui-se numa ação do profissional envolvendo
compromisso e vontade de saber e de fazer, certamente instigará a reflexão e a integração
das pessoas para a obtenção de um resultado significativo e também, para o encontro com
os diferentes saberes, pois, são os educadores os principais responsáveis pela mudança
educacional tão desejada no contexto atual.
Portanto, entendemos que esse projeto interdisciplinar de intervenção, é de
tamanha importância para se buscar um entendimento juntamente com os alunos sobre
um tema de grande relevância para a sua formação enquanto cidadão(dã) e na sua
construção enquanto sujeito, pois viabiliza proporcionar uma compreensão de mundo, da
sociedade e dos seus direitos enquanto humano, se apropriando assim, de conhecimentos
de áreas distintas como uma forma de contribuir de modo em que todos possa
compartilhar seus saberes em relação a temática escolhida.
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MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO PRÁTICA
EDUCATIVA
Milena Fernandes de Araújo106
Josélia Carvalho de Araújo107

RESUMO
O texto ora apresentado discorre acerca do trabalho com as múltiplas linguagens na
educação infantil, apresentando a priori concepções teóricas acerca dessas linguagens, na
sequência o mote que discute o relato de experiência sobre o trabalho com essas
linguagens na educação infantil, como relato de experiência. O estudo objetiva discutir
como as múltiplas linguagens são trabalhadas na educação infantil, por meio das
linguagens mais abordadas e do olhar de uma docente que leciona neste nível de ensino
e que desenvolve na sua prática, momentos significativos de trabalho com as mesmas. O
trabalho se constitui, buscando responder à questão problematizadora do estudo, que é
como desenvolver as múltiplas linguagens na educação infantil? Partindo desse
pressuposto, por meio da revisão de literatura, dos enfoques norteadores do trabalho, bem
como das experiências que trazem as autoras, concretizou-se a escrita deste texto,
atentando para os objetivos propostos. Desta forma, o estudo justifica-se pela relevância
de abordar uma discussão teórica acerca das múltiplas linguagens, e ao mesmo tempo
prática, trazendo relatos do cotidiano de uma turma de educação infantil, estabelecendo
assim, um diálogo significativo entre teoria e prática. O trabalho é de cunho qualitativo,
realizado por meio da revisão de literatura e relato de experiência, apoiando-se na
discussão acerca das múltiplas linguagens na educação infantil sob a perspectiva de
Tocantins, Ferreira e Pinho (2015), Santos e Gama (2016) e Bonfante e Camargo (2017),
apresentando também as práticas educativas que possibilitam o desenvolvimento dessas
linguagens como abordam Kishimoto (2010), Gonçalves e Antonio (2007),
caracterizando as mais perceptíveis no contexto. Diante dessas inferências, conclui-se que
o estudo realizado, deu respostas para a problemática proposta, e que atendeu ao que se
propunha, deixando também indícios que pode se continuar a pesquisa, trazendo as vozes
das crianças da educação infantil e suas percepções acerca do trabalho com as linguagens.
Palavras – chave: Múltiplas linguagens. Educação Infantil. Práticas educativas.

INTRODUÇÃO
O ambiente educativo de modo geral, é um espaço muito rico para a realização de
estudos, dada as inúmeras problemáticas que se configuram, desta forma o presente texto
traz à tona, a discussão acerca da relevância das múltiplas linguagens na educação infantil,
como elemento legitimador da aprendizagem neste nível de ensino. Desta forma, buscouse compreender como se desenvolve o trabalho com as múltiplas linguagens na educação
infantil, por meio do entendimento do que são essas linguagens e quais as práticas
educativas que possibilitam o desenvolvimento das mesmas neste nível de ensino.
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A priori, serão apresentadas as linguagens mais presentes na educação infantil,
discussão essa que será subsidiada pelos autores que endossam esse trabalho, em seguida
será discutido brevemente, o conceito de prática educativa imbricado ao contexto lúdico
da educação infantil e posteriormente serão relatadas algumas práticas educativas e
experiências realizadas neste seguimento de ensino, que propiciam o desenvolvimento
das múltiplas linguagens.
A educação infantil é uma fase fundamental para o desenvolvimento da criança,
basta que se proponham situações que proporcionem esse desenvolvimento. As múltiplas
linguagens existentes nesse contexto, auxiliam de forma significativa a aprendizagem
dessas crianças. Partindo deste pressuposto busca-se compreender quais as atividades de
rotina na educação infantil, possibilitam o trabalho com as múltiplas linguagens nesse
seguimento de ensino e como as mesmas são desenvolvidas?
Desta forma, os objetivos para nortear o estudo, são: apresentar as múltiplas
linguagens, elencando a relevância das mesmas na educação infantil, enfatizando as
práticas educativas que possibilitem esse trabalho. Contextualizar as múltiplas linguagens
na educação infantil. Apresentar relatos de práticas educativas que possibilitaram o
trabalho com essas linguagens na rotina da educação infantil.
O estudo se constitui em caráter qualitativo, pois como menciona Minayo (2013,
p. 21) trabalha com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças,
dos valores e das atitudes. É um relato de experiência, que se constitui por meio do
diálogo das docentes, da prática de uma das autoras, enquanto professora da educação
infantil no munícipio de Mossoró e da revisão de literatura já realizada, que auxiliará toda
a reflexão deste trabalho, trazendo os conhecimentos constituídos no lastro do espaço
educativo, subsidiados pelos conhecimentos teóricos observados no estudo.
A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS: TEORIAS E
CONCEPÇÕES
A educação infantil é um período de aquisição e aprimoramento da linguagem
oral, mas ainda nesse período percebe-se um grande salto no que diz respeito às múltiplas
linguagens. Levando em consideração que as crianças já dispõem de um repertório franco
de formas de comunicação.
A criança quando vai à escola já domina algumas linguagens, aquela que
a faz contar histórias, cantar, brincar, jogar com seus colegas. E por este
motivo o desafio é muito grande, porque se trabalha com algo que já
existe por meio de uma cultura pré-estabelecida (SANTOS; GAMA,
2016, p. 4915).

As múltiplas linguagens são imprescindíveis para a aprendizagem, independente
do nível de ensino deve auxiliar esse processo e ser mais uma ferramenta que enriqueça
a prática pedagógica. Como afirmam Santos e Gama (2016, p. 4915), o trabalho com
Múltiplas Linguagens – desenho, escrita, música, dança, pintura - deve ser uma forma de
complementação do conhecimento em que a criança traz de casa e não uma forma de
oposição entre disciplinas. Quando se fala de múltiplas linguagens na educação infantil,
se remete as inúmeras formas de linguagens, tais como a linguagem verbal/oral, escrita,
que se dão no cotidiano do chão da escola e que servem de apoio ao processo de
ensino/aprendizagem.
É importante que o professor perceba como adequar seu planejamento
contemplando essas formas significativas de desenvolver o expressar-se da criança. A
linguagem oral na educação infantil é a que norteia as ações, questiona, propõe, apresenta,
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nega, afirma, enfim é a mais explorada neste nível de ensino. Implícita nesta, estão
também outras linguagens.
A linguagem escrita não é menos importante, entretanto não se apresenta como a
mais solicitada, mas é muito válido para a criança o contato com a escrita espontânea,
além do desenvolvimento da coordenação motora fina, a criança começa a perceber que
a escrita é a reprodução da fala organizada em letras, embora ainda não saiba organizálas. Com Bonfante e Camargo (2017, p.75) vê-se que, a linguagem escrita também ocorre
por meio do contato da criança com diferentes gêneros textuais como: poemas, receitas,
advinhas, trava-línguas, entre outras.
A linguagem gráfica, representada por meio do desenho, possui fundamental
relevância para denotar o que ali está expresso. A aquisição e o aprimoramento dessa
linguagem acontecem também por meio das experiências, interação e estímulo
constituem a formação dessa criança. O desenho é uma forma de linguagem bem
expressiva e rica, proposta na educação infantil, nada deixando faltar, se completando,
pois, nas mãos do seu autor. Seja em grupo ou individual, há sempre algo à comunicar.
Para Tocantins, Ferreira e Pinho (2015, p. 73), o desenho pode surgir pelo simples prazer
em riscar no papel no qual tais rabiscos apresentam objetos constituídos de significados.
A música faz parte do cotidiano infantil desde ventre materno, mas é ao nascer
que criança passa a ter o contato direto com uma sociedade repleta dos mais variados
sons. Nos Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RCNEI), afirma-se
que a música é uma linguagem e se traduz de formas sonoras diferentes, e é capaz de
expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos (BRASIL, 1998, p.45).
Assim, é uma forma de expressão e um elemento que permite a interação, o
desenvolvimento da autoestima, equilíbrio e autoconhecimento. É também por meio da
música que criança estabelece diversas associações, que lhes possibilita aprendizagens
para ela significativas.
A linguagem corporal é uma das linguagens mais presentes, caracterizada por
meio das expressões corporais e sonoras, da manipulação de objetos, da capacidade
controlar ações motoras e se locomover. A dança, a encenação, leitura ou contação de
história, a canção são ações inerentes à linguagem corporal, Kishimoto (2010, p. 05)
corrobora afirmando que, a dança é também uma forma de expressão por gestos e
comunica significados.
A leitura, contação ou encenação de histórias e/ou outros suporte textuais, tendo
elas utilidade pedagógica ou pelos simples prazer de ler/ouvir/assistir, são contempladas
nas linguagens da educação infantil. Gonçalves e Antonio (2007, p. 07) afirmam que,
ouvindo histórias sejam elas tiradas de livros ou vivências significativas é que a criança
aprenderá a construir narrativamente suas experiências e assim se constituirá um sujeito
cultural.
A linguagem artística e/ou plástica, o manuseio de materiais diversos e o uso da
criatividade e da imaginação, se constrói
ao rabiscar e desenhar no chão, na areia e nos muros, ao utilizar materiais
encontrados ao acaso (gravetos, pedras, carvão), ao pintar os objetos e até
mesmo seu próprio corpo, a criança pode utilizar-se das Artes Visuais
para expressar experiências sensíveis (BRASIL, 1998, p.85).

Essa linguagem na educação infantil possui uma função fundamental,
considerando que a criança adquire por meio desta, habilidades motoras, criatividade,
fazer artístico, possibilitando assim o gosto pela apreciação e o fruir na obra realizada. A
valorização das suas próprias obras, das outras crianças e de artistas conhecidos, permite
o desenvolvimento do seu conhecimento de mundo e de cultura. É por meio do manuseio
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dos materiais que lhes são disponibilizados, do que é proposto, dirigido ou não, do
movimento de desconstrução e criação, que a criança cria e produz, ao mesmo tempo em
que se expressa e se comunica.
A linguagem audiovisual, tão presente no espaço educativo atualmente, por meio
do uso das tecnologias da informação e comunicação, vem se mostrar uma grande aliada
na construção do conhecimento para a educação infantil. Kenski (2000, p.130) define a
linguagem audiovisual como uma perfeita mixagem entre sons, imagens e movimentos.
O que desde cedo se torna um atrativo para a criança, merecendo assim, uma atenção
redobrada. No ambiente da educação infantil, embora as crianças tenham celulares ou
tablets, o manuseio dos materiais audiovisuais ou uso de computadores são feitos de
forma orientada e acompanhada.
As interações feitas com as comunicações mediatizadas abrem os horizontes do
pensamento, criam fantasias, envolvem e seduzem emocionalmente (KENSKI, 2000,
p.130). Por isso as crianças mostram tanta facilidade em descrever cenas, em desenvolver
o poder de síntese quando solicitadas à falar sobre um determinado programa, desenho
animado, telenovela, jogos no celular e tablets, em usar o whatsapp para comunicar-se
mesmo sem ter adquirido a linguagem escrita convencional.
As linguagens que foram explicitadas anteriormente quando apresentadas de
forma atrativas, geram sim aprendizagens significativas. Na educação infantil, as práticas
educativas devem se basear no caráter lúdico, pois
para a criança, o brincar é a atividade principal do dia-a-dia. É importante
porque dá a ela o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e
valores, conhecer a si, aos outros e o mundo, de repetir ações prazerosas,
de partilhar, expressar sua individualidade e identidade por meio de
diferentes linguagens, de usar o corpo, os sentidos, os movimentos, de
soluciona problemas e criar (KISHIMOTO, 2010, p.01).

É refletindo à luz dessas concepções, que se compreende a relevância das práticas
de contação, leitura, encenação de histórias, do uso de jogos, dos recursos audiovisuais,
da arte, da dança, da música, do brincar orientado ou livre, no ambiente educativo. São
por meio dessas ações envoltas em práticas significativas, que se desenvolvem as
competências e habilidades orientadas pelos documentos que norteiam a educação
infantil. Como afirmam Santos, Costa e Martins (2015, p. 86)
As práticas educativas lúdicas favorecem o processo de ensinoaprendizagem, proporciona a criança um rendimento maior na educação
e a sua interação de forma espontânea, na qual os jogos podem transmitir
noções de conceitos e conhecimentos acerca de qualquer assunto,
utilizando-se de recursos alternativos que estejam inseridos no contexto
social da criança como forma de relacionar a realidade da mesma com
materiais que possibilitem uma aprendizagem significativa da relação de
seu conhecimento de mundo.

Compreende-se, portanto, que as práticas educativas na educação infantil devem
proporcionar espaços e momentos de valorização dos seus conhecimentos e superação
das suas dificuldades, priorizando assim o contato entre os pares, manuseio e produção
com o concreto, pensamento, fala e expressão da opinião, defesa do que se gosta.
Trabalho esse que pode ser facilitado por meio dessas linguagens, como pode-se constatar
a seguir nos relatos e propostas apresentadas.
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O TRABALHO COM AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
O desenvolvimento das múltiplas linguagens na educação infantil, não depende
somente do docente, cada criança tem seu ritmo e suas peculiaridades, Oliveira et al.
(2012, p.195) afirma, que é importante reconhecer que o desenvolvimento não é um
processo natural e nem é vivido da mesma maneira por todas as crianças. Desta forma, o
ambiente educativo do nível infantil é um espaço de socialização por excelência, que
exerce o papel de propiciar o cuidar e o educar na infância, bem como deve possibilitar o
ingresso da criança nas relações éticas e convencionais presentes na sociedade.
Nesta parte do texto será relatado como desenvolvo as práticas que contemplam o
trabalho com as múltiplas linguagens no ambiente educativo no qual sou professora. As
concepções de criança, de infância, de educação e da prática pedagógica fazem toda a
diferença no sentido de nortear ações significativas que enriqueçam e colaborem para o
desenvolvimento da criança. Em outras palavras, a rotina é algo de suma importância e
deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagens orientadas
(BRASIL, 1998, p. 54).
Dentre as práticas educativas que auxiliam no desenvolvimento da linguagem oral
e escrita e que são comumente partícipes da rotina de um espaço de aprendizagem da
educação infantil, está a “roda de conversa” que é uma atividade fixa, onde medeio o
diálogo sobre a temática do dia, suscitando a participação das crianças, seja por meio de
informações, com respostas de alguns questionamentos ou deixando-as livres para expor
algo, mesmo que não haja ligação como a temática proposta, é nesse momento que
percebemos o desenvolvimento da oralidade, a evolução da timidez, a organização do
pensamento em relação à linguagem, como a criança se expressa, se está passando por
algum problema, enfim é um momento indispensável.
A contação e leitura de histórias, tão presente no cotidiano da educação infantil,
podem ser aliadas importantíssimas para aquisição da linguagem oral e escrita. É
necessário proporcionar para a criança um ambiente onde ela tenha contato com livros,
jornais, revistas, receitas, entre outros materiais que elas possam ver e tocar e que seja
significativo para criança (BONFANTE; CAMARGO, 2017, p.74). Assim, é importante
o contato com materiais impressos de diversas fontes. Conforme as crianças vão dando
significado as palavras e aprendendo a falar, elas também vão aprender a escrever e ler,
mediante a necessidade de dominar essa técnica, e do que esse processo representa
socialmente para elas. Isso acontece muito naturalmente, quando proponho não somente
contar ou ler uma história por meio do livro físico, mas quando sugiro a produção oral e
escrita de um texto a partir de imagens, de música, de uma parlenda dentre outros suportes
textuais.
O contato com seus nomes, é uma prática recorrente, permito a identificação dos
seus nomes e nomes dos colegas, durante a chamada ou até mesmo na leitura da lista de
nomes exposta na sala, a exploração da leitura, reconhecer as letras e sons que fazem
parte desses nomes e associá-las com palavras do cotidiano, são fundamentais no
desenvolvimento das linguagens oral e escrita.
Sabemos que a produção de significados por parte da criança é um
processo que nunca acaba, é histórico. Possibilitar a ampliação desse
repertório da criança e mediar conhecimentos para que ela possa ir além
do que a sociedade lhe oferece é fundamental (GONÇALVES;
ANTONIO, 2007, p.05).
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A seguir veremos dois exemplos de atividades para o desenvolvimento da
linguagem oral e escrita, a primeira com a leitura de uma obra literária: Era uma vez um
gato xadrez de Bia Villela, feita com material didático de cartolina e plástico transparente,
mostrando todas as cores dos personagens da história, em seguida foram explorados a
compreensão da história, contextualizando para diferença das cores de pele e as rimas.
No segundo exemplo, temos uma atividade com caixa de pizza e tampas de garrafa pet,
cobertas e escrita as letras do alfabeto, em duplas as crianças se ajudaram, identificaram
as letras, os sons e leram as palavras com auxílio da professora.
As linguagens plásticas na educação infantil podem ser melhores desenvolvidas e
aproveitadas, levando em consideração que esse nível de ensino, já é teoricamente
propenso a exploração da expressividade pelos registros gráficos e construções feitas
pelas crianças. Para Gonçalves e Antonio (2007, p.13)
Por vezes o uso da linguagem por meio da arte na educação infantil é
entendido como um mero passatempo. Muitas propostas com artes
visuais são destituídas de significados ou assumem conotação decorativa
servindo como enfeite para as paredes ou ainda, é comum que os adultos
façam grande parte do trabalho, uma vez que não consideram que a
criança tenha competência para elaborar a atividade.

