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RESUMO 

O presente artigo discorre sobre formação continuada e as trocas de experiência entre 

educadoras da educação infantil para uma prática reflexiva. Conforme o contexto da sociedade 

atual, temos nos deparado com alterações significativas no trabalho pedagógico, surgindo a 

necessidade de os professores estarem em contínua formação, buscando inovações para sua 

prática. Nesse sentido, surgem à necessidade da formação continuada para o processo 

formativo docente, em busca de novos conhecimentos, reflexões do saber e fazer pedagógico. 

Na formação docente há a necessidade constante de troca de experiências, partilha e diálogo, 

para a construção de conhecimento. E o professor como pesquisador de sua prática deve seguir 

esse caminho fértil para a formação continuada. Esta pesquisa surgiu das inquietações acerca 

do processo de construção da formação continuada que é ofertada as professoras que lecionam 

nas Unidades de Educação Infantil do bairro Belo Horizonte da rede municipal da cidade de 

Mossoró. Nesse contexto, buscamos identificar como a troca de experiência entre as 

educadoras contribui para a Formação Continuada na Educação Infantil visando uma prática 

reflexiva. Os encontros acontecem embasados na partilha e na troca de experiência das 

professoras sobre suas vivências na prática pedagógica. A Formação Continuada pensada numa 

perspectiva do diálogo, da partilha, dar-se na interação dos diversos conhecimentos que 

fundamentam a prática educativa e social, atravessados por encantos e desafios que emergem 

das posturas dos diferentes sujeitos que fazem parte deste contexto educacional. 

Fundamentamos esse artigo com autores que dialogam com esta temática, são eles:  Freire 

(2015); Nóvoa (1995); Nascimento (2011); Nascimento; Pernambuco; Lima (2017); Freire 

(2006) e outros. A pesquisa exploratória tornar-se necessária para conhecer quais as 

necessidades, desafios e perspectivas dos professores sobre a formação continuada, bem como, 

embasar e refletir sobre o que e como trabalhar com crianças na Educação Infantil, aprimorando 

seus conhecimentos e enriquecendo sua prática. Entendemos desse modo, que a formação 

continuada é urgente e necessária, para ampliar o conhecimento, levar a reflexão, a solução de 

problemas, manter o professor atualizado. Também, o levando à auto avaliação, fazendo com 

que se sinta parte de um contexto onde formará cidadãos críticos-reflexivos. 

 

Palavras-chaves: Educação Infantil. Fazer pedagógico. Formação. Docente. 

 

                                                           
1 Professora da Rede Municipal de Ensino de Mossoró-RN. Pedagoga - UERN.  Pós-Graduada em Psicologia 

Escolar e da Aprendizagem. E-mail: alaide_vieira2010@hotmail.com. 
2 Professora da Rede Municipal de Ensino de Mossoró-RN. Pedagoga – UERN. Pós - Graduada em 

Psicopedagogia Institucional. E-mail: agssimone@hotmail.com  
3 Professora da Rede Municipal de Ensino de Mossoró-RN. Graduada pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte -UERN. E-mail: alineandradeuern@hotmail.com 
4 Professora da Rede Municipal de Ensino de Mossoró-RN. Pedagoga - UERN. Pós-Graduada em Supervisão 

Escolar. E-mail: heloizaaline@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho surgiu das inquietações acerca do processo de construção da formação 

continuada que é ofertada as professoras que lecionam nas Unidades de Educação Infantil do 

bairro Belo Horizonte da rede municipal da cidade de Mossoró. Com isso, nosso objetivo é 

identificar como a troca de experiência entre educadoras contribuem para a formação 

continuada na Educação Infantil para uma prática reflexiva. 

Tal preocupação ocorreu mediante observação pedagógica, enquanto docente de uma 

Unidade de Educação Infantil – UEI, visto que, como não eram ofertados cursos de formação 

para as educadoras com frequência, oferecidos pela secretaria de Educação do Município, as 

mesmas tomaram a iniciativa de promover essas capacitações entre duas Unidades de Educação 

Infantil. 

 Os encontros acontecem embasados na partilha e na troca de experiência das 

professoras sobre suas vivências na prática pedagógica. Os encontros ocorrem bimestralmente, 

sendo um encontro a cada bimestre, sendo participantes todos os professores das unidades 

envolvidas, com temas voltados para a educação infantil que refletem na prática pedagógica 

docente.   

Conforme o contexto da sociedade atual, temos nos deparado com alterações 

significativas no trabalho pedagógico na educação infantil, surgindo a necessidade de os 

professores estarem em contínua formação, buscando inovações para sua prática. Mesmo com 

algumas mudanças no contexto da educação infantil, ainda encontramos situações que 

precisam ser melhor redefinidas em favor do trabalho educativo. Nesse sentido, surge a 

necessidade da formação continuada para o processo formativo docente, busca de novos 

conhecimentos, reflexão do saber e fazer pedagógico. 

Deve-se fazer parte da formação dos educadores a troca de experiências, a partilha, 

visto que o diálogo é um ato de construção de conhecimento e o professor como pesquisador 

de sua prática, precisa centrar seus conhecimentos nessas competências, pois se mostra então 

como um caminho fértil na formação continuada. 

Segundo Freire (2015, p. 40): “Por isso é que, na formação permanente dos professores, 

o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.” Com isso, acreditamos 

que a formação continuada deve acontecer mediante ao diálogo, para que o professor reflita 

sobre sua prática, de maneira a proporcionar resultados significativos para o processo de 

desenvolvimento da criança. 

A Formação Continuada pensada numa perspectiva do diálogo, da partilha, dar-se na 

interação dos diversos conhecimentos que fundamentam a prática educativa e social, 

atravessados por encantos e desafios que emergem das posturas dos diferentes sujeitos que 

fazem parte deste contexto educacional. 

É relevante desenvolver esse estudo na medida em que pode contribuir para reflexões 

centradas no diálogo, na qual a troca de experiência entre educadores é o ponto de partida no 

pensar e fazer pedagógico. 

Este trabalho se constituirá e se fundamentará por meio de observações nas formações, 

a serem realizadas nas Unidades de Educação Infantil que foi descrita anteriormente, pois 

entendemos que é nesse ambiente onde as professoras tem a oportunidade de desenvolverem e 

socializarem seus saberes e experiências, entre outros aspectos que contribuem para suas 

formações enquanto educadoras da Educação Infantil. 

 

METODOLOGIA 
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A pesquisa proposta contempla estudos sobre a troca de experiência entre educadoras 

de duas Unidades de Educação Infantil, através da forma como acontece a formação 

continuada. Desse modo, partimos de uma abordagem qualitativa, na tentativa de compreensão 

dos processos e construção dos significados e aproximação com o objeto de estudo. 

 A abordagem qualitativa está fortemente relacionada ao trabalho com o universo dos 

significados, das crenças, dos motivos, das atitudes e valores, conforme nos aponta Minayo 

(2009, p. 21) “A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deve ser quantificado”. 

A pesquisa realizada será exploratória, desenvolvida em função da necessidade de 

observações, sobre como acontece a formação continuada de educadoras da Educação Infantil 

e como essa formação reflete na prática pedagógica das mesmas. Segundo Gil (2002, p. 41) 

“Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm 

como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições [...]”. 

Faremos também estudos bibliográficos, com respaldo em autores de relevância com a 

formação continuada, são eles: Freire (1991); Freire (2015); Nóvoa (1995), entre outros, ao 

abordar a troca de experiência, os autores: Nascimento (2011); Nascimento; Pernambuco; Lima 

(2017); Freire (2006) e outros. 

Para que pudéssemos delimitar a quantidade de participantes para pesquisa, realizamos, 

inicialmente, um levantamento em órgão oficial para constatar o número de UEIs (Unidades 

de Educação Infantil) da rede municipal de ensino, para que dessa forma delimitássemos a 

quantidade de participantes para pesquisa. O município de Mossoró possui 37 UEIs, com 7.282 

crianças matriculadas respectivamente5. Diante do número de UEIs encontradas, os critérios 

para a escolha do lócus está voltada para o acesso as mesmas para a pesquisadora, por possuir 

vínculo profissional no bairro citado.  

Serão participantes da pesquisa, professoras de 02 Unidades de Educação Infantil 

públicas da rede municipal de ensino de Mossoró-RN, que ficam localizadas no bairro Belo 

Horizonte, que lecionam nas turmas de Infantil II, são elas: UEI Santa Terezinha e UEI Maria 

Salem Duarte, totalizando 07 professoras ao todo. A escolha dessas turmas remete-se ao fato 

de serem as turmas de pré-escola, por se tratar da última etapa da educação infantil.  

Para a produção das informações desta pesquisa nos inspiraremos no aporte freireano, 

sendo utilizado, “Círculo de Cultura” e neste, utilizados como dispositivos dialógicos, imagens, 

frases, questões problematizadoras que remetam ao objeto de estudo. Visando chegar a 

responder a questão problema e atingir aos objetivos propostos. Podendo assim, dialogar e 

problematizar a realidade sobre as questões relacionadas à sua a troca de experiência nas 

formações, para que suas respostas possam ser argumentos para se pensar sobre a formação 

para uma prática reflexiva.  

E esse momento da produção das informações será gravado para que sejam transcritas. 

Para Freire (1980, p. 28), “Os Círculos de Cultura são precisamente isso: centros em que o 

povo discute os seus problemas, mas também em que se organizam e planificam ações 

concretas, de interesse coletivo”.  

Os “Círculos de Cultura” são caracterizados como um momento de diálogo de forma 

horizontal, no qual os participantes expõem seus pensamentos, vivências e conhecimentos, a 

fim de conduzir um conhecimento novo ou reelabora-lo, construído na coletividade por meio 

dos temas geradores.    

          As transcrições inicialmente precisam “[...] fazer uma primeira seleção das falas 

significativas e começar a identificar possíveis formas de organizar o conjunto das informações 

para fazer a redução que definirá as unidades temáticas”. (NASCIMENTO, PERNAMBUCO 

                                                           
5 Informação advinda da Secretaria De Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Mossoró. 
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e LIMA, 2017, p. 58). Os autores acima destacam ainda que “as unidades temáticas são 

captadas a partir do “Estudo da Realidade” permite a problematização do objeto à luz da teoria 

escolhida”. Assim sendo, as unidades temáticas são temas que estarão sendo discutida a luz 

dos autores. Tais seleções permitirão a problematização da realidade baseado na perspectiva 

freireana. Sobre a problematização da realidade Nascimento; Pernambuco; Lima (2017), 

assegura que:  

 
A pesquisa via problematização da realidade, alicerçada em princípios 

epistemológicos, procura o desenvolvimento de uma estratégia de 

pensamento (auto) crítico e criativo que rompe com o formalismo exacerbado 

da ciência clássica de caráter positivista, sem deixar de ter em mente a 

extensão e profundidade do processo de produção do conhecimento 

(NASCIMENTO, PERNAMBUCO e LIMA, 2017, p. 52). 

 

Os caminhos metodológicos via problematização da realidade permitem ainda que os 

conhecimentos produzidos na produção das informações perpassem os três momentos 

pedagógicos: o estudo da realidade (ER), a organização do conhecimento (OC) e a aplicação 

do conhecimento (AC) (ANGOTI; DELIZOICOV; PERNAMBUCO, 2002). Essa sequência 

não segue a linearidade e se constroem no percurso dinâmico do pesquisador freireano na 

medida em que o pesquisador desvela e é desvelado; reflete sobre suas descobertas, redescobre-

se no caminho. Em síntese, Nascimento situa os três momentos pedagógicos: 

 
[...] o estudo da realidade (ER) é o despertar do interesse sobre as situações 

da realidade que demonstram e requerem a necessidade de estudo para 

interpretá-las, instigando ações transformadoras. A organização dos 

conhecimentos (OC) é o estudo das questões da problematização 

fundamentado teoricamente. E a aplicação dos conhecimentos (AC) permite 

que características gerais do conhecimento construído possam ser aplicadas à 

compreensão de outros conhecimentos fenômenos e situações. 

(NASCIMENTO, PERNAMBUCO e LIMA, 2017, p. 54). 

 

Feita essa seleção, chega o momento de problematizar, fundamentar e discutir 

teoricamente as falas advindas do “Círculo de Cultura” selecioná-las e discuti-las nas unidades 

temáticas e, assim, trazer os resultados propostos por este estudo perpassando os três momentos 

pedagógicos.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Partindo da premissa de que “Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. 

A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão da prática” (FREIRE, 1991, p. 589); se faz necessário que os professores atualizem 

seus conhecimentos para que possam estabelecer novas relações entre teoria e prática, pois as 

mudanças da atualidade geram desafios e para superar estas barreiras, o docente precisa está 

em constante formação, para que os mesmos reflitam sobre a práxis pedagógica. Com isso, 

pensar sobre formação continuada, implica pensar nas atividades desempenhadas pelos 

professores e as suas necessidades formativas, contudo, esta aproximação e apropriação deste 

conhecimento parecem estar ainda relativamente distantes da formação de professores, visto 

que algumas práticas de formação continuada docente prosseguem reproduzindo um modelo 

tradicional de formação baseado numa abordagem obsoleta e apenas teórica. 

As inovações implementadas nos sistemas de ensino como resultado da implantação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) Lei 9.394\96, estão provocando inquietações e 
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tentativas de efetivar mudanças na prática pedagógica. A formação continuada é considerada 

um direito do professor, de acordo com o Artigo 13 da Lei supracitada, entretanto, é importante 

destacar os deveres no trabalho pedagógico com crianças, no que diz respeito ao cuidar e 

educar, permitindo-lhes possibilidades para o conhecimento, para a aprendizagem e 

desenvolvimento infantil. 

A Formação Continuada é uma das formas de valorização do profissional, como 

defende Nóvoa (1995, p. 27) “as situações que os professores são obrigados a enfrentar 

apresentam características únicas, exigindo, portanto, respostas únicas.” Destinando este 

pensamento ao contexto da Educação Infantil, isto implica em oportunizar aos profissionais 

espaços de avaliação e discussão entre as demais atividades desenvolvidas nas instituições, 

para que a formação aconteça como um processo contínuo. 

 A participação do professor no dia a dia da escola, além da sala de aula, é primordial 

para seu crescimento pessoal e profissional. A formação de professores tem ignorado o 

desenvolvimento pessoal, confundindo formar com formar-se, sem antes compreender a lógica 

educativa, que nem sempre coincidem com dinâmicas de formação. Para Nóvoa (1995, p. 25) 

“Estar em formação implica num investimento pessoal”, sendo, no entanto necessário, 

encontrar espaços entre as dimensões pessoais e profissionais. Infelizmente, muitas vezes, o 

professor não consegue se dedicar aos seus direitos como gostaria, em virtude da demanda de 

trabalho. 

No exercício profissional, as diferentes situações vivenciais que a condição de ser 

professor exigirá, vão requerer referências sobre todos os envolvidos no processo educacional, 

começando pela compreensão de si mesmo e compreender-se educador, conhecimento de si 

próprio e da criança. 

A realidade das salas de aula faz com que muitos educadores não consigam ver conexão 

entre a teoria e o cotidiano do seu trabalho pedagógico. É visível um grande distanciamento 

entre a prática educativa e a formação dos professores. Segundo Nascimento (2011, p. 26-27) 

“Os educadores, se encontram diante da situação de desequilíbrio entre teorias sendo superadas 

e a necessária construção de novas formas que atendam às necessidades apontadas pela 

produção do conhecimento sobre o que seja ensinar e aprender.” 

Nesta perspectiva, a formação continuada de professores deve ser pensada como um 

objeto de reflexão, de forma que possa trazer a realidade das escolas e das salas de aula para 

dentro da prática pedagógica. Diminuindo a “[...] distância entre o que se diz e o que se faz, de 

tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática.” Freire (2015, p. 61). A 

formação continuada baseada nas ideias de Paulo Freire é um processo que envolve a reflexão 

crítica e criativa da prática pedagógica, buscando o diálogo entre a vivência do grupo.  

Segundo (NASCIMENTO; PERNAMBUCO; LIMA, 2017, p.53), 

 
“As interações são momentos de ouvir, ponderar e assimilar os 

conhecimentos ofertados pelo outro.” [...] Ou seja, as trocas e reflexões 

promovidas nesses momentos, permite ao educador enxergar melhor as 

intenções e ações da formação, contribuindo para a conscientização da 

mudança na coletividade. 

 

Essa reflexão sobre o nosso fazer, nos conduz à mudança do olhar sobre a prática 

pedagógica, sobre o planejamento e utilização de atividades. A perspectiva coletiva é 

imprescindível, tanto no sentido da reflexão quanto da autorreflexão sobre a prática. Nesses 

momentos, as falas e escutas, são de grande relevância nas descobertas e nas escolhas. É preciso 

aprender a ouvir, considerar e aproveitar esses conhecimentos ofertados e adquiridos por meio 

da troca, da partilha e do diálogo com o outro. 
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Em lugar do professor, com tradições fortemente “doadoras” o Coordenador 

de debates. Em lugar da aula discursiva, o diálogo. Em lugar do aluno passivo, 

o participante de grupo. Em lugar dos programas alienados, programação 

“reduzida e modificada” em unidades de aprendizado (FREIRE, 2006, p.111). 

 

O pensar sobre a prática precisa ser contínuo e coerente com a ação educativa que se 

pretende implementar. A formação se constrói por meio de um trabalho de reflexão crítica 

sobre as práticas e não por acúmulo de cursos, conhecimentos ou técnicas, a formação deve 

oportunizar aos professores meios para um pensamento autônomo, dinâmico e de auto 

formação. A formação se efetiva no fazer pedagógico, ou seja, na construção coletiva do 

projeto da escola. É importante considerar que o professor não está pronto quando termina o 

curso de formação docente. E nunca estará, haja vista, que “somos seres inacabados” como 

ressalta Freire (2015). E tendo consciência do inacabamento é que seguimos esse movimento 

de busca.  

Diante das especificidades do trabalho docente, a formação continuada desempenha um 

papel fundamental na formação de um repertório de saberes para a atuação do professor na 

Educação Infantil, sendo esse, um processo que proporciona ao profissional construir saberes 

e formas que lhe possibilitem produzir a própria existência e a partir da profissão. 

Entendemos, desse modo, que a formação continuada é urgente e necessária, para 

desenvolver espaço para o diálogo, a reflexão e troca de experiência, ampliar o conhecimento, 

manter o professor atualizado, comprometido, aprender e ensinar, levar a auto avaliação 

fazendo com que se sinta parte de um contexto onde o levará a formar cidadãos críticos-

reflexivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização desse trabalho, foi assumido o inteiro desafio de analisar, 

compreender e conhecer como o processo de troca de experiências entre educadoras contribui 

para a formação continuada na educação infantil. Diante dessa pesquisa, tivemos a 

oportunidade de observar e identificar a importância desse trabalho, levando em consideração 

nossa formação e as responsabilidades à nós atribuídas. Pudemos perceber e se faz 

imprescindível a maneira como essa pesquisa nos levou a um pensar reflexivo sobre essa 

formação, como também sobre o desenvolvimento da nossa prática pedagógica docente. 

Com isso, diante do exposto discutido até aqui, podemos perceber o quão importante é 

e se faz necessário a discussão sobre como acontece a formação continuada, assim como essa 

formação contribui para uma prática reflexiva. Com tudo entendemos a importância de se 

aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, levando em consideração nossa atuação como 

profissionais da educação, onde precisamos ter uma base teórica e prática sobre o assunto, por 

este motivos destacamos a importância da realização dessa atividade, tendo em vista sua 

contribuição significativa para nosso processo de formação enquanto pedagogos e peça 

participante desse processo. 

A realização desse trabalho nos proporcionou a ampliação e a compreensão sobre a 

proposta de pesquisa que nos foi atribuída. Os objetivos que foram traçados para a realização 

do mesmo, foram de suma importância para a formação tanto pessoal como profissional. Foi 

satisfatório a realização desse trabalho, tendo em vista que atendeu todas as nossas perspectivas 

e nos possibilitou sermos, a partir de então, usuários e descendentes desse conhecimento que 

nos foi partilhado. 

Com tudo, concluímos que a formação continuada é socialmente e interativamente 

construída, sendo o diálogo uma das tarefas mais importantes nesse processo. Mesmo não 

sendo ofertados cursos de formação para as educadoras com frequência, as mesmas tomam a 
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iniciativa de promover tais capacitações entre as unidades. Assim, nossa análise nos consente 

perceber que mesmo com uma formação continuada deficitária e com muitas melhorias 

necessárias, as professoras reconhecem o valor e a necessidade da formação, e ainda 

proporcionam encontros embasados na partilha e no diálogo, sobre suas vivências na prática 

pedagógica.  
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PRÁTICAS EDUCATIVAS FRENTE À TEMÁTICA DE SAÚDE NAS ESCOLAS DO 

CAMPO: um exercício de transversalidade 

 

Alexandro Iris Leite6 
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RESUMO 

O presente estudo objetiva relatar a experiência de práticas educativas frente à temática de 

saúde nas escolas do campo, como um exercício de transversalidade e de cruzamento de 

fronteiras, que contempla as singularidades no que concerne às peculiaridades do campo, os 

modos de produzir, viver e adoecer. A experiência é fruto de um trabalho que envolveu docente 

e discentes da disciplina de Programa de Saúde para as Populações do Campo, do Curso de 

Licenciatura Interdisciplinar em Educação no Campo, da Universidade Federal Rural do 

Semiárido, junto à nove escolas do campo localizadas em  Mossoró e região Oeste do Rio 

Grande do Norte, no âmbito dos anos  finais do ensino fundamental. A estratégia pedagógica 

envolveu três etapas: a primeira foi o diagnóstico situacional dos principais problemas de saúde 

das comunidades rurais em que a escola estava inserida para que o planejamento das ações 

fosse pensada a partir do contexto local, uma vez que, para se compreender ou transformar a 

situação de saúde de indivíduos e coletividades deve-se levar em conta que ela é produzida nas 

relações com o meio físico, social e cultural. A segunda foi a elaboração do projeto de 

intervenção, que contemplava a perspectiva interdisciplinar das disciplinas curriculares das 

áreas de ciências humanas, sociais e da natureza, com produção de material  didático que 

estimulava a forma lúdica e participativa do conteúdo de saúde e favorecia à significação do 

processo coletivo de construção do conhecimento, através do desvelamento da realidade local. 

A terceira etapa foi a execução das ações que se concretizou na forma de minicurso para alunos 

das escolas do campo com temática de saúde que envolveu: higiene pessoal, saúde bucal, 

alimentação saudável, arboviroses, infecções sexualmente transmissíveis, tabagismo, uso 

abusivo de drogas e a relação entre desenvolvimento sustentável e saúde. As estratégias 

utilizadas foram: exposição dialogada, dinâmicas de grupo, músicas / paródias, poesias, teatro 

/ dramatização, fantoche, exposição de cartazes, distribuição de folhetos, produção de murais 

e painéis, jogos interativos, distribuição de brindes e certificados. A experiência contribuiu na 

formação dos futuros professores, contemplando o tempo comunidade que é um dos princípios 

norteadores do projeto político pedagógico do curso, provocando e propondo ações para o 

desenvolvimento do fazer docente em permanente diálogo com as comunidades do campo, 

numa relação não-hierárquica e transdisciplinar entre as diferentes áreas e modos de produção 

do conhecimento. Para os alunos das escolas do campo os mini-cursos cumpriram seus 

objetivos ao promover / disparar a conscientização para o direito à saúde, sensibilizando-os 

para a busca permanente da compreensão de seus condicionantes, fortalecendo 

comportamentos e hábitos saudáveis e, capacitando-os para a utilização de medidas práticas de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Contribuiu também para que os sujeitos fossem 

capazes de influenciar mudanças que repercutam na vida pessoal e na qualidade de vida das 

populações do campo, reforçando a premissa que o conhecimento exige uma presença curiosa 

do sujeito em face do mundo que requer uma ação transformadora sobre a realidade. 

                                                           
6 Dr. Docente do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo, Universidade Federal Rural do 

Semiárido. E-mail: alex@ufersa.edu.br  
7 Discente do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo, Universidade Federal Rural do 

Semiárido. E-mail: annejanaina@icloud.com 
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Palavras-chave: Educação do campo, Saúde, Interdisciplinaridade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

No cenário educacional brasileiro o movimento de educação do campo tem 

protagonizado várias iniciativas, experiências e conquistas, buscando cumprir com seus 

princípios que envolve a formulação e execução de um projeto de educação integrado com uma 

política de transformação social liderado pela classe trabalhadora que garanta a articulação 

político-pedagógica entre escola do campo e comunidade, a partir do acesso ao conhecimento 

científico, e, que vincule os processos de ensino/ aprendizagem com a realidade social e as 

condições de reprodução material dos educandos (MOLINA; FREITAS, 2011). 

Neste contexto, o curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC) da 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) surge em meados de 2013, a partir do 

processo de expansão e democratização do ensino superior, contemplando  as políticas 

educacionais direcionadas à formação de  professores/as que incorporam, em suas diretrizes, o 

reconhecimento de que as populações identificadas com o campo têm o pleno direito de acessar 

uma educação diferenciada, que contemple as suas singularidades no que concerne aos modos 

de viver, produzir e aos saberes do campo. O curso visa contribuir para a valorização da 

educação do campo voltada para a realidade do semiárido, em que os/as educadores/as do 

campo estejam preparados para compreender a realidade social e cultural específica das 

populações que vivem no e do campo e que possam incorporar práticas pedagógicas que 

promovam o desenvolvimento social. 

No que se refere às políticas de saúde voltadas para o campo, o Ministério da Saúde 

através da Portaria n° 2.866/2011, instituiu a Política Nacional de Saúde Integral das 

Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA) no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), como resultado de diálogos entre a gestão do SUS e os movimentos sociais do 

campo, da floresta e das águas, visando atender às necessidades de atenção à saúde dessas 

populações (BRASIL, 2011).  

Esta política abre caminhos para incluir as peculiaridades, especificidades e  

necessidades dos povos e comunidades que têm seus modos de vida, produção e reprodução 

social relacionados com o campo, a floresta, e as águas. Objetiva promover a saúde dessas 

populações, por meio de ações e iniciativas intersetoriais que visem, dentre outras coisas, a 

redução de riscos / vulnerabilidades e agravos à saúde, assim como e a melhoria da qualidade 

de vida. 

Um dos eixos norteadores da política é o apoio aos processos de educação e informação 

das populações do campo e da floresta sobre o direito à saúde. Tem como uma das diretrizes a 

transversalidade como estratégia política e a intersetorialidade como prática de gestão 

norteadoras da execução das ações e serviços de saúde voltadas às populações do campo e da 

floresta, assim como a promoção de ambientes saudáveis, contribuindo para a defesa da 

biodiversidade e o respeito ao território, na perspectiva da sustentabilidade ambiental 

(BRASIL, 2011). 