Desta forma, muitas vezes a proposta de um desenho “livre”, o desenho
representativo, da leitura, apreciação, fruir e releitura de outra obra, o uso de materiais
reutilizáveis para criar algo, modelagem, o uso de blocos de encaixe, tampinhas, palitos,
tinta, pincel, esponja, montagem como recorte e colagem, dentre outras técnicas da
linguagem artística, podem ser mal vistas por quem não possui conhecimento acerca, e
mal utilizada por quem está propondo a ação. Kishimoto (2010, p.05) afirma que, crianças
gostam de fazer marcas para expressar sua individualidade, e as tintas são ferramentas
para essa finalidade.
Na rotina que vivencio uso a linguagem artística em diversos momentos
semanalmente, como é uma linguagem que as crianças em sua maioria gostam, e que
poucas apresentam dificuldades, elas costumam sempre propor, a elaboração de desenhos
sobre uma história contada, lida ou encenada, sobre uma poesia ou até mesmo música, e
outros suportes textuais. Proponho a apreciação e releitura de obras, trabalhos manuais,
por meio da junção de materiais disponíveis, do recorte de imagem, montagem e colagem,
ou até mesmo do uso da massinha para a modelagem de alguma obra, são práticas que
possibilitam o trabalho da linguagem plástica ou artística. Bonfante e Camargo (2017,
p.76) afirmam que desse modo, as artes plásticas para as crianças, são maneiras de se
expressar, são suas criações, suas imaginações em ação.
Para ilustrar essa discussão, citarei um exemplo de atividade permitindo que a
criança use sua criatividade, desenvolva a coordenação motora, demonstre seu estilo de
desenho e modelagem e que falem sobre sua produção. Após a apreciação e fruição da
obra “O vendedor de frutas de Társila do Amaral”, fizemos uma produção textual coletiva
e uma releitura da imagem.
O corpo é um rico instrumento de exploração da expressividade na educação
infantil. Existe uma gama de atividades que envolvem a linguagem corporal e que
consequentemente desenvolvem-nas neste nível. Quando se propõe à uma criança ouvir
uma música, apreciá-la, depois representa-la por meio de movimentos, construindo assim
uma coreografia em conjunto, apresenta-se nesse sentido uma prática promotora do
desenvolvimento da linguagem corporal.
A encenação de uma história, ou de um poema, por exemplo, também permite que
a criança esboce toda sua expressividade e criatividade. Mas é no brincar que se observa
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com mais clareza a apropriação da linguagem corporal, o brincar com intencionalidade
enriquece é uma prática que se cria com o objetivo de alcançar alguma habilidade ou
superar alguma dificuldade, o que não deixe ser menos produtivo que o brincar
livremente. Para Ujiie e Pietrobon (2007, p. 237)
A “Hora da Brincadeira” é espaço para a ação infantil do brincar, seja ele
empreendido no espaço de tempo livre (atividade espontânea, faz-deconta), seja no tempo dirigido (atividade planejada e educativa), ambas
proveitosas e significativas para a formação global da criança.

Percebe-se na fala das autoras acima, o quanto é significativo para a criança, as
práticas que as possibilitem o brincar, ainda que seja livremente, é nesse momento que
expressam os conhecimentos que já tem, as vivências do seu cotidiano, suas relações
parentais. O brincar funciona como cenário no qual a criança se constitui como sujeito
que atua e cria a partir de seu potencial de desenvolvimento, elaborando conhecimento
próprio (UJIIE; PIETROBON, 2007, p.237).
Como exemplo para a afirmação acima se pode ter, o que chamamos de recreação,
a brincadeira livre, onde a criança utiliza os elementos que tem a mão para representar
momentos do cotidiano. Um exemplo mais direcionado, são os brinquedos cantados, que
aqui cito, “O pano encantado de Lu Chamusca”, para a encenação a partir da letra e sua
representação, por meio da colcha de retalho e objetos que podem ser inseridos no
contexto, e observando assim, a criatividade, o movimento, o equilíbrio, a lateralidade,
dentre outras habilidades a serem desenvolvidas nessas atividades.
A música, assim como o brincar e a arte, está intimamente ligados. A linguagem
musical é inerente à educação infantil, então práticas que envolvam o ouvir, o apreciar, o
cantar, e o principal o emitir uma opinião acerca da obra musical, bem como o demonstrar
o gosto musical, são riquíssimas para a criança. Bonfante e Camargo (2017, p.75) refletem
que, para trabalhar a linguagem musical na Educação Infantil é necessário ir além de
ensinar canções, é compreendê-la enquanto comunicação, interação, arte, sensibilidade,
entre outros.
O contato com a linguagem musical no contexto que vivenciamos, acontece tanto
pelo uso da música com objetivo de auxiliar as temáticas em discussão, quanto nos
momentos que podem ouvir ou cantar livremente. O uso do recurso: sacola musical para
sortear e cantar a música, quem vem indicada na plaquinha, e ao mesmo tempo esboçar
se gostou ou não da obra musical, é um exemplo disto. A música ouvida por meio do
aparelho de som, com parada para que as crianças completem o restante cantando, é
também uma sugestão, a apreciação de paródias musicais, identificando a música original,
construindo uma nova paródia, são muito válidas e significativas para o desenvolvimento
dessa linguagem.
A última, e não menos importante linguagem aqui elencada, é a linguagem
audiovisual, talvez no contexto da contemporaneidade umas das linguagens mais atrativas
para a criança, o manuseio das tecnologias da informação e comunicação pelas crianças,
é algo crescente e cada vez mais cedo elas estão em contato com essas mídias. Nos
espaços educativos a prática do uso de ferramentas e recursos que trabalhem a linguagem
audiovisual, está fortemente vinculada ao uso orientado. No momento que se propõe um
jogo com o uso de play table, ou do computador por meio de um programa, a visualização
dos vídeos, fotos, animações que foram expostos em sala, por meio do link
disponibilizado, no grupo do whatsapp da sala, para que os responsáveis possam mostrar
as crianças em casa, e que essas crianças manuseiam, relatam os conhecimentos
adquiridos por meio deste manuseio, realizam as atividades propostas, estão sendo
Mossoró – Rio Grande do Norte – 2019

269

desenvolvidas práticas de desenvolvimento desta linguagem em questão. Como assinala
Gonçalves e Antonio (2007, p.08)
O recurso audiovisual possui uma linguagem própria que instiga uma
interpretação de seus diversos aspectos e recursos, sejam eles, projetados
nos sons, cores, personagens, cenários, roteiro etc. Ele é uma forma de
diversão, no entanto, torna-se um meio importantíssimo no processo de
educar e aprender, pois, é rico em informações, que prendem nossa
atenção, devendo assim, ser analisado criticamente.

Os recursos audiovisuais nas instituições públicas de ensino são bem precários e
de acesso reduzido, em sua grande maioria. Na realidade da qual faço parte, utiliza-se
mais frequentemente a tv ou notebook, que são os recursos que temos acesso, sejam eles
exibindo clipes musicais, vídeos informativos, desenhos ou histórias, como suporte para
a compreensão de alguma temática discutida. As crianças costumam ter acesso aos
celulares dos pais, a turma possui um grupo de whatsapp, então busca-se compartilhar
nesse ambiente fotos e vídeos das crianças desenvolvendo suas atividades e também links
de vídeos e jogos educativos que as mesmas podem acessar, não há nenhuma atividade
avaliativa nesses momentos, pois nem todas as crianças tem acesso.
Esse capítulo mostrou algumas práticas significativas para se trabalhar as
múltiplas linguagens na educação infantil, trazendo as vozes das docentes partícipes desse
estudo, um que atua nesse seguimento de ensino e a outra que discute essa temática, o
objetivo desta discussão, não é ensinar ao professor, práticas que já são comuns à
educação infantil, mas ressignificá-las para o leitor e indica-las como práticas ricas, que
muitas das vezes já são realizadas, mas que devem ser melhores exploradas e direcionadas
para favorecer o desenvolvimento social da criança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo proposto neste trabalho foi apresentar as múltiplas linguagens no
contexto da educação infantil como suporte para aprendizagem, por meio de práticas
educativas que possibilitam o trabalho significativo com essas linguagens. Em seguida,
foi mostrado alguns exemplos de atividades realizadas, que trabalham as múltiplas
linguagens.
Diante dos objetivos propostos buscou-se contextualizar as múltiplas linguagens
na educação infantil, compreender a importância das práticas educativas lúdicas e
apresentar práticas do cotidiano, por meio do relato de experiência, na educação infantil
que possibilitassem um trabalho significativo com essas linguagens. Portanto, concluiuse que o estudo atendeu ao que se propunha, quando discutiu os conceitos sobre as
linguagens apresentadas e quando apresentou exemplos práticos, sobre a relevância de
explorar de forma significativa as múltiplas linguagens, como suporte para o
desenvolvimento da criança e a aprendizagem na Educação Infantil.
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A INTERDISCIPLINARIDADE: uma relação teoria e prática
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RESUMO
Este artigo aborda a importância e a presença da interdisciplinaridade nas Diretrizes
Curriculares da Educação Básica do Municipal de Ceará-Mirim. Investiga o
conhecimento dos docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, acerca da
interdisciplinaridade e as leis educacionais do município que fomentam as práticas
pedagógicas. Para iniciarmos a análise, recorremos a pesquisa bibliográfica compondo o
quadro teórico e na pesquisa de campo, realizamos um questionário junto aos professores
da Rede Municipal, que dentre 34 questões, perguntamos acerca da interdisciplinaridade
na ação pedagógica do docente e junto a Secretaria de Educação do Município de CearáMirim, adquirimos o documento DCM - Diretrizes Curriculares Municipais/CearáMirim—RN, para assim analisar sua pertinência acerca da interdisciplinaridade. Neste
estudo dialogamos com os seguintes autores: Fazenda (2014), Morin (2009), Freire
(1996), entre outros. A pesquisa aponta que por meio dessa análise se faz necessário
repensar sobre a prática pedagógica para conceber de fato a interdisciplinaridade nas salas
da Educação Fundamental nos Anos Iniciais, pois o questionário mostra que ação da
maioria dos docentes ainda não faz parte de uma prática interdisciplinar consciente, que
apesar das leis educacionais do município mantê-las como direito/dever, mas a
apropriação necessita de formações continuadas que possibilitem o conhecimento para
um trabalho sistemático nas escolas públicas da cidade de Ceará-Mirim. O estudo media
uma concepção interdisciplinar em que o aluno seja entendido como sujeito pensante e
atuante, e o professor seja o provocador/facilitador da construção do conhecimento,
possibilitado em situações significativas no processo de ensino-aprendizagem,
vislumbrado numa parceria entre professor/aluno, num conjunto de saberes. Constatamos
que será necessário formações que promovam reflexões junto ao corpo docente dos anos
iniciais do Ensino Fundamental para obtermos práticas conscientes numa perspectiva
interdisciplinar, para que assim haja uma reorganização de ações pedagógicas, que
possamos vivenciar práticas provindas de uma metodologia interdisciplinar.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Prática Pedagógica. Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
O presente documento dispõe de discussões significativas a respeito de uma
pesquisa realizada em relação à interdisciplinaridade no processo de ensinoaprendizagem na educação básica, na qual busca-se compreender importantes abordagens
a cerca de algumas fundamentações teóricas, bem como, a respeito da prática pedagógica
no cotidiano do professor.
É importante salientar que, para que o trabalho interdisciplinar seja desenvolvido
faz-se necessário uma metodologia de trabalho que garanta a integração de
conhecimentos, passar de uma concepção fragmentada para uma concepção unitária,
superar a dicotomia entre o ensino e a pesquisa e um processo de ensino-aprendizagem
centrado numa visão que a aprendizagem ocorre ao longo da vida.
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Cabe ressaltar que, além da revisão bibliográfica realizada, a presente pesquisa
deu-se a partir de um estudo de caso na busca de compreender o olhar de professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Ceará-Mirim, a
respeito da prática pedagógica interdisciplinar na educação básica. Com isso, utilizou-se
da técnica de aplicação de questionário para a obter as informações necessárias para o
nosso trabalho.
Buscamos fundamentar nossos estudos a partir do olhar de diferentes teóricos que
discutem a respeito da prática pedagógica interdisciplinar, entre eles destacamos: Fazenda
(2014), que considera a interdisciplinaridade como uma arte de tecer sempre o todo ponto
a ponto, sem perder a conexão e a flexibilidade do tecido e assim vai se construindo a
peça; Já Morin (2009) entende que a prática interdisciplinar pode significar também troca
e cooperação entre as diferentes áreas do currículo; enquanto Freire (1996) aponta que a
prática docente gera uma demanda de conhecimentos interdisciplinarmente, considerando
as diversas áreas de conhecimento de forma sistematizada e assim contribuirá para uma
visão crítica e reflexiva da realidade social.
Convém ressaltar que, o presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte
forma: o primeiro tópico é de contexto introdutório; em seguida abordamos sobre os
caminhos que nos levam à interdisciplinaridade; no terceiro tópico apresenta-se os
resultados e as nossas análises sobre a visão de alguns professores da Rede Municipal de
Ensino de Ceará-Mirim a respeito da prática pedagógica interdisciplinar; finalizamos com
as considerações finais e as referencias utilizadas em nossa pesquisa.
Nessa perspectiva, acreditamos que este trabalho é de grande relevância, tendo em
vista que contribui de forma significativa para realizamos uma reflexão sobre uma
abordagem fundamental que é a interdisciplinaridade e que a cada dia ganha mais espaços
nas discussões relacionadas à prática pedagógica na educação básica.
OS CAMINHOS QUE NOS LEVA A INTERDISCIPLINARIDADE
Em meio a uma necessidade de partir do universalismo científico anterior para
aprofundar o conhecimento dos particulares, a ciência, durante o século XIX se
desenvolve em direção a uma disciplinarização do conhecimento científico para viabilizar
esse aprofundamento. Assim surgem outras áreas do conhecimento que descendem de
disciplinas já estabelecidas, para compor a divisão do trabalho científico, que por si só
não se trata da origem de todos os males da especialização, muito pelo contrário, é através
da disciplina e de pesquisadores especialistas que muitos avanços na ciência acontecem
e abrem espaço para a química e outras disciplinas com objetos híbridos.
Durante o século XX, a disciplinarização da ciência se desenvolve de um modo
muito rápido, fazendo os cientistas perderem de vista o processo da instituição da
disciplinaridade e isso acaba por gerar uma “coisificação” do objeto científico. Esse
objeto se desvincula da realidade e perde de vista o ser humano, e a hiperespecialização
do pesquisador o torna como um trabalhador alienado, que perde de vista o processo
produtivo, não se reconhece no produto gerado sendo permanentemente desvinculado do
homem. Tudo isso parece ser inconcebível à ciência, já que nela, desde sua origem, o
homem e sua relação com o mundo é o elemento central dos problemas da ciência.
Hoje o entendimento disciplinar/tradicional que temos na escola, essa
escolarização disciplinar, advêm de uma tentativa de reprodução dessa disciplinaridade
científica na educação, que muitas vezes não corresponde às disciplinas científicas. A
disciplina na escola, não se trata de um correspondente da ciência, mas muitas vezes uma
perversão e simplificação de um todo complexo para que ele possa ser apreendido por
pessoas pouco, ou até não inseridas na linguagem científica. Isso tem levantado uma série
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de problemas que estão sendo elaborados por pensadores da educação. Os problemas que
advém dessa desagregação dos saberes que ocorre no regime disciplinar, colocam em
vigor os três conceitos sobre a disciplinaridade: pluri(ou multi), inter e
transdisciplinaridade, que para Olga Pombo devem ser enxergados como um processo:
A ideia é a de que as tais três palavras, todas da mesma família, devem
ser pensadas num continuum que vai da coordenação à combinação e
desta à fusão. Se juntarmos a esta continuidade de forma um
crescendum de intensidade, teremos qualquer coisa deste género: do
paralelismo pluridisciplinar ao perspectivismo e convergência
interdisciplinar e, desta, ao holismo e unificação transdisciplinar.108

Interdisciplinaridade trás no nome a disciplinaridade, é um conceito relacional,
que interage e é discutido em diversos campos da ciência. Isso advém da sua origem na
disciplinarização do conhecimento, que no século XX passa a ser revista por disciplinas
científicas novas que trazem consigo um saber interdisciplinar e reinstituem a necessidade
de pesquisadores poli competentes capazes de atuar suprindo a demanda de um saber
múltiplo e atingindo o todo complexo em suas pesquisas. Esses pesquisadores vão de
encontro ao paradigma de disciplinarização que tem por seu símbolo um homem e uma
realidade fragmentada, para reunificar o saber, desobjetivar o conhecimento e desalienar
o homem de sua totalidade.
Esse processo tem como etapa inicial o pluridisciplinar, que consiste apenas no
gerenciamento dos saberes, mas que é um passo fundamental para o começo desse
processo, e da maturidade desta etapa pode se chegar a uma interdisciplinaridade que é o
primeiro passo para a ressignificação dos saberes, que teria como fase final do processo
a transdisciplinaridade que culmina na fusão desses saberes separados pela
disciplinaridade.
O pensamento interdisciplinar é relacional assim como quase toda a capacidade
lógico-dedutiva do ser humano, ele consiste em integrar os saberes antes
metodologicamente separados e especializados em vista de um saber dialógico capaz de
apreender o objeto em sua totalidade. Morin (2009, p. 115) dar o seguinte exemplo:
A interdisciplinaridade pode ser entendida através da situação em que
diferentes disciplinas são colocadas em volta de uma mesa, como
diferentes nações se posicionam na ONU, sem fazerem nada além
afirmar, cada qual, seus próprios direitos nacionais e suas próprias
soberanias em relação as invasões do vizinho. Mas interdisciplinaridade
pode significar também troca e cooperação, o que faz com que a
interdisciplinaridade possa vir a ser alguma coisa orgânica.

A interdisciplinaridade, ao significar “troca e cooperação”, ela representa a etapa
fundamental para a unificação dos saberes na realidade escolar, e é essa parte
metodológica que os documentos oficiais da Educação no Brasil, buscam implementar e
esclarecer com a ação interdisciplinar que deve compor as escolas públicas em nosso país.
A INTERDISCIPLINARIDADE E AS DIRETRIZES EDUCACIONAIS DO
MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN

108

Texto publicado na antologia Interdisciplinaridade, Humanismo, Universidade, coordenada pelo Prof.
Carlos Pimenta, Porto: Campo das Letras, 2004.
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A educação de modo geral no Brasil desde a década de 70, vem passando por
grandes reformas e conflitos epistemológicos que atingem legislação de ensino,
retardando a chegada de uma prática interdisciplinar nas escolas brasileiras. Mas as
mudanças começam a surgir na década de 80 com o Movimento Interdisciplinar
provocado, segundo Fazenda (2014), por um documento intitulado “Interdisciplinaridade
e Ciências Humanas(1983), elaborado por Gusdorf, Apostel, Bottamore, Dufrenne,
Mommsen, Morin, Palmarini, Smirnov e Ui.
O referido documento começa a mostrar as relações entre as disciplinas, onde uma
exerce influência sobre a outra, no ponto de vista histórico e filosófico. A
interdisciplinaridade começa a partir daí timidamente envolver os seios educacionais e os
documentos legais, pois começam a perceber que a ação pedagógica traçada com sentido
e significado envolve os saberes e o desenvolvimento da aprendizagem alcança
conhecimento que provoca o crescimento social da humanidade.
Tratando de uma educação de qualidade, que traz sentido e significado, o
Conselho Municipal de Educação de Ceará-Mirim/RN e a Secretaria Municipal de
Educação Básica, na Resolução de nº001/2016, direciona na rede municipal de educação
as Diretrizes Curriculares Municipal da Educação Infantil e Fundamental –DCMEIF. Este
instrumento de leis e normas, fixa caminhos para uma educação de qualidade, baseandose nas leis federais como a Lei de Diretrizes e Bases-LDB e as Diretrizes Curriculares
Nacional da Educação Básica-DCNEB.
E valorizando a ação interdisciplinar a Diretriz Municipal delibera no Art. 2º A
Educação Infantil e Ensino Fundamental são as primeiras etapas da Educação Básica e
são desenvolvidas considerando sua função social, que envolve de modo indissociável as
dimensões do educar e do cuidar e têm como centralidade, o educando, pessoa em
formação na sua essência humana. Assim consta os interesses governamentais na
construção do saber do aluno, de forma humana, reconhecendo que se faz necessário
investir não somente na educação, mas também na saúde, pois ações interdisciplinares
vão além da esfera educacional.
No Art. 3º O currículo configura-se como o conjunto de valores e
práticas[...]Envolve, portanto, experiências escolares que se desdobram em torno do
conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos
estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados. A orientação dada para
conceber os currículos escolares do município devem estar atrelado as vivências dos
alunos considerando a realidade e sua história de vida, de modo que seja ponto de partida
para novas aprendizagens e construções de conceitos educacionais. As Diretrizes
Curriculares Educacionais do Município também solicitam das escolas da rede que a
organização da matriz curricular seja centrada na abordagem interdisciplinar e
transdisciplinar, o que prevê no Art. 4º.
Sendo a interdisciplinaridade uma ação e não uma abordagem de conhecimento,
o Art. 5º da Resolução nº 001/2016, propõe que as Unidades Educativas de Educação
Infantil e Ensino Fundamental, que suas propostas e/ou projetos político-pedagógicos
levem em consideração o diagnóstico da realidade e de princípios teórico-metodológicos
definidos, e assim propor metas e objetivos de aprendizagem a serem alcançados e
continuamente revisados, envolvendo a participação de toda comunidade escolar em sua
elaboração, desenvolvimento e avaliação.
Uma das presenças marcantes que apontamos nas Diretrizes Municipais em
relação a efetivação da ação interdisciplinar consta no Art. 9º, adverte a necessidade das
escolas da rede assegurarem uma articulação na transição entre as etapas educativas e
suas fases em seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento. E isso
comprova que se faz necessário uma prática pedagógica que dialogue com ações que dão
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sentido, que tenham significado e que ultrapasse a categoria disciplinar, de modo que as
disciplinas conversem entre si, trazendo construção de conhecimento. E o documento em
sua plenitude no Art. 22, colabora pontuando e enfatizando a necessidade de relação entre
os componentes curriculares e as áreas de conhecimento, pois o objetivo é favorecer a
vida em sociedade.
A perspectiva do documento vai além da interdisciplinaridade, pois acredita-se
que um sujeito autônomo, capaz de contribuir com a sociedade e de corrigir-se, é um
indivíduo reflexivo e crítico, certamente conseguirá vivenciar para além da
interdisciplinaridade, percebendo que a transversalidade constituída no inciso 2º, apesar
de se constituir de um entrelaçamento entre os componentes curriculares, as áreas de
conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada, podem conseguir chegar
a um conhecimento transdisciplinar que visualiza uma relação intrínseca entre as
disciplinas e constituindo novos conhecimentos.
As Diretrizes Curriculares Municipal da Educação de Ceará-Mirim/RN, propõe
que as metodologias e estratégias de aprendizagens estejam pautadas em modalidades que
utilizem a sequência didática, atividades permanentes e projeto de pesquisa. A sequência
didática, como prática pedagógica numa abordagem interdisciplinar deve pautar na
perspectiva de tema gerador concebida na abordagem de Paulo Freire, levando em
consideração as relações de um denominador que perpassa por situações significativas e
que gera uma demanda de conhecimentos interdisciplinarmente, considerando as diversas
áreas de conhecimento de forma sistematizada e assim contribuirá para uma visão crítica
e reflexiva da realidade social, promovendo a interação do aluno com a sociedade,
provocando ações transformadoras para uma sociedade melhor, dando significado na
construção de conhecimento em sala de aula.
A modalidade de práticas permanentes, precisam estar concebidas na importância
da rotina, que promove a sistematização do conhecimento e das habilidades que deverão
ser alcançadas ao longo de cada ano letivo do aluno, percebendo a relevância do
desenvolvimento cognitivo nas ações que estabelecem na organização do pensamento,
através do tempo e espaço, e assim favorecendo o processo ensino-aprendizagem. E não
uma rotina que promova meras repetições, sem significado, sem respeitar o vivido e o há
de viver, mas uma rotina que estabelece relação contínua do inacabado, daquilo que
adquirimos com o passar do tempo e fica cada vez melhor e mais abrangente.
O projeto de pesquisa, também deve ser considerado uma prática pedagógica da
Educação Básica de Ceará-Mirim, provocando a construção do conhecimento através da
relação que deve-se estabelecer entre as áreas de conhecimentos, percebendo o
entrelaçamento das disciplinas, na busca de solucionar problemas encontrados na
comunidade escolar ou até mesmo curiosidades provindas de forma individual que passa
a ser necessidade de todos, valorizando o protagonismo do docente e discente, nessa
relação escolar. E como diz o II tópico do inciso 2º
essas modalidades devem
propiciando-lhes os meios para transitar entre a sua e outras realidades e culturas e
participar de diferentes esferas da vida social, econômica e política.
Na avaliação não podemos desconsiderar uma abordagem interdisciplinar, pois a
necessidade escolar de avaliar, não pode desconsiderar o protagonismo do sujeito que é a
renúncia ontológica de intervir no mundo, precisa atentar como diz Freire (2008, p.54):
O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe
numa posição em fase do mundo que não é de quem nada tem a ver com
ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta
mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser
apenas objeto, mas sujeito também da História.
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Segundo o parágrafo único as avaliações devem ser contínuas, somativas e
cumulativas, sem desconsiderar o protagonismo do aluno, que desta forma deve perceber
a evolução do sujeito como ser em constante construção, porém visualizando as metas a
serem alcançadas pelos estímulos externos que permeiam sua vida escolar, considerando
os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela escola em atividades
diversas, que de acordo com o Art. 26 deverão ser articulados com as avaliações
realizadas em nível nacional, buscando sempre a melhoria da qualidade da educação e da
aprendizagem dos alunos.
A interdisciplinaridade também está presente na Escola do Campo que é uma
especificidade da Educação do Município de Ceará-Mirim/RN, pois se constitui de um
vasto atendimento nessa modalidade devido a sua condição geográfica e é no Art. 30, das
diretrizes, que o documento fomenta o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos
específicos para a zona rural, levando em consideração todos os fatores educacionais que
favorece a ampliação do conhecimento dos estudantes, organizando o currículo levando
em consideração as necessidades vividas em cada comunidade, e sem perder a sua
identidade, o Art. 31 propõe que as escolas do campo contemplem em suas propostas
pedagógicas a diversidade em todos os aspectos, sociais, culturais, políticos, econômicos,
de gênero, geração e etnia.
Diante de todo documento estudado contemplamos o direcionamento para uma
ação interdisciplinar de professores e profissionais da educação, que as escolas da Rede
Municipal de Ceará-Mirim/RN, devem proporcionar e internalizar em suas ações
pedagógicas, trazendo sentido e significado nas práticas, de modo que o sujeito em
constante construção seja o docente ou o discente, estejam nesse contexto escolar
promovendo conhecimento que favoreça o crescimento social em que nele está inserido.
E de acordo com Fazenda(2014), que traça um perfil para esse professor portador de
atitude interdisciplinar, estaremos abordando no próximo capítulo.
O OLHAR INTERDISCIPLINAR DO PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN
O documento que direciona a prática pedagógica do município de CearáMirim/RN, nos provoca enquanto Setor Pedagógico dos Anos Iniciais, na busca de saber
sobre o olhar do professor do Ensino Fundamental I acerca da Interdisciplinaridade na
sua ação pedagógica. E em nossa primeira formação, na Jornada Pedagógica, promovida
pela Secretaria Municipal de Educação Básica-SMEB, na Escola Municipal Maria
Antonieta realizamos uma pesquisa através de um questionário de múltiplas escolhas,
tendo como objetivo traçar o perfil desses profissionais de educação, percebendo as
lacunas de conhecimento que precisam ser observadas para elaboração das futuras
formações continuadas.
Atualmente na rede Municipal de Ensino, as salas de aulas de Educação
Fundamental I, temos entorno de 223 professores nos Anos Iniciais e a pesquisa foi
realizada com 172 professores que participaram da formação, isso denota que o
questionário foi respondido pela maioria dos docentes desta categoria. E com trinta e
quatro questões de múltiplas escolhas, iremos destacar neste artigo, que mostra o
entendimento do professor acerca da interdisciplinaridade. E traremos como perfil de um
professor interdisciplinar como afirma Fazenda (2014, p.31):
[...] o professor interdisciplinar traz em si um gosto especial por
conhecer e pesquisar, possui um grau de comprometimento
diferenciado para com seus alunos, ousa novas técnicas e
procedimentos de ensino, porém, antes, analisa-os e dosa-os
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convenientemente. Esse professor é alguém que está sempre envolvido
com seu trabalho, em cada um de seus atos. Competência,
envolvimento, compromisso, marcam o itinerário desse profissional
que luta por uma educação melhor.

O professor que tem uma prática interdisciplinar, seleciona ações intencionais
para alcançar objetivos educacionais, num intuito de ter êxito no processo de ensinoaprendizagem, isso porque ensinar exige do docente uma reflexão crítica sobre a prática
pedagógica, ou seja, sua ação implica no pensar certo, em um movimento dialético, em
que se pensa para fazer e se pensa sobre o fazer, provocando ação-reflexão-ação, em
movimento dinâmico e produtivo, por isso o envolvimento do educador é mais
comprometido e gera resultados. E se faz necessário como diz Paulo Freire (2008, p.47)
nas formações docentes deixar de forma clara que o Saber ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou a sua construção,
tendo na sua vivência de prática pedagógica a relevância de relacionar teoria e prática,
onde o concreto se constrói e se reconstrói possibilitando o nascimento dos conceitos com
significação. Paulo Freire (2008, p. 49) ainda nos afirma:
Pensar certo – e saber que ensinar não é transferir conhecimento é
fundamentalmente pensar certo – é uma postura exigente, difícil, às
vezes penosa, que temos de assumir diante dos outros e com os outros,
em face do mundo e dos fatores ante nós mesmos. É difícil, não porque
pensar certo seja forma própria de pensar de santos e de anjos e a que
nós arrogantemente aspirássemos. E difícil, entre outras coisas, pela
vigilância constante que temos de exercer sobre nós próprios para evitar
os simplismos, as facilidades, as incoerências grosseiras.

A ação pedagógica dos profissionais de educação, principalmente a figura do
professor, passa constantemente por avaliações no cotidiano da escola, pois a postura
tomada pelo educador é visualizada por todos que fazem a comunidade escolar e Freire
nos dar oportunidade de repensar sobre a atitude que precisa está dentro de um pensar
certo, que nos provoca ao entendimento que devemos enquanto professor compreender
que a educação é uma das formas de intervir no mundo e que nossa capacidade de
aprender não deve está estagnada a um diploma, mas na habilidade e na condição de ser
humano de aprender, e assim tornando o fazer interdisciplinar com uma postura de
provocador e/ou facilitador na construção de conhecimento.
O aprendizado na interdisciplinaridade como diz Fazenda (2014), é uma arte de
tecer que sempre o todo se constrói de ponto a ponto, sem perder a conexão e na
flexibilidade do tecido vai se construindo a peça, em que tudo tem sentido e significado,
com traçados longos e curtos, mas conectados uns aos outros, de modo que o
desenvolvimento vai acontecendo, pelo fato daquele que está conduzindo a construção
consegui perceber a essência da dinâmica do fazer e traça as intenções para obter o
resultado final.
A prática interdisciplinar permite uma conversação além das disciplinas, por
perceber a importância que se tem a conexão dos inúmeros fatores, sociais, culturais,
biológicos, históricos, científicos, entre outros que favorece a construção do
conhecimento, e valoriza o protagonismo do sujeito na sua construção e sua intervenção
no mundo. O professor que tem o conhecimento da ação interdisciplinar, tem uma prática
pautada em pesquisa, em constante buscas pelo conhecimento científico, porque sabe que
como alfabetizador de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, precisa ser o articulador na
provocação do conhecimento do mais precioso objeto cultural que é a escrita. E faz de
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sua sala de aula um laboratório de constantes pesquisas, em busca de promover os saberes
que giram nesse entorno.
Mediante alguns questionamentos feitos, estaremos analisando o olhar desse
professor para a ação interdisciplinar, e a maioria dos entrevistados de 170 professores
que responderam essa primeira pergunta, 47% tem mais de 20(vinte) anos de profissão
na educação, e desses 89,4% são graduados em Pedagogia e 62,8% tem especialização
em alguma área educacional. E de acordo com o gráfico a seguir estaremos visualizando
o entendimento que estes tem acerca da interdisciplinaridade.

De acordo com as respostas dos professores, ao perguntar acerca da ação
interdisciplinar na sua prática pedagógica, de 165 responderam essa questão, que
corresponde aos 100% nesta questão, podemos então, constatar que os 47,3% que
responderam “às vezes”, mostram não ter consciência plena do que seja a
interdisciplinaridade e por isso, equiparamos o seu conhecimento com 1,8% que
responderam “quase nunca”, somando o grupo que não tem conhecimento consistente
acerca da interdisciplinaridade temos uma porcentagem de 49,1% de professores que
desconhece e/ou não tem consciência do conceito dessa prática, desta feita podemos
firmar que apesar das diretrizes municipais e os encontros de formação continuada
prezarem por essa metodologia, ainda não foi internalizado por uma maioria, se levarmos
em consideração os que não responderam. Somente 50,9% dos professores que
responderam essa questão dizem trabalhar sempre com a interdisciplinaridade.

Levando em consideração que a ação interdisciplinar está sempre atrelada a
pesquisa e ao constante conhecimento, em uma ação de construção do saber, os
professores se contradiz ao responder, tendo em vista que 49,1% demonstram não ter
conhecimento dessa metodologia, mas nessa outra questão 77,1% relatam que sua prática
pedagógica está pautada na interdisciplinaridade, na utilização da pesquisa em sua ação
pedagógica. Essa contradição de respostas nos afirma as incertezas do conhecimento
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acerca da metodologia interdisciplinar, e não para por aí o próximo gráfico ainda
sedimenta essa inconsistência de saber.