No âmbito dos parâmetros curriculares nacionais (PCN), o ensino de saúde tem sido 

um desafio para a educação no que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem 

efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida. Os blocos de conteúdo de saúde e 

educação se permeiam e se entrelaçam, não sendo possível trabalhá-los de forma desconectada. 

O documento aponta que é preciso educar para a saúde levando em conta todos os aspectos 

envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia-a-dia da escola. Por esta 

razão, a educação para a saúde deve ser tratada como tema transversal, permeando todas as 

áreas que compõem o currículo escolar (BRASIL, 1998). 
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Os padrões de saúde e os diferentes conceitos de saúde são construções sociais e 

históricas. Para tanto, a transversalidade pressupõe uma inter-relação permanente entre 

educação para a saúde e os demais temas transversais, pois a própria natureza desses temas faz 

com que entre eles haja sempre uma grande afinidade, dado que compõem, em seu conjunto, 

uma visão ética do mundo e das relações humanas (BRASIL, 1998). 

Assim, a educação precisa adaptar-se ao mundo e às suas transformações (COSTA; 

PINHEIRO, 2013). No trato da questão saúde nas escolas, a interdisciplinaridade é essencial. 

Ela se constrói a múltiplas mãos, onde elementos ou recursos de duas ou mais disciplinas 

devem interagir entre si, esta interação podendo ir da simples comunicação das idéias até a 

interação mútua (SILVA, 2011).  

Para Fazenda (2011) a interdisciplinaridade vem se constituindo como uma necessidade 

diante da realidade vivenciada, como uma possibilidade de resistir à fragmentação do 

conhecimento, do homem e da vida, ressurgindo como o caminho em que se respeita a história, 

o contexto e a pessoa.  

No entanto, Pinhão e Martins (2012), em um levantamento bibliográfico, estudando 

sobre as diferentes abordagens do tema saúde nas escolas, constataram um cenário ainda em 

constituição e que se expressa na falta de pesquisas desenvolvidas de modo interdisciplinar. 

Neste sentido, o trabalho da temática saúde nas escolas, em especial aquelas do campo, 

deve ser desenvolvido como uma prática educativa integrada, contínua e permanente, de forma 

transversal e interdisciplinar, buscando um novo diálogo em sala de aula e fora dela, onde 

professores, estudantes e comunidades rurais possam criar um ambiente de educação conjunta 

sobre a saúde e sua relação com o meio onde vivem.  

O presente estudo objetiva relatar a experiência de práticas educativas frente à temática 

de saúde nas escolas do campo, como um exercício de transversalidade e de cruzamento de 

fronteiras, que contempla as singularidades no que concerne às peculiaridades do campo, os 

modos de produzir, viver e adoecer. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A experiência é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o início de 

2017 e que envolve docente e discentes da disciplina de Programa de Saúde para as Populações 

do Campo, do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação no Campo, da Universidade 

Federal Rural do Semiárido, junto à nove escolas do campo localizadas em cinco municípios 

da região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte (Mossoró, Areia Branca, Serra do Mel, 

Upanema e Apodi), no âmbito dos ciclos  finais do ensino fundamental. A escolha das escolas 

se deu devido à existência de vínculos em que alguns discentes da LEDOC eram oriundos ou 

residem nas comunidades onde as escolas estão inseridas. 

A estratégia pedagógica envolveu três etapas: a primeira foi o diagnóstico situacional 

dos principais problemas de saúde das comunidades rurais das escolas para que o planejamento 

das ações seja pensado a partir do contexto local, uma vez que, para se compreender ou 

transformar a situação de saúde de indivíduos e coletividades deve-se levar em conta que ela é 

produzida nas relações com o meio físico, social e cultural. Se deu através de conversas com a 

gestão da escola para saber das principais queixas de saúde dos alunos, conversa com pais e 

pessoas da comunidade e com profissionais de saúde que atuam nas localidades, na maioria 

das vezes, os agentes comunitários de saúde. 

A segunda etapa da estratégia metodológica foi a elaboração do projeto de intervenção 

que contemplava a perspectiva interdisciplinar das disciplinas curriculares das áreas de ciências 

humanas, sociais e da natureza, visto que a temática saúde pode permear, de maneira 

consistente, as diferentes áreas do conhecimento e da vivência escolar, considerando a 

flexibilidade necessária na abordagem dos tópicos. Nesta etapa foi produzido material didático 
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que estimulava a forma lúdica e participativa do conteúdo de saúde e favorecia à significação 

do processo coletivo de construção do conhecimento, através do desvelamento da realidade 

local.  

De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, para o tema transversal de saúde 

é necessária a adoção de abordagens metodológicas que permitam ao aluno identificar 

problemas, levantar hipóteses, reunir dados, refletir sobre situações, descobrir e desenvolver 

soluções comprometidas com a promoção e a proteção da saúde pessoal e coletiva, e, 

principalmente, aplicar os conhecimentos adquiridos (BRASIL, 1998).  

Cribb (2010) reforça que trabalhar o tema saúde requer uma abordagem que seja cada 

vez menos fragmentada, que envolva metodologias interdisciplinares e inclua as questões 

sociais e que estas sejam submetidas à aprendizagem e à reflexão dos alunos, a partir de um 

tratamento didático que perceba a sua complexidade e dinâmica, atribuindo-lhes a mesma 

importância das áreas convencionais. Desta forma o currículo ganha em flexibilidade e 

abertura, já que os temas podem ser contextualizados e priorizados conforme as diversas 

realidades locais e regionais. 

A terceira etapa foi a execução das ações que se concretizou na forma de minicurso para 

alunos das escolas do campo com temática de saúde que envolveu: higiene pessoal, saúde 

bucal, alimentação saudável, arboviroses, infecções sexualmente transmissíveis, tabagismo, 

uso abusivo de drogas e a relação entre desenvolvimento sustentável e saúde.  

Durante o período dos minicursos foram aplicadas atividades que estimulavam o 

raciocínio e o conhecimento dos alunos, através de perguntas, debates, reflexões e atividades 

práticas envolvendo o tema saúde no contexto local, procurando-se analisar as idéias dos alunos 

durante todo o processo de ensino aprendizagem sobre o tema desenvolvido. As estratégias 

utilizadas foram: exposição dialogada, dinâmicas de grupo, músicas / paródias, poesias, teatro 

/ dramatização, fantoche, exposição de cartazes, distribuição de folhetos, produção de murais 

e painéis, jogos interativos, distribuição de brindes e certificados. 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Houve uma boa receptividade e reciprocidade por parte dos alunos das escolas 

trabalhadas, confirmada ao final de cada atividade em que era realizada revisão do conteúdo, 

com boa compreensão. Os alunos demonstraram interesse e curiosidade no processo de 

aprendizagem, pois tratou-se de aulas diferenciadas que contemplavam a perspectiva 

interdisciplinar e com aplicação de dinâmicas instrutivas.  

Os minicursos cumpriram seus objetivos ao promover / disparar a conscientização dos 

alunos do campo para o direito à saúde, sensibilizando-os para a busca permanente da 

compreensão de seus condicionantes, a provocação das mudanças, fortalecendo 

comportamentos e hábitos saudáveis e, capacitando-os para a utilização de medidas práticas de 

promoção, proteção e recuperação da saúde.  

Segundo Ferreira et. al. (2015), os alunos se sentem mais motivados através da dinâmica 

de minicursos, que difere das aulas do cotidiano, onde eles podem colocar na prática o que 

aprendem na teoria, havendo um maior envolvimento por parte deles durante a aprendizagem. 

No entanto, os autores destacaram que não é uma tarefa fácil, pois muitas vezes não é encarada 

de maneira positiva, porém observaram na prática que o ensino de temas voltados à realidade 

e cotidiano do aluno, como saúde e meio ambiente, torna a aprendizagem mais significativa, 

mesmo com uma modalidade didática simples. 

Neste entendimento, Freire (2009) destaca que a educação deve aproximar os sujeitos 

através do diálogo, propor reflexões acerca das situações concretas, como exemplo as situação 

de saúde, vivenciadas por todos os protagonistas da escola e comunidade, procurando superar 
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os problemas, fazendo com que as pessoas sejam encorajadas a tomar decisões a respeito de 

temas que possam melhorar suas vidas. 

A prática nas escolas do campo contribuiu para sensibilizar os alunos no sentido de que 

eles tivessem consciência de que eram sujeitos capazes de influenciar mudanças que possam 

repercutir na vida pessoal e na qualidade de vida no campo, reforçando a premissa de que o 

conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo que requer uma ação 

transformadora sobre a realidade. 

Torna-se imprescindível, portanto, a adoção de metodologias de ensino que contribuam 

significativamente no processo ensino-aprendizagem, permitindo o raciocínio, a construção do 

conhecimento e a formação do pensamento crítico do aluno, levando este a um cenário de 

aprendizado suficiente para entender o processo saúde-doença e seus determinantes nos 

contextos locais (FERREIRA et. al., 2015). 

Para que o processo de ensino e aprendizagem da temática saúde se concretize no 

ambiente escolar, é necessário que o aluno desenvolva a capacidade de leitura e interpretação 

das diferentes situações que circundam sua vida e se reconheça como sujeito ativo no meio 

onde vive (COSTA; PINHEIRO, 2013). Nesse sentido, não se pode tratar o conhecimento 

como algo estático e alheio ao que o aluno vive, ou seja, um ensino contextualizado precisa ser 

uma prática constante nas escolas, em todos os seus níveis de formação (FREIRE, 2009). 

No presente trabalho, merece destaque também o estreitamento de laços entre a 

universidade e o campo, com engajamento dos gestores escolares e significativa evolução dos 

professores em formação (discentes da LEDOC). Assim, a experiência favoreceu a formação 

dos futuros professores, contemplando o tempo comunidade, que é um dos princípios 

norteadores do projeto político pedagógico do curso, provocando e propondo ações para o 

desenvolvimento do fazer docente em permanente diálogo com as comunidades do campo, 

numa relação não-hierárquica e transdisciplinar entre as diferentes áreas e modos de produção 

do conhecimento.  

Cabe aos docentes criarem estratégias de ensino e aprendizagem nas quais os discentes 

possam exercitar a autonomia e a liberdade para criarem e aprenderem a intervir nos diversos 

níveis e cenários. A educação em saúde, nesse contexto, constitui-se área de conhecimento 

político-pedagógico porque seu saber e fazer têm sido historicamente determinados pelas 

condições sociais e econômicas. Assim, para ajudar pessoas e grupos a mobilizarem-se em 

busca de soluções estruturais para a melhor qualidade de vida, atrelada à percepção da doença 

como conseqüência de fatores desencadeantes dos problemas social, se faz necessário a 

integralidade e transversalidade de saberes (BARROSO et. al., 2006). 

Para Silva (2011), o professor interdisciplinar percorre as regiões fronteiriças flexíveis, 

possibilitando a interdependência, o compartilhamento, o encontro, o diálogo e as 

transformações. Nesta perspectiva, os discentes da LEDOC procuram re-aprender a aprender 

para poder ajudar o aluno do campo se tornar um aluno-pesquisador de sua realidade de saúde 

e ampliar o olhar sobre o mundo. Elaboraram estratégias de ensino e aprendizagem nas quais 

os sujeitos possam exercitar a autonomia e a liberdade para criarem e aprenderem a intervir nos 

diversos níveis e cenários. 

O perfil de educador do campo exige uma compreensão ampliada de seu papel. É 

fundamental formar educadores das próprias comunidades rurais, que não só as conheçam e 

valorizem, mas, principalmente, que sejam capazes de compreender os processos de 

reprodução social dos sujeitos do campo. Entre os desafios postos encontra-se o de promover 

processos, metodologias e posturas docentes que permitam a necessária dialética entre 

educação e experiência, garantindo um equilíbrio entre rigor intelectual e valorização dos 

conhecimentos já produzidos pelos educandos em suas práticas educativas e em suas vivências 

socioculturais (MOLINA; FREITAS, 2011). 
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Durante o transcorrer do trabalho se comprovou que a  escola do campo é um espaço 

de produção e apropriação de conhecimentos e desenvolvimento de práticas educativas 

inovadoras, com foco em reflexões e experiências interdisciplinares, aproximando os sujeitos 

à realidade de saúde em que estavam inseridos.  

Neste contexto, Freire (2009) destaca que a educação deve expressar as vivências, 

criações e recriações, a práxis de inserção no mundo, com pluralismo de conceitos e valorização 

de experiências. Acrescenta ainda que o educador deve estimular a superação das contradições 

e ter como base a vontade de mudar a realidade, de fazer sonhar, de ver que o dia a dia pode 

ser diferente, porque esse desejo pode promover, em cada indivíduo, a transformação de si 

mesmo e do mundo.  

É no interior da escola que as questões sobre a saúde encontram espaço para diferentes 

abordagens, segundo as inflexões socioeconômicas, políticas e ideológicas de cada momento 

histórico. Em outras palavras, o que a sociedade entende por saúde está sempre presente na sala 

de aula e no ambiente escolar. Assim, a escola é uma instituição que, privilegiadamente, pode 

se transformar num espaço genuíno de promoção da saúde (BRSASIL, 1998). 

Cada vez está mais evidente a importância de uma educação de qualidade que leve em 

consideração a formação de cidadãos mais críticos, responsáveis e capacitados para a vida 

(CRIBB, 2010). No tocante ao tema saúde nas escolas do campo, convém mencionar que a 

interdisciplinaridade deve ser permanentemente buscada.  

Fazenda (2011) ressalta que a interdisciplinaridade não é apenas uma proposta teórica, 

mas sobretudo uma prática. Acrescenta ainda que a trilha interdisciplinar caminha do ator ao 

autor de uma história vivida, de uma ação conscientemente exercida a uma elaboração teórica 

arduamente construída. Tão importante quanto o produto de uma ação exercida é o processo e 

mais que o processo, é necessário pesquisar o movimento desenhado pela ação exercida. 

No entanto, Silva (2011) assinala a necessidade dos profissionais da educação romper 

com as fronteiras ou “bolhas” disciplinares, responsáveis pela organização dos departamentos 

no espaço universitário em compartimentos que impedem o contato, a circulação e o diálogo 

com as outras disciplinas. A necessidade de romper com a visão/prática positivista ou 

conservadora de ciência, quebrando as amarras construídas pelas rotinas tarefeiras que 

permeiam o trabalho escolar – as quais obrigam o professor a repetir, a copiar e a fazer sempre 

igual –, bem como desatar as amarras teóricas que propõem modelos impedindo-o de ser autor 

e pesquisador de sua própria prática. 

Pinhão e Martins (2012) destacam que, em geral, o tema saúde surge na escola de modo 

fragmentado, na medida em que os professores atribuem valor exclusivamente biológico para 

a responsabilidade do ensino de temas como saúde e ambiente ao professor de ciências. 

Acrescentam que, infelizmente, nem os professores de ciências, nem seus colegas de outras 

disciplinas recebem, em sua formação inicial, subsídios que possibilitem a realização de um 

trabalho com estes temas que permitam ultrapassar a dimensão da transmissão de conteúdos 

básicos da ciência moderna, voltados apenas para aspectos morfológicos e funcionais. Por mais 

que, nas pesquisas, exista uma tendência de inclusão de abordagens mais complexas para as 

questões que relacionam saúde e ambiente, que valorize múltiplos fatores, para os autores, na 

escola isto ainda não é comum. 

Muitos são os desafios, no que concerne ao curso de Licenciatura em Educação do 

Campo da UFERSA que atenda as demandas e necessidades das comunidades rurais da região 

semiárida potiguar, mantendo um diálogo permanente no sentido de organizar o trabalho 

pedagógico para a formação humana contextualizada e que garanta a qualidade das atividades 

a serem desenvolvidas. As estratégias pedagógicas deverão pautar-se na idéia de que o foco da 

educação é o/a educando/a, como sujeito histórico,  social, político e cultural de forma 

contextualizada com o território, onde se dá o processo saúde-doença. 
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Assim, a educação para a saúde precisa ser assumida como uma responsabilidade e um 

projeto de toda a escola e de cada um dos educadores, para que não se corra o risco de 

transformá-la em um projeto vazio.  

Considerando o que foi aqui discutido, acreditamos que para o desenvolvimento nas 

escolas de atividades que envolvam uma educação em saúde voltada para a reflexão crítica da 

realidade, é fundamental que os professores sejam bem preparados, desde a sua formação 

inicial com disciplinas curriculares e projetos interdisciplinares, como também sua formação 

continuada, em que a temática educação em saúde seja uma preocupação das Universidades e 

principalmente nos cursos de licenciatura, como afirmou Sampaio et. al. (2015). 

Para tanto, se faz necessário mais trabalhos sobre o tema saúde nas escolas do campo 

como exercício de transversalidade, que possa contribuir na provocação e proposição de ações 

para o desenvolvimento do fazer pedagógico, que discuta caminhos para potencializar o 

fortalecimento da aprendizagem com qualidade, numa educação problematizadora, 

marcadamente reflexiva e dialógica, que tenha impacto positivo na vida dos alunos e nas 

comunidades. 
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RESUMO 

Etimologicamente, do latim infantia (incapacidade da fala), a fase da infância era caracterizada 

pela ausência da fala e de comportamentos esperados, considerados como manifestações 

irracionais. O sentimento de infância, a ideia, a representação dessa fase, todos esses 

fenômenos psicossociais surgiram na civilização muito vagarosamente e ligado a motivos 

surpreendentes que desvalorizavam a criança. Segundo Ariès (1981), desde a antiguidade, 

mulheres e crianças eram consideradas seres inferiores que não mereciam nenhum tipo de 

tratamento diferenciado, sendo inclusive a duração da infância reduzida. Desse modo, a criança 

que vivia no anonimato até meados do século XVII, hoje é um ser particular com direitos, com 

características e necessidades próprias. Com o objetivo de caracterizar a criança e sua infância 

a partir de suas vivências no espaço escolar atualmente, o trabalho pretende realizar discussões 

com a intenção de analisar a sua história social a partir das vivências no espaço da escola. Para 

tanto, realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo e bibliográfico, logo, vimos a necessidade 

de executar uma pesquisa de campo, na qual escolhemos uma Unidade pública de Educação 

Infantil, localizada na cidade de Mossoró/RN, onde foram realizadas observações na intenção 

de atentar para a criança e suas práticas dentro do âmbito escolar. Partindo das observações, 

identificou-se que as crianças, presentes naquele espaço, mostravam diferentes formas de 

interação entre elas e os adultos presentes na unidade, além disso, foi perceptível que o brincar, 

a imaginação e a ludicidade estão perdendo espaço para atividades sem interação e falta de 

intencionalidade. Para compor o referencial teórico, utilizamos os estudos de Muller (2006), 

Mello e Valle (2005), dentre outros. Concluímos que é durante o processo de aquisição do 

conhecimento que a criança deve ser vista como um ser com particularidades que devem ser 

respeitadas, cabendo a ação pedagógica reconhecer suas diferenças e a construção da sua 

identidade pessoal. É na escola que ela vivenciará a partilha de experiências que concebem a 

sua infância de forma coerente e satisfatória. Para isso, é preciso pensar em formas lúdicas e 

criativas que possam estimular a criatividade e a imaginação da criança, além de ser necessário 

um repensar da infância como uma fase rica em potencial cognitivo, em que a criança deve ser 

protagonista da própria infância.   
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 Compreende-se que a concepção de infância foi cativada com o tempo de forma muito 

vagarosa. O seu conceito foi socialmente construído e transformado mediante o tempo, as 

mudanças históricas e econômicas, como também os modos de vida que passaram por 

transformações, iniciando uma separação nítida do que é criança e adultos. Diante de tudo isso, 

entendemos que a criança é parte da sociedade e de acordo com Muller (2006), elas exprimem 

a cultura social em que se inserem, mas o fazem de modo distinto das culturas adultas, 

apresentando formas especificamente infantis de simbolizar a sociedade e o mundo que vivem. 

Com o objetivo de caracterizar a criança e sua infância a partir de suas vivências no espaço 

escolar nos dias atuais, o trabalho pretende realizar discussões com a intenção de analisar a sua 

história social a partir das vivências no espaço da escola.  

Partindo das discussões dos conhecimentos adquiridos no processo de aprendizagem 

da disciplina de concepções e práticas da educação infantil, ministrada no curso de graduação 

em pedagogia da Universidade do Estado no Rio Grande do Norte - Campus Central, 

resolvemos pesquisar sobre a caracterização da criança e sua infância a partir de suas vivências 

no espaço escolar. Inicialmente, realizamos um levantamento bibliográfico que perpassou toda 

elaboração deste trabalho. Gil (2008) define como sendo uma pesquisa desenvolvida mediante 

material já elaborado, como livros e artigos científicos. A presente pesquisa possui cunho 

qualitativo, que, de acordo com o autor, é a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados. Nesse processo não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, pois o 

ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. 

O presente trabalho visa descrever as características dos alunos e do ambiente.  

Após adquirirmos fundamentação sobre a temática almejada, realizamos uma 

pesquisa de campo buscando informações, aprofundando o conhecimento da realidade da UEI, 

em seguida observamos de forma não participante as crianças e seus comportamentos naquele 

espaço escolar. Segundo Gil (2008), não participante pois o pesquisador permanece alheio à 

comunidade ou processo ao qual está pesquisando, possuindo um papel de espectador do objeto 

observado. O processo de observação aconteceu durante um período de 5 horas em uma 

Unidade de Educação Infantil, em Mossoró/ RN. Essa UEI possui quatro salas de aula, na qual 

optamos por observar a sala do maternal, onde a faixa etária dos alunos varia entre três e quatro 

anos de idade, e, o nosso foco de observação foram os seguintes pontos: linguagem, vestuário, 

brincadeiras e a socialização dos mesmos com os colegas da classe. 

 O texto segue, inicialmente, trazendo em seu primeiro capítulo, uma breve história da 

infância e da criança. Em seguida, no capítulo dois, discorremos sobre a observação realizada 

e finalizamos com reflexões apreendidas com base nos autores e discussões abordadas ao longo 

deste artigo. 

 

FIOS DA HISTÓRIA 

 

A criança antes do século XVI era vista como um “adulto em miniatura”, segundo 

Philipe Ariès (1981, p.275), em seus estudos acerca da concepção de infância, afirma que na 

Idade Média, no início da Idade Moderna, e por muito tempo ainda nas classes populares, as 

crianças misturavam-se com os adultos assim que eram capazes de dispensar a ajuda das mães 

ou da amas, poucos anos depois de um desmame tardio, ou seja, aproximadamente aos sete 

anos de idade. Até a Idade Média não havia uma consciência sobre a particularidade infantil, 

nem muito menos o sentimento de infância, segundo o autor: 

 
O sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças, 

corresponde à consciência da particularidade infantil, essa particularidade que 
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distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência 

não existia. (Áries, 1981, p.156). 
 

 A criança era considerada homem ou mulher em tamanho reduzido e isso era refletido 

desde a vestimenta até a postura e os comportamentos, tudo era compartilhado entre o mundo 

adulto e as crianças, como o trabalho, lazer etc. A sociedade enxergava a diferença da criança 

para o adulto na força e na destreza, deixando de lado as especificidades de cada uma. Nesse 

contexto não havia um estilo de vida específico para a criança como roupas infantis, músicas 

infantis e nem havia o sentimento de infância como temos hoje.  

O termo infância, etimologicamente do latim infantia, significa incapacidade de falar, 

isso por causa da sua dificuldade nos primeiros anos de idade de desenvolver a fala, no entanto, 

mesmo após a criança ter adquirido o recurso da voz, ainda assim ela considerada inativa na 

sociedade que vivia, ou seja, a criança não possuía voz ativa e nem direitos próprios. 

Percebemos assim, a insensibilidade da sociedade em relação à criança, consequência disso, 

segundo Ariès (1981), foi o alto índice de mortalidade infantil, já que as crianças eram 

consideradas meros seres biológicos sem autonomia e utilidades nos primeiros anos vida. Por 

volta do século XIII a criança começou a ganhar representatividade por meio de obras de artes, 

como a pintura com suas famílias e até mesmo sozinhas, mas ainda com a imagem de adultos 

em miniatura, roupas sufocantes e pesadas eram destaques nas imagens. Com o passar do tempo 

a criança foi ganhando mais destaque na sociedade, intensificando-se no século XVII, isso 

aconteceu porque a sociedade passou a olhar a criança de uma forma mais sensível, dando-lhes 

espaço para viver uma real infância, distanciando-se da vida adulta. O sentimento de infância 

e a separação da criança e a vida adulta começou a surgir. 

As grandes transformações sociais ocorridas no século XVII contribuíram 

decisivamente para a construção de um sentimento de infância. As mais importantes foram as 

reformas religiosas católicas e protestantes, que trouxeram um novo olhar sobre a criança e sua 

aprendizagem. Outro aspecto importante é a afetividade, que ganhou mais importância no seio 

na família. 

Essa afetividade era demonstrada, principalmente, por meio da valorização que a 

educação passou a ter. A aprendizagem das crianças, que antes se dava na convivência das 

crianças com os adultos em suas tarefas cotidianas, passou a dar-se na escola. O trabalho com 

fins educativos foi substituído pela escola, que passou a ser responsável pelo processo 

deformação. As crianças foram então separadas dos adultos e mantidas em escolas até estarem 

"prontas" para a vida em sociedade. (ARIÈS, 1978). 

Somente a partir da Constituição 1988, a criança é concebida em sua condição própria 

de modo mais abrangente, tendo suas particularidades atendidas na lei. Desta forma, a infância 

passa a ocupar lugar na sociedade e a criança passa a ser cidadão de direitos, assegurados pela 

lei, sendo responsabilidade da família, do Estado, e da sociedade.   

Com o intuito de reafirmar e garantir os direitos das crianças, foi criado o Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA) promulgado em 13 de Julho de 1990, pela Lei n. 8.069 em 

cumprimento constitucional no Art.1º diz que: “Esta lei dispõe sobre a proteção integral à 

criança e ao adolescente” (BRASIL, 2008, p. 13), e nos Artigos 3º e 4º a proteção integral 

refere-se ao desenvolvimento e formação nos aspectos: cognitivos, afetivos, físicos, sociais, 

moral, espiritual e cultural em condições de liberdade e dignidade. Esse estatuto reconhece a 

criança na infância e o adolescente na adolescência como pessoa de direito a gozar de todos os 

demais direitos fundamentais a pessoa humana: direito à vida, à saúde, à alimentação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e a conivência familiar 

e comunidade (BRASIL, 2008, p. 13). 