É mais um índice de necessidades que os professores entrevistados apontam, que
é o de conhecer e praticar a interdisciplinaridade nos seus atos pedagógicos, pois no
quadro acima, mostra 69,2% promovem algumas vezes para seus educandos uma
continuidade de saberes para o dia seguinte e somando com os 3% que nunca estabelece
uma ligação e relação de aprendizagem, no planejamento do docente, significa então,
dizer que além de uma aprendizagem compartimentada que é promovida pelo professor
conteudista, temos ainda uma grave descontinuidade e falta de respeito com o educando
desconsiderando totalmente a sua autonomia de compartilhar com as ações de
aprendizagens dentro e fora da escola. E na questão seguinte da pesquisa os professores
demonstraram que método, ou que abordagem se utilizam para realizar suas práticas em
salas de aulas.

Diante das respostas dadas neste quadro de perguntas vimos que mais professores se
isentaram de responder e com a resposta de apenas 157, a maioria que corresponde a 65%
dizem que sua prática pedagógica está embasada em um método de ensino construtivistainteracionista, levando em consideração as respostas anteriores comprovamos mais uma
vez a discrepância de conhecimento e saberes acerca do método de ensino e também da
interdisciplinaridade.
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O resultado dessa pergunta, nos permite compreender todas as incertezas
publicadas ao longo do questionário, pois este quadro nos mostra uma equivalência nos
7,6% de professores que sabem acerca da BNCC-Base Nacional Comum Curricular, que
também como instrumento de norma federal encaminha a prática pedagógica de forma
interdisciplinar, percebendo e valorizando o que diz Paulo Freire (2008, p.23) que docente
e discente são diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é
formado forma-se e forma ao ser formado e é neste sentido que ensinar não é transferir
conhecimentos[...]. Nessa perspectiva somente a minoria parece compreender e ter como
sua ação pedagógica a interdisciplinaridade, pois diante de tantas divergências 88,9%,
que é a maioria, disseram saber pouco e por isso podemos então interpretar que juntando
com os 3,5% que disseram desconhecer, temos 92,4% dos professores dos Anos Iniciais
da Educação Fundamental não compreende a metodologia que embasa a sua prática
pedagógica nos documentos oficiais e/ou não compreende o método de ensino
interdisciplinar que vem ao longo de mais de duas décadas sendo apresentada pelos
órgãos oficiais em seus documentos, nas instâncias: Federal, Estadual e Municipal,
buscando a internalização nas vivências de sala de aula.

A maioria dos professores participantes dessa pesquisa, se encontram lecionando
em salas de 1ºAno com 21%, 3ºAno com 21,8% e 5ºAno com 21,8%, ou seja, são
docentes que estão dentro do processo de alfabetização e sistematização, que precisam
ter em sua prática pedagógica o comprometimento com a pesquisa, respeitando os saberes
dos educandos, ampliando o conhecimento de si e dos discentes no processo de ensinoaprendizagem, exercendo a criticidade na sua prática na busca de bons resultados e
vivenciando conscientemente a ação interdisciplinar.
No entanto, temos um resultado de pesquisa que permite uma reflexão crítica
construtiva, a respeito do conhecimento dos professores acerca do seu fazer pedagógico,
que nos permite enquanto Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação,
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perceber a necessidade que os professores dos Anos Iniciais da rede tem acerca do
conhecimento que mobiliza uma boa prática pedagógica e essa ausência de saberes
comprova índices de aprendizagem baixos que precisam serem revistos para um melhor
acompanhamento do processo ensino-aprendizagem.
É notória a necessidade de formações continuadas para esse grupo de professores,
pelo fato de perceber muitas discrepâncias ao longo do questionário que nos prova uma
falta de entendimento acerca das abordagens teóricas que permeiam a educação e em
especial a que são expressas pelas Diretrizes Curriculares Municipal da Educação Básica,
que regulamenta as práticas pedagógicas do município de Ceará-Mirim/RN.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo é de grande relevância para que não apenas o osso município, mas
também outros possam buscar compreender o entendimento dos professores de sua rede
acerca das teorias que embasam os trabalhos docentes no dia-a-dia, no chão da escola,
que enquanto secretaria não conseguimos chegar presencialmente diariamente, no entanto
precisamos alcançar as necessidades da vivência escolar, e dessa maneira conseguimos
visualizar as dificuldades que são internas do pensamento dos professores acerca da
metodologia de ensino que atinge a prática pedagógica.
A pesquisa desperta para uma necessidade que muitas vezes não acreditamos que
exista, que é a compreensão conceitual dos professores acerca das teorias educacionais, e
com o questionário podemos de uma forma ampla, sentir que as lacunas de conhecimento
e saberes existe na maioria dos professores dos Anos Iniciais da cidade de CearáMirim/RN. E essa lacuna encontrada, pode ser uma falta existencial em muitos colegas
que copiam práticas, porém não estabelecem relação com o método de ensino.
Um dos pontos de suma importância em nossa pesquisa, foi constatar que existe
uma ausência de pensamento organizado nos professores acerca dos seus conhecimentos
e saberes, no que se refere as abordagens metodológicas de aprendizagem, pois com isso
poderemos articular formações continuadas no município que provocará a construção do
conhecimento acerca da metodologia interdisciplinar que é regimentada pelas Diretrizes
Curriculares Municipal da Educação Básica de Ceará-Mirim.
Contudo temos a intenção de através das formações continuadas, promover uma
aprendizagem significativa junto aos docentes da rede municipal, possibilitando
resultados de boas práticas pedagógicas, e assim atingir o processo de ensinoaprendizagem com êxito na alfabetização que ocorre no Ensino fundamental I, nas salas
de 1º ao 5ºAno, provocando ainda o comprometimento com a pesquisa e o conhecimento.
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O ESTADO DA ARTE DA PESQUISA EM APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
NO ENSINO DE FÍSICA
Rejane Rodrigues de Oliveira Sousa109
Marcelo Nunes Coelho110

RESUMO
Evidencia-se um empenho crescente em nível de “estado da arte”, quanto as produções
ocorridas no estudo da teoria da Aprendizagem Significativa do norte-americano David
Ausubel expoente maior nesse estudo e nas contribuições de Marco Antonio Moreira, as
Ciências Naturais, e em particular o ensino de Física na educação básica. Tal estudo visa
a ocorrência de uma aprendizagem pautada em significados a partir das condições
estabelecidas por Ausubel para a ocorrência da mesma a saber: que o material seja
potencialmente significativo e a predisposição do aluno a aprender. Esta constatação
pode ter sido impulsionada pela necessidade da busca por novas metodologias de ensino
e um novo olhar sobre as práticas pedagógicas, assim como, o crescimento dessa área.
Nessa perspectiva, foi realizado um levantamento bibliográfico e analítico das produções
ocorridas nesta área do saber, de eventos nacionais de grande relevância para o estudo
como o Simpósio Nacional de Ensino de Física, o Encontro Nacional de Aprendizagem
Significativa e revistas científicas, com ênfase em aspectos relevantes sob os diferentes
olhares. Tais aspectos possibilitou selecionar uma mostra de uma gama de trabalhos,
versando por diferentes conteúdos, metodologias e estratégias, porém, com a mesma
finalidade, verificar o nível de ocorrência de aprendizagem significativa nas aulas de
física, bem como os instrumentos que possibilitou tal ocorrência não deixando de
verificar o ramo da física que aconteceu tais eventos. É notório que a mecânica clássica
apresenta maiores resultados e que os mapas conceituais são os instrumentos mais
utilizados nesta metodologia. A diversidade de olhares que as produções revelam,
mostram a importância dessa modalidade de pesquisa, “estado da arte”, e por conseguinte
o seu aprofundamento com vista na ampliação do estudo.
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Ensino de física. Estado da arte.

INTRODUÇÃO
Apresentamos um mapeamento bibliográfico nos moldes do Estado da Arte, das
produções com foco na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel no Ensino de
Física na educação básica, em eventos nacionais como o SNEF - Simpósio Nacional de
Ensino de Física, ENAS – Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa e revistas
nacionais A1, A2 e B1. Esta pesquisa traz em seu corpus uma abordagem sintetizada do
Estado da Arte, onde o mesmo se configura como sendo “O estudo que aborda apenas um
setor das publicações sobre o tema estudado sendo denominado de ‘estado da arte’”
(ROMANOWSKI, 2006, p.40).
O Simpósio Nacional de Ensino de Física - SNEF é um evento promovido pela
Sociedade Brasileira de Física – SBF, e que acontece a cada dois anos, O I SNEF ocorreu
109
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no Instituto de Física da Universidade de São Paulo em 1970, em sua condição de
Simpósio Nacional, os SNEFs procuram contribuir de forma significativa para o
intercâmbio de ideias e das múltiplas experiências vivenciadas pelos seus participantes.
O Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa – ENAS surgiu em
decorrência do compromisso de aprofundamento e disseminação dos estudos sobre a
Teoria da Aprendizagem Significativa, firmado por educadores e pesquisadores
brasileiros, cujo objetivo é a apresentação e discussão de estudos fundamentados na
Teoria da Aprendizagem Significativa, bem como fomentar a interação entre
investigadores e professores.
Na busca do que seria relevante para nossa pesquisa, fizemos uma filtragem das
produções bibliográficas a partir dos pressupostos de David Ausubel e por conseguinte
Marco Antonio Moreira para a teoria da Aprendizagem Significativa, norteando o Ensino
das Ciências Naturais, especificamente o Ensino de Física, através das variadas
abordagens, metodologias e recortes das contribuições e compreensões que constituem
esse levantamento bibliográfico, a saber, estado da arte. A respeito desse tipo de
investigação Cachapuz destaca:
A primeira orientação é de índole epistemológica e diz respeito à
necessidade de desenvolver estudos de sistematização de pesquisa já
desenvolvida. No fundo, corresponde a melhor precisar o estado da arte.
Trata-se de levar a cabo os estudos transversais de índole meta-analítica
que permitam responder, ainda que tentativamente, a questões como:
Quais as perspectivas de pesquisas que são dominantes (acadêmica...)?
quais os estudos teóricos de referência? quais as linhas de pesquisa
dominantes? Tais estudos são raros (CACHAPUZ, 2003).

Após a análise das produções, obedecendo aos critérios pré-estabelecidos para
seleção das mesmas, pretendemos abordar a relevância da sequência didática para a
ocorrência efetiva de uma aprendizagem pautada em significados.
METODOLOGIA
Com a finalidade de atendermos aos objetivos deste trabalho, fizemos
inicialmente a análise de eventos nacionais com significativa expressão, a saber, o
Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) e o Encontro Nacional de Aprendizagem
Significativa (ENAS). Constatado as características dos eventos, bem como a importância
dos mesmos para a pesquisa no ensino de Física na perspectiva da Aprendizagem
Significativa, fizemos um levantamento dos trabalhos apresentados com destaque para
aqueles que tivessem relevância para o nosso objeto de estudo.
Este levantamento compreendeu um espaço temporal de dez anos das edições dos
referidos eventos. Seguindo a mesma dinâmica metodológica de seleção de trabalhos nos
eventos nacionais, bem como, aspectos e espaço temporal que realizamos a análise em
revistas nacionais. Os dados foram obtidos, a partir de cada edição dos eventos e dos
periódicos, obedecendo aos requisitos previamente estabelecidos. Os trabalhos foram
selecionados após leitura analítica com a finalidade de identificar os que estavam em
consonância com os critérios da nossa pesquisa.
ANÁLISE DOS DADOS
Com a intencionalidade de proporcionar uma exposição refinada e compreensiva
do levantamento bibliográfico denominado estado da arte na perspectiva da
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Aprendizagem Significativa no Ensino de Física com foco em sequências didáticas,
apresentamos as seguintes tabelas:
Tabela 1: Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF).
TÍTULO
AUTOR
Uma sequência didática para o ensino
Gilberto de Holanda
médio da lei de Newton da gravitação
Cavalcanti.
universal.
Análise da evolução do conceito de
Ana Paula Rebello;
associação de resistores por meio de
Maurivan Güntzel
desenhos de alunos do ensino médio.
Ramos.
Analisando uma sequência de ensino a
Lucas de Carvalho
partir de uma demonstração
Dantas; Tiago Nery
experimental sobre o tema a cor do céu
Ribeiro; Samuel
utilizando pressupostos da
Gomes de Mercena.
aprendizagem significativa.
Fonte: Elaborada pela autora.

EDIÇÃO
XVII SNEF

ANO
2007

XIX SNEF

2011

XXII SNEF

2017

Cavalcanti (XVII SNEF – 2007) Traduz a utilização de uma sequência didática a
respeito da lei de Newton da Gravitação Universal de modo que venha favorecer a
construção do conhecimento na estrutura cognitiva do aluno através de uma
aprendizagem significativa. A referida sequência didática foi aplicada em duas turmas da
3ª série do ensino médio, assim como a aplicação de um questionário com 11 questões
com base na teoria psicopedagógica de Ausubel e Novak. Quanto a sequência didática a
mesma ocorreu em seis etapas, onde as cinco primeiras foram realizadas atividades
construtivistas com a finalidade que ocorra a Aprendizagem por Descoberta Significativa
ao invés da Aprendizagem por Recepção Mecânica como ocorre tradicionalmente.
Rebello e Ramos (XIX SNEF – 2011) Neste trabalho os autores relatam uma
experiência realizada com alunos do ensino médio de uma escola pública de Porto
Alegre/RS, que consiste na análise de desenhos produzidos pelos alunos, de uma
associação de resistores com lâmpadas associadas em série e paralelo e com chave, a
partir de um a unidade de ensino (UA). A proposição desses desenhos se deu através de
uma questão contida em questionário como parte de uma das atividades da UA. O referido
questionário foi aplicado em dois momentos, no início e no final, com a finalidade de
avaliar a evolução do conceito e a ocorrência da Aprendizagem Significativa, a partir de
uma unidade de ensino. Constatou-se que os desenhos produzidos pelos alunos traduzindo
a compreensão de circuitos elétricos foram todos corretos no segundo momento, o que
não pode ser verificado quando analisado os desenhos no início da unidade de
aprendizagem.
Dantas, Ribeiro e Mercena (XXII SNEF – 2017) O trabalho relata o estudo
realizado através da elaboração e aplicação de uma sequência didática sobre as cores do
céu com embasamento epistemológico na Teoria da Aprendizagem Significativa de
David Ausubel. Este estudo foi realizado com uma turma da 1ª série do ensino médio de
uma escola pública no município de Malhador/SE. O desenvolvimento desse estudo
ocorreu inicialmente com a aplicação de questionários com o objetivo de fazer um
levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, o que denunciou a necessidade da
intervenção do professor na evolução dos conceitos. Em um segundo momento ocorreu
novamente a aplicação de questionário que ao contrário do primeiro momento, mostraram
evolução nos conceitos e indícios da ocorrência de uma Aprendizagem Significativa.
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Tabela 2: Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa (ENAS).
TÍTULO
Abordagem histórico-didática de Física
de partículas fundamentada na
aprendizagem significativa: análise de
mapas conceituais.
Utilização de uma unidade de ensino
potencialmente significativa para
ministrar o conteúdo sobre modelos
atômicos.

AUTOR

EDIÇÃO

ANO

Marcia da Costa;
Irinéa de Lourdes
Batista.
Vagnes Gonçalves da
Silva; Andreia de
Freitas Zompero.

6º ENAS

2016

6º ENAS

2016

Fonte: Elaborada pela autora.

Costa e Batista (6º ENAS – 2016) Neste trabalho os autores apresentam a análise
de Mapas Conceituais, que é um recorte de uma pesquisa das potencialidades e
delimitações de uma abordagem histórico-didática a respeito de um tema de Física
Moderna, com auxílio de multimídias, no Ensino Médio. A elaboração e aplicação da
Unidade Didática está norteada pelos pressupostos da Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel. No desenvolvimento da pesquisa levou-se em consideração as
noções prévias e posteriores dos alunos a respeito do tema trabalhado, a saber Física de
Partículas. Para a coleta de dados foram utilizados a Unidade Didática, questionários,
Mapas conceituais e anotações feitas pela pesquisadora. Os resultados da pesquisa
demonstrou que a Unidade Didática mostrou-se eficaz para a compreensão dos conteúdos
relacionados a Física de Partículas, apontando indícios de aprendizagem significativa.
Silva e Zompero (6º ENAS – 2016) Este trabalho apresenta a aplicação de uma
sequência didática Potencialmente Significativa para alunos da 2ª série do ensino médio
para o estudo de modelos atômicos. Os alunos já haviam estudado o citado conteúdo,
porém, haviam muitos equívocos quanto aos conceitos relacionados ao tema. A sequência
didática, seguindo as orientações de Moreira contém oito passos, esta experiência
apresenta os resultados do terceiro passo, que mostrou-se eficaz quanto a melhoria na
compreensão dos modelos atômicos.
Tabela 3: Periódicos CAPES.
TÍTULO
Contribuições da contextualização no
ensino de ciências: uma abordagem de
conceitos de ondulatória e estudo da
luz no ensino médio.
Relato sobre a implementação de uma
unidade de aprendizagem sobre
partículas elementares e interações
fundamentais no ensino médio.
Gamificação de materiais didáticos:
uma proposta para a aprendizagem
significativa da modelagem de
problemas físicos.
Uma UEPS para o ensino dos espelhos
esféricos.

AUTOR

REVISTA

ANO

Fernando Frederico;
Dulcinéia Gianotto.

Areté, Vol.8 –
Nº 17

2015

Lisiane Araujo
Pinheiro;
Sayonara Salvador
Cabral da Costa.
Thiago Machado da
Costa; Maria de
Fátima da Silva
Verdeaux.
André Luís Miranda
de Barcellos Coelho;
Cézar Borges Teixeira;
Fábio de Oliveira;
Samara Leite Brito
Meira.
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Experiências em
Ensino de
2009
Ciências Vol. 4
– Nº 3
Experiências em
Ensino de
2016
Ciências Vol. 11
– Nº 2
Experiências em
Ensino de
2017
Ciências Vol. 12
– Nº 8
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Uma proposta para o uso do
giroscópio no estudo da conservação
do momento angular.

Jucelino Cortez;
Cassiano Zolet
Busatto.

Romário Felinto
Rafael; Rafaella
Martins da Silva;
Francisco Augusto
Silva Nobre; Laylson
Alves Vieira.
Fonte: Elaborada pela autora.

O estudo da termodinâmica com o uso
de folhetos de cordel.

Experiências em
Ensino de
2018
Ciências Vol. 13
– Nº 1
Experiências em
Ensino de
2018
Ciências Vol. 13
– Nº 1

Frederico e Gianotto (Areté, Vol.8 – Nº 17/2015) – Os autores utilizaram uma
sequência didática como subsídio para relacionar a Física com outras áreas do
conhecimento, promovendo discussões objetivando que os alunos identifiquem conceitos
físicos em situações cotidianas. Os resultados mostraram que ao identificar conceitos com
fenômenos em situações diárias os alunos contextualizaram esses conceitos de forma a
atribuir significados.
Pinheiro e Costa (Experiências em Ensino de Ciências Vol. 4 – Nº 3/2009) – Com
base na Teoria da Aprendizagem significativa os autores apresentam o relato da
implementação de uma unidade de Aprendizagem sobre Partículas Elementares e
Interações Fundamentais em uma turma da terceira série do ensino médio de uma escola
pública de Porto Alegre. Na referida Unidade de Aprendizagem foi realizado construção,
apresentação e avaliação de mapas conceituais construídos pelos alunos em pequenos
grupos.
Costa, Verdeaux. (Experiências em Ensino de Ciências Vol. 11 – Nº 2/2016) – O
trabalho apresenta o resultado de uma proposta didática a partir da elaboração e aplicação
de um material instrucional utilizando elementos dos jogos (gamificação) com a
finalidade de resgatar a motivação pela disciplina de Física, assim como, incentivar a
autonomia dos estudantes em relação ao próprio processo de aprendizagem. Foi
estruturada uma sequência didática que foi aplicado a um grupo de alunos enquanto o
outro grupo participava das aulas com práticas tradicionais, foi aplicado testes antes e
depois da intervenção aos dois grupos de alunos, onde o grupo que foi submetido a nova
proposta didática demonstrou indícios de aprendizagem significativa.
Coelho, Teixeira, Oliveira e Meira (Experiências em Ensino de Ciências Vol. 12
– Nº 8/2017) – Os autores apresentam uma UEPS desde de sua elaboração, aplicação e
análise de resultados, para o estudo de óptica geométrica aplicado aos espelhos esféricos.
A sequência didática sob forma de UEPS foi estruturada mediante conhecimentos prévios
dos alunos identificados por meio de testes de sondagem e uso de tecnologias digitais,
também foram utilizados situações problemas e objetos concretos na construção dos
conceitos Físicos envolvendo a óptica geométrica e os espelhos esféricos. Observou-se
que qualitativamente os estudantes estiveram mais motivados e apresentaram melhores
resultados nas avaliações.
Cortez e Busatto (Experiências em Ensino de Ciências Vol. 13 – Nº 1/2018) –
Fundamentados na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e nas contribuições
de Moreira com a Aprendizagem Significativa Crítica os autores utilizam uma sequência
didática para o estudo da conservação do momento angular, apoiada no uso do giroscópio.
A sequência didática aborda de forma qualitativa e quantitativa alguns tópicos sobre
rotações de corpos rígidos, bem como a utilização de modelos de fenômenos que possam
ser observados no cotidiano dos educandos.
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Rafael, Silva, Nobre e Vieira (Experiências em Ensino de Ciências Vol. 13 – Nº
1/2018) – Com o intuito de melhorar a aprendizagem dos alunos de Física, os autores
propõe a utilização de uma proposta didática fundamentada na Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel. A referida proposta consiste na utilização de folhetos de Cordel,
como ferramenta didática, e uma sequência de ensino que foi avaliada através de
minicursos que ocorreu em três encontros numa turma do primeiro ano do ensino médio
de uma escola pública no Crato/CE. A sequência didática abordou os conteúdos de Calor,
Temperatura e Dilatação. Através dos folhetos de cordel foi explorado os conhecimentos
prévios dos alunos no enfoque CTS em sua abordagem, os resultados foram analisados
mediante coleta de dados por meio de questionários e entrevistas que serviram para
verificar quais conceitos relevantes na estrutura cognitiva dos alunos foram alterados ou
acrescentados. Os resultados mostraram evidências de aprendizagem e motivação dos
alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados coletados nesta pesquisa para estruturação do Estado da Arte sobre a
temática Aprendizagem Significativa em Aulas de Física com foco em sequências
didáticas, se deu em um quantitativo satisfatório tendo em vista a fonte de pesquisa que
se delineou em dois eventos com grande relevância em pesquisa no ensino de Física,
exatamente, para nos dá um parâmetro das produções ocorridas para o tema já
mencionado.
A importância do estudo sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa é crucial
para a inserção do aprendiz no processo de aquisição do conhecimento e na dinamicidade
que o mesmo proporciona nos espaços de ensino. As relações dialógicas, marco dessa
teoria, além de proporcionar ao professor o apropriamento do que o aluno percebe, ainda
favorece ao estreitamento das relações interpessoais, uma vez que, essas contribuem para
a quebra de barreiras entre o professor e o aluno. Esta relação aluno-professor, vai de
encontro a uma das condições de Ausubel para a ocorrência da aprendizagem que seria a
predisposição do aluno a aprender. Esses argumentos expõe a importância do estudo
dessa teoria e sua aplicabilidade em todas as áreas do conhecimento, que trouxe para este
levantamento bibliográfico, especificamente a Física.
Analisando os dados coletados observamos que houve uma maior concentração
da pesquisa na área da Física Clássica. Quanto aos resultados obtidos através da utilização
da referida teoria na verificação de ocorrência da aprendizagem, os relatos dos
pesquisadores em seus trabalhos mostrou que a mesma tem uma ocorrência satisfatória e
se apresenta de forma eficaz.
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ARENDT, VOEGELIN E O TOTALITARISMO: Uma proposta para o ensino de
filosofia no ensino médio
Rodolfo Rodrigues Medeiros111;
Galileu Galilei Medeiros de Souza112.

RESUMO
Este trabalho consiste em uma proposta de ação didática que pretende promover uma
aproximação do discente do Ensino Médio com algumas das discussões e reflexões
filosóficas referentes ao Totalitarismo. Essas questões serão analisadas sob a luz das
teorias políticas da filósofa e cientista política alemã Hannah Arendt (1906-1975) e do
filósofo alemão Eric Voegelin (1901-1985). A problemática central que permeia essa
pesquisa gira em torno da seguinte questão: quais fatores contribuíram para o surgimento
e ascensão dos regimes totalitários na Europa do século XX? E a tese que a sustenta
baseia-se na concepção de que essas causas foram tanto de ordem social e política, como
o colapso do sistema partidário, o aparato de propagação ideológica, quanto de ordem
individual, como o estado de espírito ou de consciência do cidadão. As reflexões e
discussões que fundamentam esta empresa serão desenvolvidas por meio da revisão
bibliográfica das seguintes obras: Origens do Totalitarismo: antissemitismo,
imperialismo e totalitarismo, de autoria de Hannah Arendt; Hitler e os Alemães, escrita
por Eric Voegelin. O presente trabalho está disposto da seguinte forma: a discussão inicial
constituirá uma apresentação sobre o conceito de totalitarismo; no ponto seguinte serão
apresentadas algumas das reflexões de Hannah Arendt concernentes ao totalitarismo; por
sua vez, a seção subsequente será baseada nas reflexões e obras de Eric Voegelin. O
intento deste artigo é apresentar uma breve análise e discussão de concepções filosóficas
relacionadas ao Totalitarismo, pretendendo que tal investigação possa revelar os traços e
propósitos do aparato de dominação ideológica que apoia os regimes totalitários, e que o
entendimento e a reflexão a respeito dessas condições possa fazer com que o leitor seja
capaz de identificar e reconhecer esses conteúdos ideologizantes de projetos de
manipulação em seu cotidiano, representando, assim, uma considerável ferramenta de
combate contraideológico. É válido salientar que este artigo é um recorte de uma pesquisa
de mestrado em desenvolvimento no programa de Mestrado Profissional em Filosofia –
PROF-FILO, ofertado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN,
Campus Avançado de Caicó.
Palavras-chave: Hannah Arendt. Eric Voegelin. Totalitarismo. Ensino de Filosofia no
Ensino Médio.

INTRODUÇÃO
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A história política do século XX é marcada pelo surgimento de regimes políticos
totalitários que se fizeram presentes, por exemplo, na Alemanha nazista, na Rússia
stalinista, na Itália fascista, na China comunista. Esses regimes geraram profundas
consequências na cultura, na sociedade, na medicina, na comunidade científica e nas
relações e teorias políticas contemporâneas, tais como: impulsionaram inúmeras
discussões concernentes aos direitos humanos, extensos debates acerca dos fundamentos
das relações políticas internacionais, despertaram a atenção mundial para a emergência
das definições de princípios éticos e bioéticos que deveriam nortear as pesquisas
científicas envolvendo seres humanos etc. Com isso, pela complexidade, extensão e
consequências, os estudos e reflexões sobre o totalitarismo constituem uma temática
fundamental da filosofia política. Dessa forma, faz-se necessária a promoção de
atividades capazes de suscitar reflexões sobre os regimes totalitários. E este é o intento
do presente artigo.
O tema tratado será o Totalitarismo113, e as reflexões e discussões sobre o assunto
serão trabalhadas à luz dos escritos das filósofa e cientista política Hannah Arendt (19061975) e do filósofo alemão Eric Voegelin (1901-1985). No tocante ao pensamento de
Arendt a referência principal analisada será: Origens do Totalitarismo: antissemitismo,
imperialismo, totalitarismo. Já a obra de Voegelin que embasará o artigo será: Hitler e os
Alemães. É preciso destacar que este artigo é uma pequena parte de uma pesquisa de
mestrado em andamento no programa de Mestrado Profissional em Filosofia – PROFFILO, ofertado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus
Avançado de Caicó.
Em síntese, este trabalho está disposto da seguinte forma: na primeira parte será
feita uma breve apresentação sobre o conceito de Totalitarismo; a segunda parte contém
algumas das reflexões de Arendt a respeito deste tema; na terceira parte serão expostas
algumas das ideias de Voegelin acerca do referido assunto. Vale ressaltar que a intenção
aqui não é tratar a visão voegeliana nem a arendtiana sobre esse fenômeno como as únicas
corretas, nem as impor como concepções ideais e absolutas, encerrando assim as
discussões sobre o tema (aliás, nada mais anti-filosófico do que isso: impor algo como
uma verdade inquestionável, um dogma). Muito pelo contrário, o grande intento aqui é
apresentar e levantar reflexões que endossem ainda mais os debates, questionamentos,
discussões e reflexões a respeito do tema tratado.
Este trabalho visa colocar o discente/leitor diante de problemas e reflexões sobre
os regimes totalitários do século XX, questões do tipo: que fatores (sociais, políticos,
religiosos) tornaram possível a ascensão desses regimes? Quais mecanismos ideológicos
foram empregados para manipular os valores e a ação da população e colocá-la em favor
dos regimes totalitários? Neste contexto, a abordagem filosófica do tema assenta-se no
pressuposto de que as discussões sobre o totalitarismo podem revelar as características e
intenções do mecanismo de manipulação ideológica que fundamentam esses regimes, e o
reconhecimento e a reflexão a respeito desses fatores podem fazer com que o
discente/leitor se mantenha em guarda contra essas tentativas de manipulação,
representando, assim, um importante instrumento de combate contraideológico. Em
outras palavras, a intenção é que essas discussões sejam capazes de suscitar uma maior
reflexão sobre os regimes totalitários, almejando com isso “contribuir para que
compreendamos o totalitarismo e a significação da permanente luta contra ele”
(POPPER, 1974, p. 16 – grifo nosso). Para o princípio da análise, um esclarecimento
inicial se faz necessário: qual a concepção de “totalitarismo” que subjaz essa empresa?
Esse ponto será exposto a seguir.
113

Dando ênfase ao Nazismo na Alemanha, já que é esse o contexto que influencia o pensamento dos
filósofos estudados.
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BREVE DEFINIÇÃO DO TOTALITARISMO
Mesmo décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ainda
olhamos atônitos para os horrores, os excessos, os abusos, a violência e o terror dos
regimes totalitários do último século. Muitos filósofos, sociólogos e cientistas políticos
dedicaram sua atenção para a análise dos fatores, mecanismos e artifícios que
possibilitaram seu surgimento e ascensão. E esta é a intenção dos escritos da presente
seção: contribuir para uma reflexão acerca do totalitarismo. Contudo, não se pretende
aqui adentrar numa epopeia conceitual sobre o totalitarismo. É sabido que há muitas
definições possíveis a respeito desse termo, mas optou-se, no presente trabalho, por adotar
a acepção que apresenta o totalitarismo como regime de governo onde há um grupo ou
“partido que governa totalitariamente uma nação. [...] expressão que é usada para designar
todas as ditaduras monopartidárias, abrangendo tanto as fascistas, nazistas e stalinistas
quanto as comunistas” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 1247). A
escolha dessa definição assenta-se na ideia de que ela abrange todos os regimes políticos
que apresentam certo absolutismo doutrinário político, incluindo, ao mesmo tempo, os
regimes de base ideológica de direita e de esquerda.
O importante para este empreendimento, mais do que conhecer o conceito em si,
é perceber as características dos regimes totalitários, que, de maneira geral, podem ser
resumidas nas seguintes: existência de um único partido (justamente o que se instaura no
poder); centralização e monopolização dos poderes políticos (não há uma divisão efetiva
entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, por exemplo); extrema burocratização
do aparelho estatal; culto aos líderes do partido ou do Estado (alguns são quase deificados,
tratados como mitos); difusão de propagandas que apoiam, incentivam e exaltam o
patriotismo; censura dos meios de comunicação (e de expressão, como a arte, a música,
a literatura etc.); profunda perseguição e repressão a opositores do regime e busca de um
“bode expiatório”, um grupo social inimigo do Estado, que inclusive é apontado como
responsável pelo não desenvolvimento ou pelo declínio da nação; e, claro, o aumento dos
meios de coerção e repressão, como o fortalecimento dos órgãos militares. Definida a
acepção de Totalitarismo que permeia este trabalho, pode-se partir para o problema
seguinte, qual seja: para Arendt, quais fatores contribuíram para a ascensão do
totalitarismo no século XX? Essa questão será discutida nos próximos parágrafos.
HANNAH ARENDT E O TOTALITARISMO: A RUÍNA DAS CLASSES, O
SURGIMENTO DAS MASSAS
Através da análise promovida por Arendt é possível perceber que os movimentos
totalitários se aproveitaram da crise política e econômica gerada pelo colapso dos
Estados nacionais da Europa. Esse colapso fez com que a parte da população
descontente com o panorama político vigente crescesse exponencialmente, acarretando
o aumento considerável do número de cidadãos decepcionados e desconfiados com os
seus representantes políticos. Esse quadro gerou uma espécie de porção social, que se
fazia presente em todas as classes sociais, que Arendt denomina de massas, e foram
essas massas que deram corpo político aos regimes totalitários. A respeito desse ponto,
a referida filósofa afirma que “[...] a transformação das classes em massas e a
concomitante eliminação da solidariedade grupal são condições sine qua non do
domínio total” (ARENDT, 2012, p. 270). O que são essas massas? Quais estratégias os
movimentos totalitários adotaram para seduzi-las e mantê-las sob domínio? E como a
solidariedade grupal foi extinguida? Esses problemas serão trabalhados nos parágrafos
que se seguem.
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Os movimentos totalitários não chegam ao poder através da força, da violência
e da opressão, embora depois eles usem esses artifícios para aumentar seu controle e
autoridade, sua ascensão se dá através do apoio das massas. Mas quais são as
características dessas massas? A respeito desse conceito, a autora esclarece que
O termo massa só se aplica quando lidamos com pessoas que,
simplesmente devido ao seu número, ou à sua indiferença, ou a uma
mistura de ambos, não se podem integrar numa organização baseada
no interesse comum, seja partido político, organização profissional ou
sindicato de trabalhadores. Potencialmente, as massas existem em
qualquer país e constituem a maioria das pessoas neutras e
politicamente indiferentes, que nunca se filiam a um partido e
raramente exercem o poder de voto (ARENDT, 2012, p. 280).

Isto posto, nota-se que essas massas são constituídas por indivíduos que são
indiferentes à política e que, até então, não tinham participação política efetiva. Na
verdade, essa ausência de efetividade política retrata a condição de grande parcela da
população dos Estados-nações europeus do século XX, pois a participação política era
bem restrita, no sentido de que apenas uma pequena parte de cada classe (os seus
representantes) é que de fato participava das decisões políticas. Então, a imensa maioria
dos cidadãos era politicamente excluída, mas essa restrição política até então gerava
apenas indiferença aos excluídos. Contudo, os indivíduos excluídos, decepcionados e
descontentes do ponto de vista social e político “[...] deixavam de lado a apatia e
marchavam para onde vissem oportunidade de expressar a sua violenta oposição”
(ARENDT, 2012, p. 283).
As massas serão formadas por esses cidadãos descontentes com a representação
política de suas classes. Os indivíduos sem voz e participação abandonam suas classes
(mas essa migração é política, e não econômica) e rumam em busca de uma nova
representação que lhes garanta participação política ativa e efetiva. Essa migração
política gerou o colapso das classes, e essa queda
[...] das classes transformou as maiorias adormecidas, que existiam
por trás de todos os partidos, numa grande massa desorganizada e
desestruturada de indivíduos furiosos que nada tinham em comum
exceto a vaga noção de que as esperanças partidárias eram vãs; que,
consequentemente, os mais respeitados, eloquentes e representativos
membros da comunidade eram uns néscios e que as autoridades
constituídas eram não apenas perniciosas mas também obtusas e
desonestas (ARENDT, 2012, p. 283).