Diante disso, podemos perceber claramente que a criança passou a ser vista como um 

indivíduo de direitos e deveres de acordo com a sua idade, e isso proporcionou uma maior 
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interação entre as próprias crianças, além do contato direto com brincadeiras, histórias, jogos, 

roupas e músicas específicas para ela. A criança, no espaço escolar, passou a ser compreendida 

como: 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentimentos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 

(BRASIL, 2010, p. 14). 

 

As transformações que vêm ocorrendo sobre as concepções de infância são 

consequências das mudanças estruturais da sociedade, que intervêm na vida de todas as 

pessoas. Ariès é bem claro em suas colocações quando diz que a particularidade da infância 

não será reconhecida e nem praticada por todas as crianças, pois nem todas vivem a infância 

propriamente dita, devido às suas condições econômicas, sociais e culturais. Assim, os sinais 

de desenvolvimento de sentimento para com a infância tornaram-se mais numerosos e mais 

significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII, pois os costumes 

começaram a mudar, tais como os modos de se vestir, a preocupação com a educação, bem 

como separação das crianças de classes sociais diferentes. Toda criança é sempre criança em 

qualquer lugar do mundo e em qualquer período histórico, o que muda são as atitudes dos 

adultos em relação a ela.  

A criança no século 21 possui uma série de direitos como educação, saúde, nutrição e 

o fundamental direito à vida, a criança de hoje está imersa em um mundo muito diferente 

daquele de décadas atrás, ela participa de diversas esferas da vida social de forma mais 

engajada. Vivenciando uma infância mais voltada para o ambiente doméstico, para a escola e 

muito permeada pelo consumo e trazendo uma experiência mais atravessada pela tecnologia, 

pela mídia. 

 

OBSERVAÇÕES E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente, ao chegarmos na UEI podemos perceber o esforço da Unidade em tornar 

ambiente agradável e acessível para as crianças, como por exemplo: pinturas nas paredes, 

bancos ou mobílias infantis, bem como também a ornamentação contínua nas salas de aulas. 

Apesar de tais esforços em criar um lugar atrativo para as crianças em muitos momentos 

tornou-se perceptível a inutilidade de tais recursos, se tornando apenas recursos expositivos, 

pode-se observar também que boa parte das brincadeiras vivenciadas por tais crianças não 

possuíam nenhuma intencionalidade, sendo utilizadas apenas como forma de entretenimento, 

por outro lado as brincadeiras nas quais possuíam direcionamento ocorriam de forma 

sistematizada. 

Essa UEI possui quatro salas de aula, na qual optamos por ficar na sala do maternal I 

com faixa etária de três a quatro anos de idade, e o nosso foco de observação foram os seguintes 

pontos: linguagem, vestuário, brincadeiras e a socialização deles com os colegas da classe. Ao 

adentrar em tal sala de aula vimos que as crianças tinham um livre vestir, não possuíam 

fardamento (figura 1). A referida sala não possuía cadeiras e mesas apenas um mine tatame no 

chão e as crianças brincavam de forma aleatória com pecinhas de encaixe que foi levado por 

eles no começo do ano letivo enquanto a professora fazia um atendimento individual.  
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Algumas crianças brincavam em grupinhos outras brincavam sozinhas (figura 2), 

algumas não se enturmava com os demais alunos nem mesmo na hora de brincar (figura 3). A 

brincadeira era bem livre e ao mesmo tempo sistematizada pois apesar de não existir um 

direcionado por parte da professora ela reclamava quanto ao barulho, a forma que eles 

brincavam.  

 
Figura 3 

 

A brincadeira de forma intencional é uma ferramenta essencial no processo de 

aprendizagem da criança uma vez que em seu brincar elas estimulam sua criatividade e 

reinventam seus viveres por meio do brincar. A brincadeira sendo 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). Brincando a criança desenvolve suas capacidades físicas, 

verbais e intelectuais. Quando a criança não brinca, ela deixa de estimular, e até mesmo de 

desenvolver as capacidades inatas podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso ou até mesmo 

agressivo. Já quando a criança tem a brincadeira como uma atividade costumeira e agradável, 

ela passa a ter maiores possibilidades de se tornar um adulto equilibrado, consciente e afetuoso. 

O brincar é considerado uma atividade social e por meio dela acontece a interação e a 

construção de conhecimento da realidade, pelas crianças, por isso da sua importância no 

ambiente da pré-escola, que nela tem um papel educativo. Por isso a importância de introduzir 

contextualidade e objetivos nas brincadeiras para que, ao mesmo tempo que essas crianças 

Figura 2 

Figura 1 
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estão se divertindo, elas também estejam aprendendo e apropriando-se do universo em que está 

inserida (WAJSKOP, 2011). 
Considerando a importância da brincadeira no ambiente pré-escolar, é importante 

atentarmos para a organização dos materiais utilizados, o espaço onde as atividades serão 

realizadas e como estão caracterizados e a integração do adulto na atividade. 
A criança é parte da sociedade e segundo Muller (2006), elas exprimem a cultura 

social em que se inserem, mas o fazem de modo distinto das culturas adultas, apresentando 

formas especificamente infantis de simbolizar a sociedade e o mundo que vivem. Desta forma 

é imprescindível que os adultos não engessem às crianças obrigações e atividades de adulto, 

no entanto, isso tornou-se bem visível em uma das falas da professora durante o período de 

observação na UEI quando, no horário das crianças retornarem à sala de aula, ela impõe uma 

organização obrigatória para que as crianças pudessem entrar em sala, designando que as 

meninas deveriam ficar de um lado e os meninos de outro, sendo todos em silêncio e com as 

mãos para trás (figura 4).  

 
                    Figura 4 

Diante disso, é necessário que o educador seja capaz de enxergar a criança como um 

sujeito no mundo, sendo ela ativa em seu desenvolvimento e que é capaz de tomar decisões 

próprias. Com isso, é interessante que o professor dê espaço para que a criança possa agir por 

conta própria dentro do seu cotidiano escolar, sem seguir sempre as decisões de um adulto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que é durante o processo de aquisição do conhecimento que a criança 

deve ser vista como um ser de particularidades que devem ser respeitadas, cabendo a ação 

pedagógica reconhecer suas diferenças e a construção da sua identidade pessoal, já que na 

Educação Infantil tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos 

de idade. É na escola que ela vivenciará a partilha de experiências que concebem a sua infância 

de forma coerente e satisfatória. Para isso, é preciso pensar em formas lúdicas e criativas que 

estimulem a criatividade e a imaginação da criança, sendo o Brincar uma oportunidade que a 

criança tem em imitar o conhecido, seus colegas, familiares e todos que estão ao seu redor, e 

assim, construir o novo, novas atitudes, histórias e entendimentos a partir da sua imaginação.  

É importante que os professores da Educação Infantil sejam mediadores e facilitadores 

do ensino aprendizagem, sendo necessário um repensar da infância como uma fase rica em 

potencial cognitivo, para que as crianças possam ser protagonistas da própria infância. 
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RESUMO 

Em um contexto no qual a produção do conhecimento avança em ritmo acelerado, saber portar-

se de maneira crítica e reflexiva frente aos desafios é uma característica fundamental de 

cidadãos do século XXI. Nesse sentido, a educação científica tem se mostrado como uma 

importante aliada para a promoção da formação integral do sujeito. É nessa perspectiva que 

surgiu o Projeto Vida, com o intuito de estimular, desde a educação básica, indivíduos a 

pensarem cientificamente. Através do trabalho com projetos, os estudantes mobilizam 

conhecimentos de várias áreas para resolucionar questões sociocientíficas e socioambientais 

identificadas por eles mesmos, seja no ambiente escolar ou fora dele, sempre prezando por 

valores como sustentabilidade em todos os âmbitos: ambiental, social e cultural. Desta forma, 

as crianças desenvolvem diversas habilidades como a elaboração de hipóteses, a autonomia, a 

tomada de decisão, a argumentação, a cooperatividade, a criatividade, a investigação, entre 

outras, tornando-se protagonista da construção do seu processo cognoscitivo - a metacognição 

- aprendendo a aprender. Trata-se de uma pesquisa interventiva e formativa para a 

reconfiguração da prática docente de professoras de Pedagogia e Ciências Biológicas, de 

abordagem quantitativo/qualitativa. É exploratória, descritiva e analítica, tendo como público-

alvo estudantes do ensino fundamental anos iniciais de uma escola privada do município de 

Natal/RN. Os instrumentos para coleta de dados são: observação por meio de categorias de 

análise, baseadas na metodologia de Laville e Dionne (1999), e também os projetos 

desenvolvidos pelas crianças. Os resultados expressam que as crianças já se familiarizaram 

com a linguagem da ciência, identificam situações-problema e propõem problemas do contexto 

local, sugerem estratégias de solução e apresentam atitudes positivas em relação à participação 

nos projetos.  

 

Palavras-chave: Educação Científica; Ensino Fundamental; Resolução de Problemas; 

Metacognição; Protagonismo Estudantil.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma época na qual a produção de conhecimento acontece em ritmo 

desenfreado e o fluxo de informações é intenso (ZEN, 2010). Desta forma, muitas vezes tais 

informações deixam de ser processadas, analisadas e aplicadas com consciência. Diante disso, 

portar-se de maneira crítica e reflexiva frente aos desafios é uma característica fundamental de 

cidadãos do século XXI. Para tanto, se faz necessária uma educação integral do indivíduo para
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Kennedy – IFESP/RN. Assessora pedagógica de Ciências da Escola Lápis de Cor – ELC/RN E-mail: 

rozi@ifesp.edu.br – rozibcarvalho@gmail.com 
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atender a essa demanda, sabendo reconhecer oportunidades de promoção da educação que vão além 

dos conteúdos compartimentalizados do currículo tradicional (CARVALHO, 2016). 

Muitos são os desafios educacionais na era digital, pois os chamados “nativos digitais” 

processam a informação muito rapidamente, sem refletir sobre suas possíveis implicações e 

aplicações. Tudo é muito instantâneo e imediato. Portanto, esta é uma tendência observada nos 

estudantes nascidos na última década. Diante desse cenário, surge cada vez mais a necessidade de se 

trabalhar a problematização e capacidade de tomada de decisão diante de situações cotidianas (POZO; 

CRESPO, 2009).  

Sendo assim, com atividades que desenvolvemos através do trabalho com projetos, 

percebemos que estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais têm se apropriado de 

conhecimentos, de maneira que estão mobilizando na resolução de problemas no contexto real de 

maneira consciente. 

Nesse contexto, evidencia-se o problema de pesquisa: o trabalho com projetos envolvendo 

resolução de problemas poderia contribuir como uma estratégia didático-pedagógica para estudantes 

do ensino fundamental anos iniciais se apropriarem de conhecimentos científicos, de maneira a saber 

mobilizá-los para a resolução de problemas no contexto real? 

  O problema de pesquisa se operacionaliza nos seguintes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 Desenvolver um projeto de iniciação científica tendo como estratégia didático-pedagógica a 

resolução de problemas para estudantes do ensino fundamental anos iniciais de modo a se 

apropriarem de conhecimentos científicos e utilizá-los para resolver situações do contexto real. 

 

Objetivos específicos 

- Conhecer as concepções prévias dos estudantes sobre o processo de investigação científica; 

- Possibilitar os estudantes assistirem a um filme sobre investigação científica; 

- Discutir com os estudantes as etapas dos processos de investigação científica presentes no 

filme; 

- Identificar os conhecimentos dos estudantes acerca da investigação científica após assistirem 

ao filme; 

- Propor a elaboração de um projeto inspirado na temática do filme e realizá-lo; 

- Acompanhar o desenvolvimento dos projetos. 

 

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICO- PEDAGÓGICA 

PARA A ENCULTURAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Segundo Lorezetti e Delizoicov (2000), o termo “enculturação científica”, também conhecido 

como “alfabetização científica”, é um processo pelo qual a ciência se mostra como um meio que 

proporciona aos estudantes ressignificar os assuntos científicos de modo a expandir a sua bagagem 

cultural. Desse modo, é necessária uma imersão em vivências que favoreçam tal prática (BRITO; 

FIREMAN, 2016). 

 Nesse sentido, a resolução de problemas se mostra como uma importante estratégia didático-

pedagógica, pois conduz o educando a se familiarizar com a linguagem científica e se apropriar de 

conhecimentos de maneira consciente e analítica, incorporando-os em sua estrutura cognitiva de 

maneira significativa (AUSUBEL, 1968; NOVAK, 1981 apud COSTA; MOREIRA, 2001). 

Conforme expresso na BNCC (BRASIL, 2017), “todo estudante deve saber investigar um problema”, 

portanto a investigação científica, que culmina na resolução de problemas, mostra-se como uma 

estratégia que oportuniza a enculturação científica. 
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Segundo Pozo (1998) podemos partir de uma definição já clássica de problema, que o 

identifica com "uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa resolver e para a qual 

não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução" (Lester, 1983). Esta definição, com 

a qual parecem concordar a maioria dos autores, quer dizer que uma situação somente pode ser 

concebida como um problema na medida em que exista um reconhecimento dela como tal, e na 

medida em que não disponhamos de procedimentos automáticos que nos permitam solucioná-la de 

forma mais ou menos imediata, sem exigir, de alguma forma, um processo de reflexão ou uma tomada 

de decisões sobre a sequência de passos a serem seguidos. 