Essa marcha que ocasionou a queda do sistema de classes também gerou, por
consequência, o colapso do sistema partidário, pois “[...] os partidos, cuja função era
representar interesses, não mais podiam representá-los, uma vez que a sua fonte e origem
eram as classes” (ARENDT, 2012 p. 283). Assim, ocorreu que os partidos tradicionais
já não conseguiam atrair novos membros, pois esses indivíduos estavam insatisfeitos
com o desempenho da política vigente e não se sentiam representados por seus líderes.
Em contrapartida, esse público não cooptado pelos partidos desejava maior participação
política e vislumbrara essa oportunidade na filiação aos novos movimentos que
surgiam, aqueles que vão fabricar os movimentos totalitários, pois eles, desde sua
origem, apresentavam-se ao público como uma alternativa aos partidos convencionais
e à política habitual.
Mossoró – Rio Grande do Norte – 2019

295

Problemas sociais e econômicos agravados pela Primeira Guerra mundial (19141918), como o desemprego, a inflação, a fome e a miséria, aumentaram
exponencialmente essa massa de cidadãos descontentes e desolados que ansiavam por
mudanças políticas e econômicas, e foi justamente com essas promessas de mudança
política, recuperação econômica e exaltação nacional que os movimentos totalitários
atraíram essas massas. Este constitui então o plano de fundo social que propiciou o
surgimento e ascensão dos regimes totalitários: uma grande massa, que aumenta cada
vez mais, de cidadãos decepcionados e desconfiados com os partidos convencionais,
cansados do velho sistema político, desejando maior participação e assolados por
problemas sociais e econômicos que os fazem ansiar desesperadamente por mudanças
rápidas.
De fato, os movimentos totalitários oferecem tudo isso: uma completa
modificação na política, restauração e crescimento econômico, glorificação e
enaltecimento da Nação e concede ainda um papel mais ativo ao indivíduo, aumentando
sua responsabilidade nessas mudanças, pois sem sua anuência e contribuição tais
alterações não ocorrerão. Desse modo, os movimentos totalitários concedem ao cidadão
certo sentimento de pertença e de participação na realização dessa grande “missão
política”, e tudo o que o movimento pede em troca aos seus seguidores é: apoio
incondicional. Mas uma coisa é conquistar o apoio, e outra bem diferente é mantê-lo. E
isso leva às nossas próximas questões: como os movimentos totalitários conseguiram
manter o apoio dessas massas mesmo após a promoção de atos de violência e crueldade?
O que foi feito para que indivíduos que até então eram indiferentes à política se
agarrassem tão intrinsecamente a um movimento que em nome dele abrissem mão de
sua personalidade e se tornassem massificados? Essas questões serão discutidas nos
próximos parágrafos.
O CIDADÃO MASSIFICADO
O humano massificado não é essencialmente violento, desumano, cruel. Na
realidade, a chave para o domínio totalitário é precisamente fazer com que os ideias do
partido constituam os “novos valores” que fundamentam a conduta e consciência moral
do cidadão da massa. A intenção é fazer com que a personalidade do indivíduo seja, de
certo modo, dissolvida na massa. Seus ideais, objetivos e consciência são aqueles
definidos pelo movimento, que visa, a todo custo, fortificar e exaltar a Nação (pelo
menos essa é a justificativa ideológica propagada). Os critérios de avaliação da ação
não são mais pautados em princípios éticos ou religiosos humanistas, essa avaliação é
política e está associada à sua contribuição para o movimento. Assim, a ação válida é
aquela que favorece a afirmação do movimento. Resumidamente, o novo “critério
moral” passa a ser: a sobrevivência do movimento (que representa o partido, a “raça”
ou o grupo social a ser protegido e desenvolvido). Por consequência, o individualismo
é suprimido, no sentido de que os movimentos totalitários conseguem fazer com que o
cidadão deixe suas reinvindicações e interesses individuais e acolha as ambições e
desejos do partido ou do movimento como seus, sendo inteiramente dedicado e fiel a
ele (partido).
É a lealdade irrestrita ao movimento que constitui o fator capital da massificação
total. Entretanto, tal grau de lealdade só pode ser possibilitado através do isolamento. E
como promover esse isolamento? Como afetar ou privar o cidadão de suas relações
sociais? Por meio do artifício da “culpa por associação”. A finalidade desse mecanismo
é assustar os cidadãos e fazê-los distanciarem-se de indivíduos com os quais eles
mantinham relações de proximidade. Acerca desse instrumento, a autora afirma: “A fim
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de destruir todas as conexões sociais e familiares, os expurgos eram conduzidos de
modo a ameaçarem com o mesmo destino o acusado e todas as suas relações, desde
meros conhecidos até os parentes e amigos íntimos” (ARENDT, 2012, p. 289).
A mensagem clara que essa “culpa por associação” passa é: caso você se
aproxime ou conheça um cidadão que seja investigado, culpado e condenado, você
poderá ser associado a ele e sofrer as mesmas sanções. A propaganda ideológica
encarrega-se de transmitir essa mensagem ao povo. E, como consequência prática disso,
o cidadão, por receio de ser associado ou vinculado a alguém que seja culpado,
simplesmente evita aproximar-se dos outros. Assim, os laços afetivos e sociais entre os
cidadãos são quebrados. Dito isto, vê-se que o sucesso do movimento totalitário
depende da tarefa de criar e propagar condições que garantam a lealdade integral do
cidadão, pois é isso que constitui a base psicológica do domínio total, porém essa
fidelidade completa só é alcançada quando os cidadãos são atomizados e isolados, uma
vez que os indivíduos “[...] desprovidos de outros laços sociais — de família, amizade,
camaradagem — só adquirem o sentido de terem lugar neste mundo quando participam
de um movimento, pertencem ao partido” (ARENDT, 2012, p. 289-290).
Sem laços sociais, o indivíduo não vê outras possibilidades de realização social
nem outra maneira de vida que não seja essa: no movimento e pelo movimento (ou
partido). É como se sua existência e forma de vida fossem asseguradas por ele (partido),
por isso, deve-lhe obediência e dedicação ilimitadas. Quando o cidadão assimila e
introjeta essa ideia está concluído o aparato mais eficaz de dominação ideológica, um
que agora não necessita mais de mecanismos externos de controle, seja ele o Estado ou
um órgão de repressão, pois “graças à sua ideologia peculiar e ao papel dessa ideologia
no aparelho de coação, o totalitarismo descobriu um meio de subjugar e aterrorizar os
seres humanos internamente (ARENDT, 2012, p. 290).
Por conseguinte, os “inimigos” do movimento ou do partido tornam-se inimigos
do cidadão, uma vez que é o movimento que dá razão e sentido à vida do cidadão. A
existência do indivíduo está condicionada ao sucesso e sobrevivência do movimento.
Deste modo, conhece-se porque “[...] as convicções de um nazista ou bolchevista não
sejam abaladas por crimes cometidos contra os inimigos do movimento [...]”
(ARENDT, 2012, p. 278). Não obstante, o movimento totalitário, por sua vez, existe
para garantir a grandeza e o destino da Nação (ou da raça, do grupo social etc.), e assim,
com base nessa “consciência” ideológica, a conservação do partido é mais relevante que
a do cidadão. Por essa razão, a fé e fidelidade do cidadão ao partido (ou movimento)
não é abalada
[...] nem mesmo quando ele próprio se torna vítima da opressão,
quando é incriminado e condenado, quando é expulso do partido e
enviado para um campo de concentração ou de trabalhos forçados.
Pelo contrário: para o assombro de todo o mundo civilizado, estará até
disposto a colaborar com a própria condenação e tramar a própria
sentença de morte, contanto que o seu status como membro do
movimento permaneça intacto. (ARENDT, 2012, p. 278).

Nessa lógica, se fossem postas numa balança a vida do cidadão, de um lado, e a
manutenção do partido, do outro, o cidadão optaria pelo partido, pois somente ele pode
realizar o sentido da Nação (raça, ou grupo) e garantir o seu futuro. A Nação, para
cumprir a sua missão, precisa muito mais do partido (movimento) do que de um cidadão.
Então, a sobrevivência do partido seria ainda mais importante que a do próprio cidadão,
pois sem o partido o destino da Nação (raça, grupo etc.) não se realizará.
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Na compreensão de Hannah Arendt, esses foram alguns dos mecanismos
ideológicos que garantiram o sucesso dos movimentos totalitários. Esses fatores
constituíram as bases psicológicas que alicerçaram o êxito da dominação absoluta dos
movimentos totalitários, pois moldaram, ou melhor, deformaram a
“consciência/humanidade” do indivíduo massificado que aderiu e seguiu
incondicionalmente a esses movimentos. Eric Voegelin dá uma análise diferente a
respeito disso: ele não descarta a ideia de que esses fatores exerceram influência sobre
o pensamento e as ações do indivíduo. No entanto, ele defende que a “consciência” do
indivíduo já estava deformada, por isso que essas questões tiveram efeito sobre ele. Em
indivíduos espiritualmente sãos esses mecanismos não teriam o mesmo resultado.
Voegelin então investigará os seguintes problemas: o que é esse problema que afetou a
consciência do indivíduo e o deixou refém dos instrumentos ideológicos totalitários? E
qual a sua causa? Essas dúvidas serão abordadas na seção seguinte, baseadas nos
escritos de Eric Voegelin.
VOEGELIN E A PNEUMOPATOLOGIA: A “INCONSCIÊNCIA” ÉTICA COMO
CONDIÇÃO PARA A DOMINAÇÃO TOTAL
Na obra Hitler e os Alemães, Voegelin busca compreender os fatores que
possibilitaram o surgimento e ascensão do Nazismo na Alemanha. Muitos estudiosos
dedicaram-se a compreender o que tornou isso possível, e grande parte das
investigações a esse respeito centram-se na análise da figura de Hitler, por vezes
atribuindo a ele um poder de fascínio quase sobrenatural, descrevendo-o como alguém
que com sua oratória “mágica” e seu carisma irresistível foi capaz de praticamente
“enfeitiçar” uma nação inteira. Voegelin não segue esta linha de análise, ele não se
detém a analisar a natureza de Hitler nem as suas “qualidades”, por compreender que
não se deve “isolar Hitler e analisá-lo apenas como uma personalidade individual. Em
vez disso, pode-se ver o fenômeno de sua ascensão ao poder apenas em conexão com
uma disposição do povo alemão, que levou Hitler ao poder” (VOEGELIN, 2007, p. 83).
Por isso, Voegelin direciona sua análise sobre o “estado de espírito” dos cidadãos que
são atraídos como apoiadores quase que incondicionais do Nazismo, ou seja, ele reflete
acerca dos fatores que levaram o indivíduo a ser envolto pelos mecanismos e
instrumentos de manipulação ideológica que promoveram a ascensão do Partido Nazista
e de Hitler ao poder.
Dessa forma, o referido filósofo muda o foco da investigação: centra sua reflexão
não nos “mágicos poderes persuasivos” de Hitler, mas sim na consciência do indivíduo
que se deixou envolver e ser manipulado pelo nazismo. Nesse tipo de análise, a culpa
não é mais coletiva, a responsabilidade agora cai sobre cada cidadão que aceitou e
seguiu acriticamente o nazismo. E a respeito desta questão, Voegelin afirma que foi
“uma situação de apodrecimento intelectual e ético que, de fato, fundamentou a
ascensão do fenômeno de Hitler” (VOEGELIN, 2007, p. 80). Ele vai além, e percebe
que esse fator seria o responsável não só pela ascensão do nazismo ao poder, mas de
todos os regimes totalitários, pois essa condição “[...] não é apenas um problema
alemão. É um problema internacional” (VOEGELIN, Hitler e os Alemães, p. 80). E,
portanto, se esse problema não for combatido ele pode vir a fundamentar novamente a
ascensão de movimentos totalitários ao poder. Voegelin denomina essa enfermidade
intelectual e ética de pneumopatologia ou “doença do espírito”. Mas quais a
características dessa pneumopatologia? Essa dúvida será discutida nos parágrafos que
se seguem.
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Na concepção de Voegelin, foi uma espécie de enfermidade intelectual e ética
que levou o indivíduo a seguir as ideologias totalitárias, mas para compreender a
degeneração que afetou uma sociedade inteira a ponto de levá-la a escolher e seguir
Hitler como seu representante (ou algum outro líder totalitário) é preciso saber o que é
o ser humano, o que lhe constitui enquanto ser humano, e então perceber os fatores que
geraram certa “decadência humana” que permitiu ao indivíduo ser atraído e envolvido
pelas ideologias totalitárias. Portanto, primeiramente será apresentada a concepção de
Voegelin acerca da natureza humana, para assim reconhecer as características do ser
humano “espiritualmente são”, e então compará-lo com o humano acometido por essa
“enfermidade espiritual”.
Voegelin direciona sua analisa às reflexões e produções que, de certa forma,
forjaram a cultura ocidental e as experiências engendradoras do homem, para esclarecer
“[...] quando o homem, como tal, foi descoberto? E o que ele descobriu ser? Essas
descobertas aconteceram respectivamente nas sociedades helênica e israelita”
(VOEGELIN, 2007, p. 117). Essas sociedades descobriram a constituição essencial do
ser humano, porém cada uma aponta um polo fundamental dessa constituição: a
essência humana descoberta e exaltada na experiência filosófica helênica é a nous (a
razão); enquanto que na experiência israelita o polo apontado e glorificado como parte
fundamental da essência humana é o pneuma (espírito). Vale ressaltar que, na
concepção voegeliniana, esses polos não são excludentes nem opostos, ambos
concorrem para compor a natureza humana em sua forma mais essencial e integral. Para
ele, “a razão e o espírito são os dois modos de constituição do homem [...]”
(VOEGELIN, 2007, p. 117).
A relação entre esses polos (razão e espírito) na consciência e conduta do ser
humano pode gerar “categorias” ou “graus” distintos de existência humana. Para elencar
esses graus ou tipos de homens, Voegelin analisa as diferenciações que o poeta grego
antigo Hesíodo (na obra Os Trabalhos e os Dias) e o filósofo grego antigo Aristóteles114
(na sua Ética a Nicômaco) fizeram acerca dessa questão, e da comparação entre essas
concepções (hesiódica e aristotélica) percebe-se que
[...] aqui já tendes três tipos de homens: o homem que está na plena
posse do nous e pode aconselhar a si mesmo [...]; aquele que, em caso
de dúvida, tem ao menos razão suficiente para ouvir àquele que está
em plena posse [do nous]; e aquele que não tem nem um nem outro e,
portanto, é um camarada inútil, que pode tornar-se um camarada
perigoso (VOEGELIN, 2007, p. 120).

Assim, há três “espécies” de humanos: o sábio, aquele que pensa por si, tem
autonomia intelectual (essa sabedoria pode ser tanto noese quanto pneumática); aquele
que escuta o sábio, mas faz isso porque sua consciência, certamente influenciada por
certo senso de humanidade, consegue identificar e distinguir nos conselhos dos sábios
as boas e más ações, pois mesmo que sua dimensão essencial (razão e espírito) não seja
capaz de guiar sua própria ação ela o auxiliaria na avaliação e discernimento entre as
ações boas e ruins; e o inútil, cujas dimensões racional e espiritual estão degeneradas
de tal forma que ele não consegue guiar suas ações (não tem autoridade racional e
espiritual) nem discernir entre as boas e más dentre as que lhes são apresentadas, seu
senso de humanidade está deformado. Seria esse terceiro tipo, o homem inútil, que se
converteu em massa de manobra aproveitado e manipulado pelas ideologias totalitárias.
114

Para mais informações a respeito desses tipos diferentes de homens descritos por Hesíodo e Aristóteles
Cf. Voegelin, 2007, p. 119-120.
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E esse tipo não é característico de uma classe ou nível social específico, na verdade,
“[...] nosso problema é que o homem inútil existe em todos os níveis da sociedade, até
nas classes mais altas, incluindo pastores, prelados, generais, industriais e assim por
diante” (VOEGELIN, 2007, p. 120).
Já que esse homem inútil se faz presente em diversas classes e níveis sociais,
Voegelin opta então por procurar um termo mais amplo e abrangente para nomeá-lo e
sugere empregar a “[...] a expressão neutra ‘ralé’ para isso. Há homens que são ralé no
sentido em que eles nem têm autoridade de espírito ou de razão, nem são capazes de
responder à razão ou ao espírito, se aparecem, aconselhando-os ou relembrando-os”
(VOEGELIN, 2007, p. 121). Dessa forma, Voegelin complementa a divisão das
espécies de homens e faz a distinção “[...] dos que têm autoridade humana, dos que
podem seguir a autoridade e da ralé [...]” (VOEGELIN, 2007, p. 121).
É válido lembrar que, neste caso, aqueles que seguem a autoridade não o fazem
por obediência cega, mas sim por reconhecer essas ordens como algo correto, pois seus
espíritos ainda são capazes de lhes orientar na tarefa de distinguir entre as ações boas e
más. A respeito da ralé (que já perdeu até mesmo esse “bom senso” ético) entende-se
que essa incapacidade que a caracteriza não é inata, nem de origem genética, não é nem
mesmo um sintoma de classe. O que leva a essa ralé é certa “doença do espírito”. Mas
quais os sintomas dessa doença do espírito? A “[...] estupidez no pensar e no agir”
(VOEGELIN, 2007, p. 132)
Voegelin identifica a estupidez com essa doença do espírito. E para tentar
elucidar esse conceito de estupidez o filósofo mencionado faz uso da definição que o
escritor austríaco Robert Musil (1880-1942) atribui a esse termo, na obra O Homem sem
Qualidades. Acerca dessa noção de estupidez, observa-se que ela está associada à
incompetência ou incapacidade para desempenhar determinada tarefa ou decisão
considerada normal. Portanto, a “[...] estupidez é sempre relacionada com a normalidade
de um comportamento social determinado” (VOEGELIN, 2007, p. 133). Para enfatizar
a especificidade dessa “estupidez espiritual”, Voegelin, ainda baseando-se nos escritos
de Musil, apresenta a distinção entre estupidez simples (ou honrada) e estupidez
elevada: a estupidez simples seria uma mera falta de entendimento ou compreensão; já
a estupidez elevada seria
[...] um distúrbio no equilíbrio do espírito. O espírito agora se torna o
adversário, não a mente. Não é um defeito da mente como nas pessoas
simples, mas um defeito do espírito [...]. Schelling já empregou a
expressão “pneumopatologia” para distúrbios espirituais desse tipo.
Isso significa que o espírito está doente, não a alma no sentido da
psicopatologia: então, a doença espiritual, a doença do espírito,
condições pneumopatológicas opostas a condições psicopatológicas.
(VOEGELIN, 2007, p. 137).

Ou seja, a estupidez elevada não é uma psicopatologia, uma doença da psique, é
uma pneumopatologia, uma doença do espírito. E essa condição pneumopatológica
significa que o ser humano não é mais capaz de definir corretamente suas ações e
decisões, esse estado de degeneração espiritual provoca, portanto, um abalo do senso
ético, uma perda da habilidade de refletir e decidir humanamente (pautado em princípios
e valores humanistas) sobre qual conduta é boa, correta e justa. Ou seja, é um indivíduo
que não possui mais a “consciência moral” para orientar ou refrear suas ações e desejos.
Na obra Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, Arendt
também percebe essa ausência de reflexão ética nas impressões e percepções que ela
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teve sobre Adolf Eichmann115 durante o seu julgamento. Sobre esse aspecto, Arendt
escreve que:
Eichmann não era nenhum Iago, nenhum Macbeth, e nada estaria mais
distante de sua mente do que a determinação de Ricardo III de “se
provar um vilão”. A não ser por sua extraordinária aplicação em obter
progressos pessoais, ele não tinha nenhuma motivação. E essa aplicação
em si não era de forma alguma criminosa; ele certamente nunca teria
matado seu superior para ficar com seu posto. Para falarmos em termos
coloquiais, ele simplesmente nunca percebeu o que estava fazendo. [...]
Ele não era burro. Foi pura irreflexão — algo de maneira nenhuma
idêntico à burrice — que o predispôs a se tornar um dos grandes
criminosos desta época (ARENDT, 1999, p. 320 – grifo nosso).

Como se nota, na concepção de Hannah Arendt, Eichmann não se sentia culpado
pelos crimes dos quais fora acusado mais devido a uma espécie de ausência de reflexão
ética do que a uma malignidade sanguinária. Ainda referente a esse ponto, Arendt defende
que a conduta de Eichmann “[...] estava relacionada com sua incapacidade de pensar
eticamente, ou seja, de pensar do ponto de vista de outra pessoa” (ARENDT, 1999, p.
58). Arendt e Voegelin concordam que é a ausência de reflexão ética que leva o indivíduo
a seguir e obedecer ao regime totalitário, porém Arendt atribui essa “inconsciência ética”
a uma espécie de fragmentação da ação116, que ela denomina da “banalidade do mal”117,
enquanto Voegelin apresenta como causa dessa irreflexão ou “inconsciência” ética uma
“doença da cultura”, que ele nomeia de gnosticismo.
Portanto, segunda a ótica de Voegelin, os fatores que promovem a
pneumopatologia são os mesmos que geram o gnosticismo118: a alteração ou abandono
de uma visão de mundo que fundamentou os valores culturais de determinado povo. As
correntes gnósticas surgem em ocasiões de instabilidade e de profundas mudanças sociais
e políticas que abrem espaço para elaboração de novas maneiras de ver, encarar, pensar e
atuar sobre a realidade. E o Gnosticismo será o fruto de uma dessas “novas” maneiras de
encarar o mundo, baseada numa espécie de salvação pelo conhecimento. A respeito desse
ponto, na obra Ciência, Política e Gnósis119, Voegelin escreve que

115

Eichmann foi um dos grandes responsáveis por gerenciar as ações referentes ao exílio em massa dos
judeus para os guetos e também para os campos de extermínio, na Segunda Guerra Mundial.
116
Onde cada indivíduo realiza uma das etapas da ação, não se sentindo responsável pelo seu resultado
final. Por exemplo: alguém organiza e autoriza os transportes dos judeus (função de Eichmann), e um grupo
de soldados é responsável por retirar os judeus de suas casas, outro grupo os conduz aos trens de transporte,
um terceiro grupo os recebe nos campos de concentração e os envia às câmaras de “banho”, e um indivíduo
aciona a alavanca que libera o gás venenoso que causa a morte desses judeus. O funcionário que autorizou
e organizou o transporte dos judeus não se sente responsável por sua morte, uma vez que há certo
“distanciamento” entre ele e a execução final da ação.
117
Dada a brevidade do presente trabalho, infelizmente, os esclarecimentos e discussões sobre esse conceito
não poderão ser feitas aqui.
118
Em uma breve definição, o termo Gnosticismo é comumente empregado para designar correntes
filosóficas e religiosas que se desenvolveram, tanto no Ocidente quanto no Oriente, nos primeiros séculos
depois de Cristo. Essas correntes são constituídas pela “mistura de elementos cristãos, míticos,
neoplatônicos e orientais. [...] Em geral, para os gnósticos o conhecimento era condição para a salvação”
(ABBAGNANO, 2007, p. 485). Dessa forma, fica claro que a característica essencial desses movimentos
é a ideia de que a gnósis (termo grego que significa “conhecimento”) é a chave para a salvação.
119
Este escrito está presente no livro intitulado El asesinato de Dios y otros escritos políticos. Como a
versão utilizada no presente artigo está escrita em espanhol, os trechos citados em língua portuguesa
(traduzidos pelo autor deste artigo) serão acompanhados por notas de rodapé que apresentam as suas versões
em língua espanhola.
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A perda de um sentido de existência devido ao colapso de instituições,
culturas e laços políticos deu origem à tentativa de compreender de uma
nova maneira o sentido da vida humana, redescobrir o sentido da
existência nas condições desse mundo. [...] Nesta série aparece, como
uma das mais magníficas entre as novas criações de sentido, a gnose120
(VOEGELIN, 2009, p. 75-76).

Portanto, os momentos de crise que geram profundas transformações sóciopolíticas fazem com que os seres humanos construam novas maneiras de analisar,
compreender e explicar a realidade, formas essas que, ao mesmo tempo, possam dar conta
de justificar as mudanças ocorridas e orientar o povo para um novo rumo. Com isso, fica
evidente que “[...] a insatisfação com o mundo, como tal, que leva ao desejo de
transformar o mundo através da ação política, é o que engendra o gnosticismo”
(FEDERECI, 2011, p. 89-90).
Nessa ótica, o gnosticismo parece ser compreendido como uma luta, um ato de
resistência contra um mundo cujo sentido foi abalado: o ser humano, envolto nesse
redemoinho de mudanças sociais, culturais, políticas, religiosas que acabam afetando o
seu pensamento, seus costumes, suas crenças, sua vida, é “forçado” a elaborar uma
perspectiva renovada sobre sua condição neste “novo” mundo. Por exemplo: durante
quase toda a Idade Média e em parte da Moderna o Cristianismo ocupa um lugar central
na cultura ocidental (no que se refere à influência sobre os valores e costumes
ocidentais), contudo, devido a inúmeros fatores (sociais, históricos, políticos etc.) essa
influência diminui consideravelmente. Esse abalo pode fazer com que o indivíduo, que
antes se pautava em tais valores, abandone-os e enfrente uma espécie de “crise” moral,
pois agora os valores nos quais ele se pautou durante toda a vida ruíram, e essa crise
moral e espiritual que causa a pneumopatologia. A princípio, isso parece ser algo
inofensivo. Afinal de contas, um único homem com essa doença do espírito não
representa ameaça à sociedade. Porém, quando essa pneumopatologia acomete uma
grande massa a situação torna-se perigosa. Uma massa “moralmente inconsciente”
liderada por alguém que também é portador dessa doença do espírito poderia gerar
atrocidades, crueldades, atos violentos e desumanos, como, de fato, os regimes
totalitários realizaram.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao passar por essa breve análise das teorias de Voegelin e Arendt, é possível notar
que ambos abordam o mesmo problema, com a mesma intenção (de revelar os
mecanismos e fatores que contribuíram para a insurgência do Totalitarismo), mas chegam
a conclusões diferentes, porque analisam a questão baseados em pressupostos filosóficos
distintos: Voegelin formula suas reflexões amparado por sua análise nos fatores
espirituais (como a pneumopatologia) e transformações culturais (promovidos pelo
gnosticismo) que acabaram gerando uma espécie de decadência espiritual do povo
alemão; Arendt elabora seu arsenal conceitual amparada em fatores político-sociais
(colapso partidário, manipulação das massas via propaganda ideológica).
Mesmo diferentes, essas análises se complementam, pois através delas pode-se
inferir que os fatores sociais (crise do sistema partidário, surgimento das massas,
120
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propagandas ideológicas, burocratização, exaltação do Estado em detrimento da
individualidade), analisados por Arendt, só tiveram eficácia enquanto instrumentos de
manipulação ideológicos porque encontraram uma imensa parcela da população que
apresentava as condições (espirituais e axiológicas), apontadas por Voegelin, que
facilitaram essa manipulação.
A intenção que moveu essa análise era produzir um pequeno artigo que possa ser
usado para possibilitar a compreensão e o entendimento inicial sobre o assunto,
representando um meio de introduzir o leitor/estudante em alguns do problemas,
conceitos e reflexões referentes ao Totalitarismo. Mas a tarefa de refletir sobre os regimes
totalitários não é mero enciclopedismo, o objetivo dessa “consulta” à tradição filosófica
não é apenas conhecer o conceito ou ideia, mas é uma consulta reflexiva, ativa, que tenta
utilizar os conceitos como ferramentas para se compreender (ou se proteger) a realidade
atual. Portanto, a abordagem filosófica do Totalitarismo baseia-se na ideia de que as
discussões a seu respeito podem revelar os traços e propósitos do aparato de dominação
ideológica que apoiam esses regimes, e o reconhecimento e a reflexão a respeito desses
fatores podem fazer com que o cidadão/leitor/estudante se mantenha em vigilância contra
esses espectros, contra esses projetos de manipulação, representando, assim, uma
considerável ferramenta de combate contraideológico, propostos afim de evitar que nossa
visão seja obnubilada pelas mesmas cortinas de fumaça ideológicas que já
proporcionaram o desenvolvimento desses regimes.
O trabalho acaba enfatizando ainda o fato de que o comprometimento da
capacidade de avaliação e reflexão ética do indivíduo pode gerar consequências
devastadoras em toda e qualquer sociedade. Desta maneira, para a harmonia e o pleno
desenvolvimento da convivência humana é necessário que a sociedade seja composta
por cidadãos com consciência ética, tolerância (às ideias, preferências políticas,
religiosas etc. distintas), empatia e solidariedade. Sem isso, teremos como resultado
uma sociedade polarizada, repleta de preconceitos (racial, cultural, étnico, homofóbico),
e que pode chegar a se converter em uma massa de estúpidos. Esse tipo de atitude
caracterizou os regimes totalitários, mas algo assim não pode ter espaço em uma
democracia. Numa democracia autêntica é imprescindível o respeito às ideias (e credos
e preferências) diferentes, claro, desde que essas ideias (e crenças e predileções) não
coloquem outras vidas em risco, não sejam violentas, não desrespeitem direitos
fundamentais. O fundamento da democracia é o pluralismo (intelectual, religioso etc.),
a liberdade e a autonomia (intelectual e ética).
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PERSPECTIVAS DOS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE PEDAGOGIA SOBRE O
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Taísa de Oliveira121
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RESUMO
Este artigo traz alguns recortes de uma monografia apresentada no âmbito do curso de
graduação em Pedagogia, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).
O estudo buscou analisar as perspectivas dos estagiários do curso de Licenciatura em
Pedagogia (UERN) sobre o ensino de Língua Portuguesa nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. Para tanto, realizou-se a escuta das vozes dos sujeitos por meio de
entrevistas semiestruturadas e questionários. Participaram do estudo oito discentes
regularmente matriculados no sexto período, nos turnos matutino e noturno, e que na
ocasião da pesquisa cursavam o Estágio Supervisionado Obrigatório II e o componente
curricular Ensino de Língua Portuguesa. Autores como Marcos Bagno (1999), Irandé
Antunes (2007), Ingedore Koch e Vanda Elias (2015) compuseram o quadro teórico da
investigação. A análise dos dados revelou que a maioria dos estudantes considera que
ensinar Língua Portuguesa é ensinar a gramática normativa e os sons das letras. Alguns
estagiários destacaram a importância da leitura de mundo e a capacidade demonstrada
pelas crianças na produção de textos. As experiências mais significativas relatadas pelos
estagiários foram as que envolveram o uso de gêneros textuais nas aulas de Língua
Portuguesa. Além disso, para os entrevistados, quando a aula acontece de forma lúdica as
crianças participam mais e constroem aprendizagens significativas.
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa. Anos iniciais do Ensino Fundamental.
Estagiários.

INTRODUÇÃO
Este artigo traz alguns recortes de uma monografia apresentada no âmbito do
curso de graduação em Pedagogia, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN). O estudo buscou analisar as perspectivas dos estagiários do curso de
Licenciatura em Pedagogia (UERN) sobre o ensino de Língua Portuguesa nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental. Considerando as concepções, sentidos, impressões
construídas pelos estudantes ao longo da experiência na disciplina Ensino de Língua
Portuguesa, torna-se relevante destacar o que pensam os futuros pedagogos sobre as
especificidades desse componente curricular na escola.
O interesse pelo tema surgiu a partir de inquietações na condição de discente, do
sexto período, do curso de Pedagogia da UERN. Foi na disciplina de Ensino de Língua
Portuguesa, no momento das aulas, que senti o interesse em investigar como ocorre a
articulação entre universidade e escola, no que diz respeito à especificidade dos
componentes curriculares.
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Com base nas ideias presentes nos textos do pesquisador Marcos Bagno (1999) –
que traziam leituras reflexivas acerca de como o ensino de Língua Portuguesa é
apresentado na sala de aula – pude perceber questões relacionadas ao preconceito
linguístico discutido em grande parte das aulas, e sobre a importância do professor ter o
olhar sensível e perceber que o indivíduo traz para a escola muito do que aprendeu em
casa, comunidade ou com amigos. Ou seja, já traz sua própria gramática para a instituição
escolar.
Desse modo, os textos tinham o intuito de apresentar uma abordagem preocupada
com a aprendizagem dos sujeitos, levando em consideração que para os indivíduos
internalizarem os conteúdos, é necessário atribuir sentido a eles. Foram manhãs de
descobertas, encontros e poesia.
Da mesma forma, tive a oportunidade de conhecer um dos trabalhos de Irandé
Antunes (2007); um texto apresentado nas aulas por nome “Que gramáticas existem?” E,
com isso, foi possível aprender que existem várias gramáticas. Por meio do contato com
a disciplina Ensino de Língua Portuguesa, foi notável a construção de uma nova
concepção sobre gramática, percebendo assim que existem várias: aquela que o aluno
leva para a escola, aquela apresentada nos conteúdos da disciplina Língua portuguesa –
que segue a norma culta, e outra relacionada à língua materna que a criança já domina,
que é justamente a gramática da língua.
Sendo assim, a partir dessa declaração, podemos relacionar o texto “Que
gramáticas existem” com a pesquisa de Gládis Elise (1998), que em um de seus trabalhos,
apresenta a ideia de língua para além da gramática. Foi parte essencial para reflexão a fim
de entender que, quando o aluno está em sala de aula e fala ou escreve algo que não
contempla a regra gramatical, ele não está errando, apenas não atende a norma de uma
gramática específica.
Diante das reflexões realizadas, este trabalho pretende enfatizar as perspectivas
dos estagiários do curso de Pedagogia sobre o Ensino de Língua Portuguesa nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Com isso, alguns questionamentos nortearam esse
estudo: Como os futuros profissionais docentes se percebem ensinando Língua
Portuguesa? Quais concepções norteiam as suas práticas, considerando a experiência com
a disciplina ensino de Língua Portuguesa? Que experiências no âmbito da disciplina
Ensino de Língua Portuguesa contribuíram para a prática pedagógica na escola?
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
O ensino de Língua Portuguesa pode ser compreendido para além de regras e
normas. Nesse sentido, as normas e regras fazem parte de um conjunto de elementos
necessários para que a atitude de refletir sobre a própria língua apresente uma conotação
mais ampla, ou seja, que não seja caracterizada apenas por um aspecto.
Antes de remeter ao componente curricular, vamos atentar um pouco para a
história da Língua Portuguesa, que herdou esse nome devido a sua origem – Portugal.
Tomemos, com isso, algumas considerações a partir da visão de Marcos Bagno (1999, p.
33):
Como o nosso ensino da língua sempre se baseou na norma gramatical
de Portugal, as regras que aprendemos na escola em parte não
correspondem à língua que realmente falamos e escrevemos no Brasil.
Por isso achamos que “português é uma língua difícil”: porque temos
de decorar conceitos e fixar regras que não significam nada para nós.
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Desse modo, em consonância com o discurso do autor, podemos afirmar que os
alunos criam uma visão de que o português é difícil justamente pela forma como esses
conteúdos chegam à escola, ou seja, de modo mecanizado. Como Marcos Bagno (1999)
ressalta, os alunos não atribuem sentido à aprendizagem da Língua Portuguesa. Assim, é
importante pensar sobre essas questões; não se pode negar a importância das regras
gramaticais, mas é relevante refletir sobre a maneira como são apresentadas aos
estudantes, pois isso pode interferir na construção de imagens negativas ou positivas
sobre esse objeto do conhecimento.
Outro fator que devemos salientar é o dinamismo da língua. Ou seja, para além de
regras e normas cultas, as experiências com a língua se ampliam constantemente.
Portanto, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular:
Ao componente de Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos
estudantes experiências que contribuam para ampliação dos
letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica
nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade,
pela escrita e por outras linguagens (BRASIL, 2017, p.65 - 66).