Esta última característica de acordo com Pozo (1998) seria a que diferenciaria um verdadeiro 

problema de situações similares, como podem ser os exercícios. Dito de outra forma, um problema 

se diferencia de um exercício na medida em que, neste último caso, dispomos e utilizamos 

mecanismos que nos levam, de forma imediata, à solução. Por isso, é possível que uma mesma 

situação represente um problema para uma pessoa enquanto que para outro esse problema não existe, 

quer porque ela não se interesse pela situação, quer porque possua mecanismos para resolvê-la com 

um investimento mínimo de recursos cognitivos e pode reduzi-la a um simples exercício. 

Segundo Pozo (1998) na reforma do Sistema Educacional reconhece-se a necessidade e a 

importância da solução de problemas como conteúdo curricular da Educação Básica. O fato de 

proporcionar aos estudantes habilidades e estratégias para a solução de problemas fica reconhecido 

não somente como o objetivo parcial de cada uma das diversas áreas do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, mas, inclusive, nesta última etapa, reconhece-se como um dos objetivos gerais que 

deveriam ser alcançados no final do período de Educação Básica.  

 

PROJETO VIDA E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

 O Projeto Vida foi criado com o intuito de estimular, desde a educação básica, indivíduos a 

pensarem cientificamente. Através do trabalho com projetos, os estudantes mobilizam conhecimentos 

de várias áreas para resolucionar questões de diferentes contextos de aspectos sociais e ambientais, 

identificadas por eles mesmos, seja no ambiente escolar ou fora dele, sempre prezando por valores 

como sustentabilidade em todos os âmbitos: ambiental, social e cultural.  

Desta forma, as crianças desenvolvem diversas habilidades como a elaboração de hipóteses, 

a autonomia, a tomada de decisão, a argumentação, a cooperatividade, a criatividade, a investigação, 

entre outras, tornando-se protagonista da construção do seu processo cognoscitivo, levando-o a 

aprender a aprender, isto é, a metacognição. Nesse sentido, a educação científica tem se mostrado 

como uma importante aliada para a promoção da formação integral dos sujeitos. 

  

METODOLOGIA 

 

 Nesta seção, apresentaremos os elementos estruturantes da metodologia da pesquisa: seus 

fundamentos metodológicos, o contexto e os participantes da pesquisa, os procedimentos e percurso 

metodológicos e como serão tratados os dados.  

A metodologia é de abordagem quantitativo/qualitativa, de caráter exploratório; analítica e 

descritiva, sob a perspectiva adotada por Laville e Dionne (1999). A pesquisa está sendo realizada 

em uma escola da rede privada da Cidade de Natal, que atende do berçário até o ensino fundamental 

anos finais. Neste trabalho estão sendo contemplados estudantes do ensino fundamental anos iniciais, 

do 1º ao 5º ano. 

Os instrumentos de coleta de dados são: as atividades e os projetos dos estudantes, bem como 

a observação. Para esse fim, foram elaborados os planos de análise e de observação, conforme os 

quadros 1, 2 e 3. 

 

Quadro 1. Plano de análise das atividades 
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Objetivo Categorias de análise  

Identificar nas atividades dos estudantes a 

presença de elementos da investigação 

científica. 

Situação-problema 

Problema  

Estratégia de resolução 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2019. 

 

Quadro 2. Plano de análise dos projetos 

Objetivo Categorias de análise 

Identificar nos projetos se os estudantes 

conhecem os seus elementos estruturantes. 

Croqui 

Protótipo 

Projeto final 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2019. 

 

Quadro 3. Plano de Observação 

Objetivo Categorias de análise 

Observar se os estudantes estão 

desenvolvendo autonomia e sabendo tomar 

decisões utilizando os conhecimentos da 

ciência. 

Proposição de problemas e de hipóteses; 

 

Elaboração de estratégias de resoluções 

para problemas; 

Conhecimento dos elementos estruturantes 

que compõem um projeto; 

Tomada de decisão de maneira autônoma e 

consciente. 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2019. 

 

O percurso metodológico está sendo desenvolvido em três etapas, de acordo com o quadro 4 

abaixo: 

 

Quadro 4. Percurso metodológico da pesquisa 

Etapas Objetivos Específicos Instrumentos de coleta de 

dados 

Primeira etapa Conhecer as concepções prévias dos 

estudantes sobre o processo de 

investigação científica; 

Atividades dos estudantes. 



32 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Possibilitar os estudantes assistirem a um 

filme sobre investigação científica. 

Segunda etapa Discutir com os estudantes as etapas dos 

processos de investigação científica 

presentes no filme; 

Identificar os conhecimentos dos 

estudantes acerca da investigação 

científica após assistirem ao filme.  

Observação e atividades dos 

estudantes. 

Terceira etapa Propor a elaboração de um projeto 

inspirado na temática do filme e realizá-lo; 

Acompanhar o desenvolvimento dos 

projetos. 

Observação e os projetos 

elaborados pelos estudantes. 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2019. 

 

Os dados serão tratados considerando a codificação, que tem por objetivo preservar a 

identidade dos participantes da pesquisa. Exemplo: projeto da criança 1 - PC1; projeto da criança 2 - 

PC2…; organizados em quadros e tabelas e analisados quantitativo-qualitativamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, apresentaremos os resultados encontrados até o momento atual de acordo com 

cada objetivo específico explicitado na metodologia, conforme as etapas da pesquisa.          Em virtude 

deste trabalho estar ainda em desenvolvimento, a análise dos resultados será feita apenas de maneira 

quantitativa. Os resultados obtidos estão explicitados no quadro 5. 

 

Quadro 5. Respostas dos estudantes em relação às categorias de análise investigadas 

Continua 

 

 

Codificação 

Categorias de análise  

Identifica situações-

problema 

Formula problema Propõe estratégias de 

resolução 

Sim Em 

apropriação 

Sim Em 

apropriaçã

o 

Sim Em 

apropriaçã

o 

PC1 X  X  X  

PC2 X   X X  

 

Quadro 5. Respostas dos estudantes em relação às categorias de análise investigadas 

Conclusão 

 

 

Codificação 

Categorias de análise  

Identifica situações-

problema 

Formula problema Propõe estratégias de 

resolução 
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Sim Em 

apropriação 

Sim Em 

apropriaçã

o 

Sim Em 

apropriaçã

o 

PC3 X  X  X  

PC4 X  X  X  

PC5 X  X  X  

PC6 X  X  X  

PC7 X   X X  

PC8 X  X  X  

Total 08  06 02 08  

Fonte: elaborado pelas autoras, 2019. 

 

 Os resultados obtidos até o momento indicam que os estudantes já apresentam certa 

familiaridade com a linguagem da ciência, identificam situações-problema e propõem problemas do 

contexto local, sugerem estratégias de resolução e apresentam atitudes positivas em relação à 

participação nos projetos, observando, dessa maneira, essas categorias em seu discurso. 

 As metodologias de ensino baseadas na resolução de problemas devem auxiliar os estudantes 

a desenvolverem a proficiência em um conjunto de habilidades importantes não apenas no âmbito 

acadêmico, mas para a vida, favorecendo assim uma aprendizagem significativa e a formação de uma 

visão investigadora (LEITE; AFONSO, 2001). Quando se lida com as séries inicias, como este 

trabalho se propõe, é necessário considerar as particularidades relativas à faixa etária, o que não quer 

dizer que os termos científicos devem ser substituídos ou infantilizados, pois assim estaremos, de 

certa maneira, subestimando o potencial que as crianças possuem (MOÇO, 2009). 

 De acordo com Pozo (1998), proporcionar aos estudantes habilidades e estratégias para a 

resolução de problemas deve ser um dos objetivos gerais a serem alcançados no final do período de 

Educação Básica. Nesse sentido, o Projeto Vida se mostra como um instrumento educacional para o 

alcance de tal objetivo, pois oportuniza aos estudantes a imersão em vivências concernentes às etapas 

da investigação científica, proporcionando ao indivíduo enculturar-se cientificamente.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto e dos resultados obtidos até o momento, percebe-se a contribuição desta 

estratégia didático-pedagógica para uma aprendizagem significativa dos estudantes a respeito da 

estruturação do processo de investigação científica, dando-lhe subsídios desenvolverem esta 

habilidade de maneira autônoma e consciente diante de situações-problema, utilizando-se da 

linguagem científica decorrente das vivências experimentadas nas quais foram conduzidos a aprender 

a aprender.  

Além disso, mais do que uma apropriação de conhecimentos puramente científicos, é possível 

trabalhar também questões do aspecto social e emocional, pois os estudantes aprendem também 

acerca da importância do trabalho em equipe, a valorizar o trabalho do outro e também a descobrir 

suas próprias potencialidades e desenvolvê-las de maneira mais consciente. 

Sugere-se nessa pesquisa que a Educação Científica seja implantada nas escolas desde os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, de modo que os professores possam se conscientizar da importância 

de incluir em suas aulas essa abordagem, visto que proporciona aos estudantes o desenvolvimento da 
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criatividade, autonomia, refletividade e tomada de decisão, habilidades importantes na sociedade 

atual.  

A Educação Científica como conhecimento profissional dos professores de todas as áreas de 

conhecimento contribui também para a sua formação e atualização, de forma a melhorar sua prática 

em sala de aula. Permite também, a promoção de uma aprendizagem de metodologias didaticamente 

atualizadas, potencializando a elaboração de planificações inovadoras e a melhoria das práticas de 

sala de aula; auxilia na construção de materiais didáticos atualizados do ponto de vista científico e 

motivadores para a aprendizagem: cenários de problematização, fichas de monitorização, grelhas de 

observação e contribui para alteração das aulas de Ciências, de modo a que sejam motivantes para os 

estudantes viabilizando o desenvolvimento do espírito crítico. 
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DISCIPLINAS ELETIVAS E INTERDISCIPLINARIDADE: possibilidades de novas práticas 

educativas no cotidiano escolar do ensino fundamental II 

 

Brena Samyly Sampaio de Paula15 

Ana Patrícia Freires Caetano16 

 

RESUMO 

A interdisciplinaridade, como possibilidade de interlocução entre diferentes componentes 

curriculares, é uma dimensão do ensino que se situa nas discussões centrais sobre Educação mediante 

as recentes demandas e transformações atreladas a implantação da Base Nacional Comum Curricular- 

BNCC. Nesse viés, a Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, a partir de algumas parcerias e na 

intencionalidade de contemplar as demandas requeridas através da Lei 9.394/96, implementou nas 

escolas de Ensino Fundamental um modelo de proposta pedagógica em Tempo Integral que apresenta 

como possibilidade curricular diversificada uma perspectiva de ensino pautado em Disciplinas 

Eletivas que tem por finalidade aprofundar e enriquecer temáticas a partir da BNCC. Defronte a tal 

prisma, o objeto central do estudo foi descrever o trabalho interdisciplinar desenvolvido nas Eletivas 

de uma escola integral de Ensino Fundamental II. A pesquisa, de caráter qualitativo (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994), do tipo descritivo (GIL, 1999), utilizou-se da entrevista semiestruturada (DUARTE, 

2004), realizada com professores de uma escola de Ensino Fundamental II da cidade de Fortaleza- 

CE e da análise de conteúdo (BARDIN, 1997), a fim de melhor compreender os aspectos inerentes à 

estruturação do trabalho pedagógico desenvolvido nas Disciplinas Eletivas, em conjunto da Análise 

de Conteúdo para decodificação das falas. Com essa investigação pretende-se contribuir para futuras 

discussões acerca de abordagens interdisciplinares realizadas no ensino escolar. 

 

Palavras-chave: Eletivas; Interdisciplinaridade; Ensino Fundamental II. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação brasileira, nas últimas décadas, tem buscado se renovar através da incorporação 

de pressupostos e mudanças que situem os processos de ensino-aprendizagem nas atuais dinâmicas, 

mediante os novos panoramas que tem se construído nos mais diferentes setores da sociedade. 

Documentos norteadores como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB (1996) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais- PCN’s (1997), expressam a intencionalidade de se estabelecer uma nova 

organização curricular, constituída a partir da interação e associação entre componentes comuns e 

diversificados que viabilizem a formação dos sujeitos frente às demandas individuais e coletivas.  

 Tais transformações tornam-se necessárias diante dos cenários contemporâneos. Em tempos 

de globalização, no qual tudo está interligado por uma rede conectiva que, a todo o momento, se 

reestrutura e se reinventa, as práticas de ensino igualmente necessitam conectar os diferentes 

conteúdos a fim de criar novas possibilidades educativas através de pontos, tópicos e assuntos 

congruentes que possam existir entre os mais diferentes saberes disciplinares e, assim, potencializar 

a compreensão e construção de conhecimentos. Na congruência de tal perspectiva, Imbernón (2009) 

aponta que, na contemporaneidade, a informação tem se propagado de maneira vertiginosa, o que faz 
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do Rio Grande do Norte, e-mail:caetanofreires@gmail.com. 
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com que as ideias e conceitos se tornem rapidamente defasados, principalmente no tocante ao campo 

da Educação. 

Nesse viés, a Base Nacional Comum Curricular- BNCC, formada pelas propostas para os 

Ensinos Infantil e Fundamental (2016) e para Ensino Médio (2017), institui-se como um documento 

que vem propiciar a concretização de metas traçadas para o campo educacional, no Brasil, que se 

relaciona à reformulação curricular nas Instituições de Ensino Básico através da criação de uma base 

de saberes comum, que impulsione o desenvolvimento de competências gerais atrelada a 

componentes diversificados que contemplem características regionais, além de possibilitar 

aprofundamento e intercessão entre os diferentes conteúdos. 