Sendo assim, podemos dizer que o ensino de Língua Portuguesa se caracteriza,
em parte, pelo estudo do conjunto de normas e regras que regem a língua, mas, acima de
tudo, pelos aspectos ligados à expressão e comunicação, ou seja, pelos usos sociais dos
textos orais e escritos. Além disso, serve igualmente para os sujeitos adentrarem outros
mundos, uma vez que, quando o aluno aprende a ler e escrever, está aprendendo a ver o
mundo de outras formas. O professor precisa estar preparado de modo a possibilitar ao
aluno uma aprendizagem permeada de sentido tanto em seu processo escolar quanto para
vida, pois, na medida em que ele conseguir relacionar e atribuir significado,
consequentemente estará de fato aprendendo.
Segundo os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa (BRASIL,1997, p.
15):
O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica,
tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha
ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto
educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui
à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos
o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da
cidadania, direito inalienável de todos.

Considerando a aprendizagem dos saberes linguísticos no que diz respeito à
efetiva participação social, é necessário que consigamos diferenciar o significado de
gramática e língua. Antunes (2007, p. 53) faz a seguinte consideração:
Se língua e gramática não se equivalem, saber gramática não é
suficiente para uma atuação verbal eficaz. De fato, um dos maiores
equívocos consiste em se acreditar que o conhecimento da gramática é
suficiente para se conseguir ler e escrever com sucesso os mais
diferentes gêneros de texto, conforme as exigências da escrita formal e
socialmente prestigiada.

A autora considera importante a diferenciação das duas, retratando ainda que a
gramática não é suficiente para a interação verbal. Logo, critica a representação que as
pessoas fazem da língua. Irandé Antunes (2007) expõe que isso acontece assim:
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A concepção simplista de que basta saber gramática para falar, ler e
escrever bem funda-se na esteira daquele primeiro equívoco: o de que
a gramática equivale a língua. Com efeito, a concentração dos
programas em questões puramente gramaticais e o afã dos pais junto às
escolas para que essas deem aulas de gramática, passem tarefas de
gramáticas – mesmo que pareçam irrelevantes – somente se justificam
pela crença de que o conhecimento da gramática basta (p. 54).

Desse modo, foi possível refletir que, de acordo com a colocação acima, não basta
aprender a gramática, porque a interação verbal dos sujeitos também acontece a partir do
contexto e significação que fazem das coisas. A preocupação da autora é decorrente do
seguinte:
Quantas vezes as escolas presenciaram a ansiedade dos pais em pedir
aulas de gramática, em apressá-las, mesmo nos primeiros anos do
ensino fundamental, como se o conhecimento da gramática fosse
suficiente para garantir o desenvolvimento satisfatório do bom
desempenho das crianças! Já sabemos que não é; muito menos o
conhecimento da gramática a que as escolas têm concedido primazia: o
da introdução às classes de palavras com suas múltiplas classificações
e subdivisões (p.57).

Então podemos notar que as escolas se apressam em ensinar a gramática, mas não
demonstram a preocupação de se perguntarem o que isso significa para a criança, qual a
representação disso em sua vida. A partir dos aspectos discutidos acima e dos diálogos
estabelecidos com os documentos norteadores do trabalho, é possível oportunizar ao
aluno experiências significativas com os conteúdos de Língua Portuguesa, ampliando os
conhecimentos prévios sobre determinado assunto. Irandé (2007) diz que “As línguas
têm, em seu comando pessoas, seres atuantes, sujeitos ativos, capazes de administrar,
entre possíveis opções, aquela que mais se ajusta à situação” (p. 77).
Com isso, podemos considerar que subjacente à cada contexto e história presentes
na sala de aula, existem seres que pensam e sentem; agindo sobre o objeto de ensino e
aprendizagem, pois são sujeitos capazes de recriar a partir do seu entendimento e
concepções. Nessa perspectiva, buscou-se – por meio de entrevistas semiestruturadas –
valorizar o diálogo com os graduandos para a compreensão de questões que lhes dizem
respeito. As vozes dos participantes da pesquisa serão apresentadas a seguir.
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL: AS VOZES DOS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE
PEDAGOGIA
As análises das entrevistas possibilitaram a organização dos dados em três eixos,
a saber: Eixo 1 – O Ensino de Língua Portuguesa na visão dos discentes estagiários, Eixo
2 – Contribuições da universidade em relação ao ensino de Língua Portuguesa nos anos
iniciais do Ensino Fundamental e Eixo 3 – Experiências significativas vivenciadas
durante o estágio relacionado ao ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Eixo 1 – O Ensino de Língua Portuguesa na visão dos discentes estagiários

Mossoró – Rio Grande do Norte – 2019

308

Quando indagados sobre o que significa ensinar Língua Portuguesa, foi possível
notar, a partir da maioria das falas, que a perspectiva predominante foi a do ensino da
gramática normativa, ou seja, ensinar a partir da regra, como é notório constatar a partir
das falas dos estagiários a seguir:
Eu acho que ensinar Língua Portuguesa, principalmente nos anos
iniciais, é ensinar formas de se escrever. Como regras, metodologias,
como a criança deve escrever corretamente, que é o que o padrão
escolar pede (Aluna C, 2018).
[...] Então... eu acho que, quando a professora vai para o primeiro ano
ensinar Língua Portuguesa, ela vai ensinar a gramática, ensinar aos
alunos escreverem, os sons das letras (Aluna G, 2018).

A compreensão dos alunos de que ensinar Língua Portuguesa é ensinar a
gramática normativa encontra nos estudos de Irandé Antunes (2007) uma crítica sobre
essa forma de entendimento. Em seu livro intitulado Muito além da gramática, a autora
destaca a existência de diferentes tipos de gramática e adverte sobre as limitações
impostas aos estudantes no estudo da língua materna.
Por meio das falas, é possível observar que os alunos apresentam uma visão de
ensino de Língua Portuguesa como sendo o ensino da gramática. Além disso, o ensino da
escrita aparece associado à grafia dos sons das letras; práticas que se originam dos
métodos sintéticos de alfabetização.
Outras perspectivas sobre o ensino de Língua Portuguesa também foram
apresentadas pelos entrevistados, como podemos perceber nos relatos abaixo:
“Ensinar Língua Portuguesa vai para além de codificar e decodificar. O
aluno deve ter propriedade da leitura, da escrita, como também do
entendimento, da reflexão, da compreensão dele sobre leitura. Não
apenas ler por ler, ler e interpretar” (Aluna B, 2018).

Aqui, a estudante apresenta a compreensão de que ensinar Língua Portuguesa
ultrapassa o ensino da gramática. Ressaltando que é preciso interpretar, atribuir sentido
ao que está sendo lido.
Familiarizar o aluno a língua materna. Eu acredito que cada aluno já
traz um conhecimento de mundo, mas ao chegar à escola, enquanto
futura professora, eu acredito que tenha esse papel de familiarizar o
aluno com a língua materna (Aluno H, 2018).

Na fala do aluno notamos a preocupação da aproximação significativa com a
língua materna. Ou seja, ele leva em consideração a familiarização dos conteúdos a serem
ensinados, considera significativo fazer essa relação. Por meio das vozes, é notável que
os alunos B e H diferem da maioria; trazem uma outra perspectiva do que seja esse ensino.
É possível compreender que aqui é levado em consideração que os alunos já trazem uma
concepção de mundo, sendo notada a preocupação do sujeito entrevistado em relação a
esse aspecto. No seu livro A importância do ato de ler, Paulo Freire (1993) ressalta algo
que dialoga com os alunos entrevistados:
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele.
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do
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texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção entre o
texto e o contexto (FREIRE, 1993, p.20).

Assim como nas falas das alunas, notamos que existe a preocupação da
valorização dos conhecimentos de mundo que o aluno traz para a escola. Podemos
relacionar com a afirmação do autor quando diz que a leitura de mundo precede a leitura
da palavra, que, antes mesmo dos alunos aprenderem a ler, já trazem para a escola outros
conhecimentos que devem ser levados em consideração.
Eixo 2 – Contribuições da universidade em relação ao ensino de Língua Portuguesa
nos anos iniciais do Ensino Fundamental
Em relação às contribuições da universidade no que se refere ao ensino de Língua
Portuguesa, foi possível obter as seguintes respostas:
A nossa professora de Língua Portuguesa trabalhou metodologias de
como a gente poderia trabalhar essas regras com as crianças, como levar
de forma lúdica. Por exemplo, eu trabalhei no estágio desse período
com cordel e a professora pediu para que eu trabalhasse... tipo, quando
fosse se apresentar, fizesse um cordel para apresentar as crianças. Com
o intuito deles verem que a gente pode ver nossa vida na disciplina para
ficar mais fácil e mais contextualizado para eles desenvolverem (Aluna
C, 2018).

Na fala da aluna, podemos observar o destaque dado aos aspectos metodológicos
socializados durante a disciplina na universidade. Em outra fala, podemos observar que
as respostas se assemelham:
“Os professores orientam como você trabalhar no ensino fundamental
aqueles conteúdos, os textos, a gramática no sentido da ortografia.
Levando sempre as coisas novas para que os alunos possam
compreender e aprender” (Aluna A, 2018).

A ementa do Componente Curricular Estágio II destaca que a disciplina deverá
contemplar a organização da ação didática a partir do diagnóstico dos processos
educativos escolares nos anos iniciais do Ensino Fundamental (UERN, 2012). Trata,
ainda, dos objetivos atribuídos ao ensino de Língua Portuguesa. Podemos notar, portanto,
que a disciplina ofertada durante o curso se apresenta como parte essencial na
contribuição da formação dos docentes, como foi possível observar a partir das falas.
Já a resposta de dois alunos consideram que a disciplina deveria ser ofertada antes
de iniciar o estágio:
A universidade, ela traz um suporte pra gente através da disciplina
ensino de Língua Portuguesa, apesar de achar que a disciplina deveria
ser ofertada no período anterior no quinto período. Inclusive a
professora atual da disciplina nos deu todo um suporte, quando
precisávamos ela estava nos auxiliando e esses materiais pedagógicos
também que tem no laboratório nos ajuda muito (Aluna G, 2018).

A aluna diz que a disciplina ofereceu uma contribuição, mas que deveria ser
cursada anteriormente. Outra fala corrobora com essa opinião quando cita a importância
da disciplina antes de iniciar o estágio com as crianças na escola.
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Complicado dizer, porque nós pagamos o estágio no sexto período e
somente no sexto período é que nós temos o contato com Língua
Portuguesa. Então fica assim, fica meio complicado, porque nós vamos
para o estágio e estamos trabalhando na graduação aquele período, e eu
acho que essa preparação devia ser anterior ao estágio (Aluna F, 2018).

Conforme apresentado pelas estudantes, portanto, tornou-se evidente o desejo de
que a disciplina seja cursada antes do estágio obrigatório. Marineuma Cavalcanti (2015)
faz uma reflexão sobre o Ensino de Língua Portuguesa no currículo do curso de
Pedagogia, em sua pesquisa discorre sobre como os alunos chegam aos estágios,
revelando que muitas vezes eles estão despreparados sobre os princípios que norteiam as
questões linguísticas, pois sentem necessidades semelhantes as que foram apresentadas
pelos alunos entrevistados neste estudo.
Eixo 3 – Experiências significativas vivenciadas durante o estágio relacionado ao
ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental
Em relação às experiências significativas vivenciadas durante o estágio – com
foco no ensino de Língua Portuguesa –, as respostas revelaram que essas experiências
aconteceram quando o trabalho realizado envolvia diferentes gêneros textuais. Essas
perspecticas foram evidenciadas nas seguintes respostas:
Uma experiência significativa que eu tive: tava sendo trabalhando
gênero textual conto, então eu dei uma aula sobre isso. Levei contos,
discutimos as características dos gêneros que têm os vilões, e como se
dá os livros de contos. Depois para deixar fixado mesmo com eles o que
era gênero conto, eu pedi para interpretarem em grupos os livros. Eu
levei os livros: chapeuzinho vermelho, branca de neve, os três
porquinhos, os contos mais conhecidos, e pedi para eles interpretarem
(Aluna B, 2018).
Eu acho que uma experiência.Nós estávamos trabalhando com o gênero
textual receita e a produção textual para mim era o que tinha de mais
valia durante as aulas. Teve um momento que nós fizemos uma receita
com tudo que há de bom, eu disse a receita é de vocês, cada um vai
dizer um ingrediente e nós vamos formar uma receita. É tanto que eles
botavam coisas que para eles parecia ser um absurdo, tipo: vamos
colocar na receita quatro espetinhos de carne, aí alguns diziam, mas
espetinho de carne não cabe numa receita, mas enfim, foi de grande
valia porque foi algo que eles produziram. (Aluna F, 2018).

Como mencionado anteriormente, notamos que as falas se encontram quando
afirmam que a experiência significativa no estágio foi quando trabalharam com gêneros
textuais. Essa consideração, possibilita-nos refletir sobre o estilo de mediação adotada
pelos estagiários, pois a valorização de aspectos como a interação, participação e interesse
dos alunos conformam uma prática pedagógica ancorada em princípios mais
democráticos.
Segundo Koch e Elias (2015, p.122):
[...] o estudo dos gêneros constitui-se, sem dúvida, numa contribuição
das mais importantes para o ensino da leitura e da redação. Para reforçar
esse posicionamento, afirmamos que, somente quando dominarem os
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gêneros mais correntes na vida cotidiana, nossos alunos serão capazes
de perceber o jogo que frequentemente se faz por meio de manobras
discursivas que pressupõem esse domínio.

De acordo com as autoras, os gêneros trazem contribuições das mais importantes
no que se refere à leitura e redação. Com a análise das falas, podemos considerar algo
bem interessante, que, quando foi perguntado sobre o que era ensinar Língua Portuguesa,
logo acima, os alunos falaram que era ensinar a norma padrão da gramática, já outros
destacaram que era preciso que o aluno conseguisse ler o mundo. E, neste sentido, foi
possível dialogar com os autores que tratam o ensino de Língua Portuguesa para além da
gramática, notando o ser em sua totalidade; seres pensantes, que trazem toda uma história,
um contexto, e que é preciso considerar essas particularidades.
No segundo eixo, quando perguntamos sobre os objetivos do ensino de Língua
Portuguesa, alguns responderam que era ensinar os sons das letras, outros afirmaram que
seria ensinar a gramática normativa ou, ainda, que era a possibilidade de a criança
escrever textos com propriedade.
Porém, podemos observar que quando se é perguntando sobre uma vivência
significativa no estágio, os entrevistados se remetem às experiências com os gêneros
textuais. Para os estagiários, os alunos ficam mais à vontade para exposição de opiniões,
para criar e recriar do seu jeito. Para participar, imaginar, se perceber dentro do texto, da
poesia. Quando uma aula lúdica é planejada, é perceptível que eles tendem a se esforçar
mais para estarem envolvidos nas atividades, conforme afirmam os estagiários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo foi relevante para analisar as perspectivas dos estagiários do curso de
Pedagogia sobre o ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
A pesquisa possibilitou a escuta das vozes, revelando concepções dos discentes e suas
significações sobre um componente curricular específico. Assim, favoreceu o debate
sobre questões que envolvem a relação universidade e escola.
Para alcançar a escuta dos discentes, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas
e questionários. A construção dos dados caracterizou-se como um momento oportuno na
pesquisa para ouvir as opiniões dos futuros profissionais em relação ao ensino de Língua
Portuguesa na escola. Assim sendo, os procedimentos metodológicos utilizados se
mostraram adequados para a consecução dos objetivos propostos.
A escuta dos alunos estagiários possibilitou o diálogo com diferentes perspectivas
sobre o ensino de Língua Portuguesa. Tais perspectivas se configuram como fontes
importantes de informação acerca desse componente curricular no âmbito do curso de
Pedagogia da UERN. Com algumas exceções, é notório nas opiniões que o ensino de
Língua Portuguesa ainda está muito voltado para o ensino da gramática normativa, de que
a escola segue o padrão. Ressalta-se, desse modo, a necessidade de mais investigações
sobre o tema, no sentido de buscarmos o aprofundamento de questões relativas à
especificidade dos componentes curriculares na escola.
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