As séries pertencentes ao Ensino Fundamental, ao integrarem a Educação Básica, tem como 

principal finalidade promover a formação dos indivíduos para a vida em sociedade, oferecendo-lhes 

condições de prosseguir no último nível formacional básico, para que assim os discentes possam 

desenvolver e consolidar competências gerais que lhes permitam ingressar no mercado de trabalho 

e/ou no Ensino Superior. 

Defronte a tal prisma, o problema dessa pesquisa se estrutura a partir da seguinte questão: 

como se desenvolve o trabalho interdisciplinar, através das disciplinas Eletivas, em uma escola de 

Ensino Fundamental II da rede Municipal de Ensino de Fortaleza? Nesse seguimento, o objeto central 

do estudo foi descrever o trabalho interdisciplinar desenvolvido nas Eletivas de uma escola integral 

de Ensino Fundamental II, por meio dos seguintes aspectos: a) verificar como se dá o planejamento 

e a execução do trabalho pedagógico no desenvolvimento das eletivas; b) identificar os pontos de 

destaque e de fragilidade inerentes às práticas pedagógicas desenvolvidas nas Eletivas; c) investigar 

o entendimento dos sujeitos acerca dos objetivos a serem propiciados pelas Eletivas. 

Para construção dos dados, utilizou-se por base, na pesquisa, a abordagem qualitativa 

(BOGDAN; BIKLEN,1994) atrelada ao estudo do tipo descritivo (GIL, 1999), tendo em vista as 

características da natureza da temática desenvolvida. Com instrumento de coleta e análise dos dados, 

optou-se pela entrevista semiestruturada e pela análise de conteúdo (BARDIN, 2004), 

respectivamente.   

 

O TRABALHO INTERDISCIPLINAR POR MEIO DAS ELETIVAS E A PARTE 

DIVERSIFICADA DO CURRÍCULO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Em 2014, a Prefeitura Municipal de Fortaleza iniciou a implantação das Escolas Municipais 

de Tempo Integral (ETI), objetivando impulsionar a qualidade do Ensino Fundamental. Com isso, a 

jornada escolar foi ampliada, passou a ser de mil e quatrocentas horas para 6º e 7º ano e para mil, 

quatrocentas e oitenta horas para os 8º e 9º anos.  

De acordo com o documento Proposta Pedagógica Escolas Municipais de Tempo Integral 17 

da cidade de Fortaleza, alguns parceiros apoiaram a Secretária Municipal de Educação de Fortaleza 

nesse novo desenho de escola, dentre eles, há um destaque para o Instituto de Corresponsabilidade de 

Educação (ICE)18, responsável por apresentar um Modelo Pedagógico de Educação Integral com 

Inovações em Conteúdo, Método e Gestão. 

O Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) surgiu no início dos anos 2000 a 

partir de uma experiência bem-sucedida de implementação de um novo modelo pedagógico integrado 

a uma nova forma de se fazer gestão no Colégio Ginásio Pernambucano. Desde então, definiu como 

                                                           
17 Disponível em: http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/index.php/asseti?download=842:portaria-criacao-das-etis. 

Acesso em: <20 de abril de 2019>. 
18 Informações retiradas da página do o ICE. Disponível em: < http://icebrasil.org.br/sobre-o-ice/>. Acesso em: <10 de 

abril de 2019>. 
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missão a melhoria da Educação Pública, por meio de inovações em conteúdo, método e gestão, na 

busca de garantir a formação integral do jovem nas suas dimensões pessoal, social e produtiva.  

Dentre as inovações propostas pelo ICE que foram incorporadas à Matriz Curricular das ETI, 

daremos enfoque às disciplinas Eletivas em virtude do potencial de trabalho interdisciplinar que esse 

componente curricular apresenta. Contudo, para contextualizar a Parte Diversificada do Currículo, já 

anunciada na LBD, lei n. 9.394/96 (art. 26) e aponta que os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, que deve ser complementada por 

uma parte diversificada que engloba as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos estudantes. Na busca de atender os requisitos definidos pela lei, as Escolas Municipais 

de Tempo Integral do munícipio de Fortaleza apresentam em sua parte diversificada componentes 

curriculares como: Orientação de Estudos, Introdução à Metodologia da Pesquisa, Protagonismo 

Juvenil, Formação Cidadã, Projeto de Vida, Práticas Experimentais, Disciplinas Eletivas. De acordo 

com a Proposta Pedagógica Escolas Municipais de Tempo Integral da cidade e Fortaleza, tais 

componentes foram inseridos na parte diversificada do currículo na busca de favorecer o 

desenvolvimento de diferentes aspectos na formação das crianças, como por exemplo, para que elas 

aprendam a ser responsáveis pela sua vida acadêmica, através do incentivo aos estudos dos conteúdos 

e temas do currículo, bem como, a ampliação a partir da busca de novas informações e conhecimentos 

diversos.  

 Ao se direcionar nosso olhar para as Eletivas, identifica-se que esse componente curricular, 

especificamente, tem como norte a ampliação, consolidação e enriquecimento dos conhecimentos da 

BNCC que não puderam ser garantidos no espaço disciplinar da base comum, com isso, possibilitam 

que os estudantes possam ampliar o seu repertório de temas a saber, á conhecer. São ofertadas 

semestralmente, e contam com o trabalho interdisciplinar de pelo menos dois professores, 

preferencialmente de áreas do conhecimento diferentes, para a elaboração e desenvolvimento da 

proposta de trabalho. Dessa forma, no início de cada semestre os professores apresentam suas 

propostas de eletivas (com temas diversificados) e os estudantes dentro de cada ciclo (Primeiro ciclo 

- 6० e 7० ano e segundo ciclo 8० e 9० ano) podem escolher de qual eletiva desejam participar. Pelo 

que se propõe, as eletivas buscam romper com a concepção de que a escola ensina e o aluno aprende, 

para uma proposta pedagógica dialógica, prática e contextualizada com o cotidiano dos estudantes. 

Corroborando assim, com o pensamento de Freire, (2009, p. 21). ao afirmar que “[...] ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção”. Daí 

a importância de a escola possibilitar e trabalhar considerando o repertório de saberes que os 

estudantes trazem consigo, principalmente daqueles de classes populares, gerando assim, a 

oportunidade de discutir com os alunos as relações existentes entre os conhecimentos aprendidos por 

eles na prática comunitária e o ensino dos conteúdos (FREIRE, 2009, p. 14). Para Miranda (2008, p. 

118), esse trabalho é complexo e desafiador, tendo em vista que: 

 

 
(...) os contextos sociais, econômicos e políticos que ainda mantemos em nossa 

sociedade, entre eles a instituição escola, nos colocam amarras que tornam uma ação 

interdisciplinar um grande e difícil desafio de ousadia. A característica que marca os 

estudos das práticas interdisciplinares sustenta a afirmação de que a 

interdisciplinaridade é possível por sua capacidade de adaptar-se ao contexto vivido, 

reafirmando o respeito às questões do que se apresenta como realidade contextual, 

seja no aspecto político, econômico, cultural. A interdisciplinaridade se sustenta na 

base da leitura da realidade tal como ela é, assumindo suas nuances e singularidades, 

bem como a diversidade presente. Assim, age como transgressora, abrindo brechas às 

formas estabelecidas e enraizadas, colocando as certezas no cenário da temporalidade 

e da dúvida. (MIRANDA, 2008, p. 118). 
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 Portanto, a proposta de trabalho apresentada pelas disciplinas Eletivas se mostra altamente 

inovadora e complexa, tendo em vista que esse trabalho interdisciplinar demanda diálogo contínuo 

dos conhecimentos historicamente acumulados, apresentados para os estudantes por meio de uma 

Base Comum com o contexto vivido dos estudantes. Diante do exposto, apresentamos no próximo 

capítulo o percurso metodológico do presente estudo. 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

  

Essa pesquisa realizou-se a partir de uma estruturação qualitativa. Bogdan e Biklen (1994), 

afirmam que pesquisas desse segmento permitem que se compreenda de forma mais aproximada 

comportamentos e contextos específicos com base no entendimento, percepção e subjetividade dos 

sujeitos envolvidos. Na perspectiva qualitativa, a complexidade dos fenômenos é o principal fator a 

ser contemplado e desencadeador das reflexões a ser desenvolvidas e descritas. 

 Em conjunto da abordagem qualitativa, o estudo caracterizou-se como sendo do tipo 

descritivo. Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva, para Gil (2008), define que seu objetivo é a 

descrição de características do fenômeno a ser estudado. Assim, “[...] pesquisas descritivas são, 

juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática” (GIL, 2008, p. 28). 

O grupo participante da pesquisa foi composto por três professores de uma ETI da cidade de 

Fortaleza- CE que aceitaram contribuir com a construção dos dados e que estivessem lecionando 

alguma Eletiva nas séries do Ensino Fundamental-II, para que assim fosse possível compreender o 

processo de planejamento e as principais particularidades inerentes a esse componente. Como critério 

de seleção da amostra, foi estabelecido que os participantes estivessem ministrando algum 

componente Eletivo no semestre 2019.1 e que fossem membros do quadro efetivo da escola. 

Para coleta dos dados, optou-se pela entrevista semiestruturada. Conforme Duarte (2004), a 

entrevista propicia um contato simultaneamente formal e informal através de um discurso liberto, 

mas que, no entanto, deve estar a todo o momento orientado pelos objetivos a serem respondidos no 

delinear da pesquisa, o que demanda uma boa condução do entrevistador. 

Alinhado ao instrumento de coleta escolhido, para a análise dos dados usou-se a análise de 

conteúdo que, de acordo com Bardin (1997), orienta-se por um viés que objetiva à interpretação e 

decodificação de mensagens, cuja finalidade é desvelar fatores relevantes à discussão proposta que 

possam emergir dos escritos ou das falas dos sujeitos investigados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Perante a condução pela qual se estruturou a seguinte pesquisa, somados aos aspectos que 

emergiram da fala dos participantes das entrevistas, elegeu-se três categorias para agrupamento dos 

assuntos decodificados e apresentados, conforme apresentado no organograma abaixo:  
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FIGURA 1 – CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

FONTE: autoras (2019) 

 

Tomando-se por base os objetivos pretendidos com a investigação, agrupou-se as falas dos 

sujeitos em categorias de análise temática (BARDIN, 1977) de acordo com sua significação: 

 

a) Planejamento: respostas inerentes à realização do planejamento para condução das 

Eletivas ao longo de sua duração. 

b) Desenvolvimento do Trabalho Pedagógico: falas que retratam as dinâmicas que 

propiciam o desenrolar das estratégias utilizadas no decurso das disciplinas. 

c) Avaliação da Aprendizagem: ideias relacionadas às maneiras usadas para se averiguar 

os possíveis avanços e resultados conquistados por meio do trabalho desenvolvido nas 

eletivas. 

 

Por meio das categorias supracitadas, são apresentadas as impressões, opiniões, percepções e 

significados que os professores investigados atribuem ao componente curricular Eletivas. Nesse 

prisma, buscou-se interpretar tais visões a fim de se melhor compreender a organização pedagógica 

pela qual se dispõe as disciplinas dessa demanda. 

 

Planejamento 

 

Organizar e delimitar o direcionamento de um componente curricular que aborde conteúdos 

diversificados por meio de temas transversais e contemporâneos demanda do professor 

conhecimentos diversificados e uma leitura de mundo que o permita selecionar assuntos que sejam 

de interesse dos mais diversos aprendizes e que dialoguem com suas experiências, além de permitir 

que os sujeitos da aprendizagem realizem novos constructos ao conseguir correlacionar os saberes 

escolares com suas vivências sociais. Nesse prisma, os professores participantes da pesquisa relatam 

que se faz imprescindível observar os possíveis interesses e as temáticas em potencial para assim 

aguçar a curiosidade dos estudantes, assim como sinalizado por P1: 
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Eu faço assim, no semestre anterior, já começo a observar os temas de interesse dos 

alunos e os conteúdos do currículo com potencial para trabalhar nas eletivas. 

Geralmente ao final de cada semestre já temos em mente o que vamos fazer e com 

quem vamos trabalhar [...] E no inicio de cada semestre nós fazemos o feirão das 

Eletivas, que é o momento em que nós professores apresentamos o cardápio das 

Eletivas. É um momento voltado para encantar os alunos [...] (P1, INFORMAÇÃO 

VERBAL)19. 

 

Corroborando com tal observância, Klosouski e Reali (2008), entendem que o processo de 

planejamento exige a concretização de etapas que são viabilizadas por uma postura diagnóstica que 

permitam ao professor sondar as preferências, as realidades e as individualidades dos alunos em prol 

de uma sistematização coerente e que impulsione as aprendizagens mais distintas. 

Para planejar ações e estratégias interdisciplinares e intervencionistas torna-se tempo e espaço 

viáveis e que permitam a elaboração das ações a serem desenvolvidas objetivando a preparação dos 

conteúdos e estratégias que serão empregados, conforme pontuado na fala de P2: 

 
Quando a gente chegou em 2016, já pegou o bonde andando, então, foi mais 

complicado [...]. Eu senti dificuldade por que não tinha tido um planejamento antes 

[...]. E aqui toda quarta feira é parado de 16h as 17h para esse momento. No geral, a 

gente já faz o planejamento como um todo. De 2016 pra agora foram com vários 

colegas que eu fiz parcerias (P2, INFORMAÇÃO VERBAL)20. 

 

Além do fator tempo, as parcerias realizadas para criação e promoção das Eletivas 

demonstram-se como ponto fundamental na condução dessas disciplinas, como pode ser identificado 

no discurso de P3. “Nosso maior desafio é encontrar tempo para a realização do planejamento com o 

professor da outra área do conhecimento, mas temos conseguido realizar o planejamento do semestre 

no começo das aulas e semanalmente nos reunimos pelo menos uma vez para fazer os ajustes, quando 

necessário” (P3, INFORMAÇÃO VERBAL)21. 

Nessa direção, entende-se que se faz primordial o estabelecimento de tempo e espaços de 

planejamento conjunto entre os diferentes professores, característica que potencializa o trabalho 

executado nas disciplinas Eletivas. De acordo com Klosouski e Reali (2008), a articulação de ideias, 

conteúdos metodologias e técnicas de avaliação em conjunto de tempo e de recursos são premissa na 

elaboração de um planejamento que se situe em torno de objetivos precisos.  

 

Desenvolvimento do Trabalho Pedagógico 

 

O trabalho pedagógico construído nas disciplinas Eletivas está diretamente relacionado a uma 

perspectiva interdisciplinar e que almeja o diálogo e a permuta de conhecimentos de áreas 

divergentes. P3 relata a forma como deve se realizar a junção de propostas de áreas paralelas: 

 
A gente sempre pede pra ser áreas distintas, né, então, se eu sou da humanas, então 

eu tenho que pegar o pessoal das linguagens e códigos pra fazer uma diferença e até 

para nós aprendermos mesmo, porque se ficar só em humanas gente não vai ter tanto 

conhecimento, né, por que é tudo muito em comum, a área, então a gente tenta pegar 

áreas distintas. É essa junção com a outra área, porque tanto eu vou passar o 

conhecimento da geografia como o outro professor da dele, então [...] a gente mostra 

como as duas são conectadas (P3, INFORMAÇÃO VERBAL)22. 

 

                                                           
19 Informação fornecida por P1 por meio de entrevista, em Fortaleza, em abril de 2019. 
20 Informação fornecida por P2 por meio de entrevista, em Fortaleza, em abril de 2019. 
21 Informação fornecida por P3 por meio de entrevista, em Fortaleza, em abril de 2019. 
22 Informação fornecida por P3 por meio de entrevista, em Fortaleza, em abril de 2019. 
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No que se refere ao trabalho nas Eletivas, segundo a Proposta Pedagógica Escolas Municipais de 

Tempo Integral da cidade de Fortaleza esses componentes apresentam-se como [...] caminho 

diversificação das experiências escolares com objetivo de aprofundar, enriquecer e ampliar estudos 

relativos a todas as áreas de conhecimento contempladas na base nacional comum que não são 

garantidas no espaço cotidiano disciplinar. Tal conceituação está presente na fala acima haja vista 

que parcerias entre áreas diferentes proporcionam um enriquecimento das dinâmicas desenvolvidas 

no ambiente escolar através da interação entre campos do conhecimento que normalmente não se 

aproximam nos currículos, aspecto que impulsionam novos espectros acerca dos saberes diversos. 

Para além da junção entre diferentes áreas, P1 enfatiza que o trabalho conjunto dentro da sala 

de aula contribui de maneira efetiva no diálogo entre visões divergentes ao possibilitar a construção 

de novos saberes e entendimentos sobre as temáticas discutidas, conforme apresentado abaixo: 
 

 

Como nós trabalhamos em duplas, sempre estamos juntas em sala de aula, mas é 

assim, às vezes eu estou mais a frente porque estou trabalhando um conceito 

específico da minha área e a outra professora fica observando, tem momentos que 

ela contribui também. Eu gosto muito, tenho aprendido bastante com ela sobre 

Geografia e isso enriquece o meu trabalho, faz com que os alunos percebam essa 

conexão das áreas (P1, INFORMAÇÃO VERBAL)23. 

 

 

Favorecer um regime de colaboração entre os professores pode impulsionar o processo de 

ensino-aprendizagem, bem como oportunizar o crescimento profissional docente. Segundo Imbernón 

(2009), um dos pilares da formação de professores deve residir em processos colaborativos pautados 

na resolução de problemas, na troca de experiências e no compartilhamento de ideias. 

 

Avaliação da Aprendizagem 

 

Ao ser um componente curricular que vislumbra a construção de vivências que enriqueçam as 

experiências docentes e discentes no âmbito escolar, as Eletivas enfocam em modelos de avaliação 

que se afastem do tradicional e do que comumente é feito nas disciplinas ofertadas na base comum. 

Destarte, os professores buscam enfatizar a participação e o envolvimento dos alunos na disciplina, 

como descrito por P1: 

 

Nós realizamos a avaliação a partir das atividades que são desenvolvidas ao 

longo do semestre, observamos a participação dos alunos no desenvolvimento 

das aulas, na organização da Culminância [...]. Eles gostam muito! Mas 

assim, não tem prova ou algo estruturado [...]. É muito mais pela observação 

mesmo (P1, INFORMAÇÃO VERBAL)24. 

 

A importância da participação é igualmente verbalizada por P3, que relata observar tal quesito 

em todas as disciplinas que desenvolve na escola: 

 

A avaliação que eu faço desde 2016 pra agora é que o primeiro ciclo eu 

sempre achei mais participativo e eles são chamados mais atenção com essas 

eletivas, tanto no feirão que a gente faz de apresentação como na culminância 

e o percurso todo. Eu acho eles mais participativos por que as disciplinas que 

                                                           
23 Informação fornecida por P1 por meio de entrevista, em Fortaleza, em abril de 2019. 
24 Informação fornecida por P1 por meio de entrevista, em Fortaleza, em abril de 2019. 
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eu fiquei no segundo ciclo eu achei os meninos não tão participativos (P3, 

INFORMAÇÃO VERBAL)25.. 

 

Avaliar os discentes processualmente é um desafio para os professores, que, por serem 

submetidos a processos formativos tradicionais, cujo enfoque está na técnica, acabam por priorizar 

meios de avaliação centrados na mensuração de conhecimentos. Para Rodrigues (2003), a partir da 

década de 1980 novos meios avaliativos, que consideram o processo interacionista que envolve os 

sujeitos da educação, começaram a ser discutidos e incorporados nas práticas educativas e a serem 

investigados em pesquisas sobre avaliação. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Esse estudo teve como objetivo central descrever o trabalho interdisciplinar desenvolvido nas 

Eletivas de uma escola integral de Ensino Fundamental II a partir da percepção de professores que 

atuam com esse componente curricular. Para tanto, buscou-se responder a seguinte questão-problema: 

como se desenvolve o trabalho interdisciplinar, através das disciplinas Eletivas, em uma escola de 

Ensino Fundamental II da rede Municipal de Ensino de Fortaleza? Nesse viés, a intencionalidade foi 

verificar o planejamento e o desenvolvimento das disciplinas Eletivas frente a sua proposta 

interdisciplinar de ensino. 

A partir das fala de três professores de uma ETI da cidade de Fortaleza-CE, identificou-se que 

as Eletivas favorecem um trabalho interdisciplinar de planejamento e desenvolvimento pedagógico, 

aproximando áreas distintas da BNCC ao promover a aproximação, o diálogo e a colaboração entre 

docentes de áreas distintas do currículo, além de fomentar situações didáticas diversificadas que 

desafiam a prática e a atuação docente. 

Verifica-se que não há critérios ou modelos pré-definidos para a avaliação realizada pelos 

professores nos componentes investigados. Tal feedback é realizado por uma perspectiva qualitativa 

e processual, cujo enfoque está situado principalmente no envolvimento e na participação dos alunos. 

Mediante tais aspectos, entende-se que as disciplinas Eletivas são importantes elementos 

curriculares que diversificam as possibilidades educativas ao correlacionar conhecimentos e 

conteúdos de áreas distantes, o que potencializa as aprendizagens e as possibilidades de experiências 

no espaço escolar.  
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RESUMO 

Desdobram-se ao longo da história da evolução do ensino e do conhecimento, questões relacionadas 

à prática/didática vigente, incluindo pontos vinculados desde o ensino tradicional ao construtivista. 

Com isso, indagações surgiram à medida que novos métodos de ensino começaram a ter mais 

visibilidade no âmbito escolar e acadêmico, como por exemplo, o uso de práticas interdisciplinares. 

Porém, conceituar o termo interdisciplinaridade não é “tarefa fácil”, uma vez que vários autores o 

teorizam de maneiras diferentes. Poucos teóricos foram pautados ao descreverem sua visão acerca do 

ensino interdisciplinar, como Ivani Catarina Arantes Fazenda, Hilton Japiassú, Olga Pombo e entre 

outros. Segundo Fazenda (2009) “é impossível a construção de uma única, absoluta e geral teoria da 

interdisciplinaridade, [...]”, ou seja, não podemos, de certa forma, defini-la. Este trabalho tem como 

objetivo descrever uma intervenção interdisciplinar realizada na Escola Estadual Cid Rosado no 

município Encanto/RN, com o conteúdo soluções químicas relacionado com a temática de poluição 

das águas. A intervenção se deu em uma turma de 2º ano do ensino médio contendo 26 alunos. 

Inicialmente aplicou-se um questionário para verificação dos conhecimentos prévios dos alunos 

acerca dos conceitos de soluções relacionados à poluição. Utilizando de métodos construtivistas, 

foram expostos e apresentados os conceitos gerais do assunto. Além do ensino tradicional, adotou-se 

a utilização do multimídia e execução de experimento em sala de aula. Com isso, a apresentação foi 

sendo orientada através de slides contendo imagens significativas e sentenças relevantes, desde a 

contextualização da poluição das águas ao conteúdo vigente (soluções químicas). Através do tema 

geral poluição das águas, pôde-se contextualizar e desenvolver os conceitos que remetem a temática, 

como seus impactos para a natureza e para o ser humano, e os tipos de soluções presentes no nosso 

dia-a-dia tais como água e açúcar, leite e até mesmo o bolo. Posteriormente realizou-se um pequeno 

experimento para acrescentar o que foi explicado. O experimento foi elaborado na intenção de mostrar 

as soluções saturadas e insaturadas mediante a preparação de um suco. A atividade experimental se 

baseou em concentrações diferentes de soluto para uma quantidade certa de solvente onde o soluto 

era o suco em pó e o solvente era a água. Por fim, finalizou-se com o mesmo questionário para uma 

comparação e levantamento de dados. Nesse contexto, relacionou-se o conteúdo com as áreas de 

química, biologia e educação ambiental para promover uma maior integração dos discentes ao 

cotidiano em que vivem. A partir dos resultados coletados por meio dos questionários, destacou-se 

um grande avanço do conhecimento dos discentes mediante a forma de ensino trabalhada. Concluiu-

se que com base nos questionários as práticas interdisciplinares são de suma importância, pois se 
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27Graduanda de Licenciatura Plena em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, marianakelly889@gmail.com 
28Graduando de Licenciatura Plena em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, rony.a@escolar.ifrn.edu.br  
29Doutora em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

ayla.bizerra@ifrn.edu.br 

 

mailto:rony.a@escolar.ifrn.edu.br


46 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

adequam aos discentes como método possível de melhor adaptação do assunto e ambientação para 

com o meio em que vive. 

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Soluções químicas. Ensino.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As primeiras pesquisas acerca do termo interdisciplinaridade no Brasil começaram por volta 

da década de 1960. As concepções que se têm atualmente sobre o termo são derivadas de um conjunto 

de ideias construídas ao longo dos últimos anos sobre questões relacionadas à prática/didática vigente 

(FAZENDA, 2008).  Com isso, surgiu a necessidade de um ensino baseado em práticas 

interdisciplinares, pois o ensino mecanizado se mostrava cada vez mais ineficiente. 

Neste contexto, alguns teóricos se destacaram ao discutirem a interdisciplinaridade inserida 

na educação, dentre os evidenciados estão Hilton Japiassú, Ivani Catarina Arantes Fazenda, Paulo 

Freire e entre outros. No entanto, um dos primeiros escritos sobre o tema no Brasil se detém ao teórico 

Hilton Japiassu em uma obra intitulada como Interdisciplinaridade e patologia do saber, em 1976. 

Nesta obra o autor revela sua ideia em relação ao termo explicitando a inexistência de um conceito 

único para defini-la, isto é, “[...] um sentido epistemológico único e estável. Trata-se de um 

neologismo cuja significação nem sempre é a mesma e cujo papel nem sempre é compreendido da 

mesma forma” (JAPIASSU, 1976, p. 72). 

Mediante as palavras de Fazenda: 

 
É impossível a construção de uma única, absoluta e geral teoria da 

interdisciplinaridade, mas é necessária a busca ou o desvelamento do percurso 

teórico pessoal de cada pesquisador que se aventurou a tratar as questões desse tema 

(FAZENDA, 2009, p.13). 

 

Diante disso, os docentes que embarcam neste percurso não se limitam ao ensino fragmentado 

instaurado desde muito tempo na educação. Segundo Trindade (2008) descreve que “a dificuldade na 

sua conceituação surge porque ela está pontuada de atitudes, e não simplesmente em fazer”, ou seja, 

é um fator relevante para a não definição completa da interdisciplinaridade, pelo fato de que vários 

docentes possuem atitudes e formas de aplicações interdisciplinares diferentes. 

Perante Japiassu (1976, p.40) “a especialização exagerada e sem limites das disciplinas 

científicas, a partir, sobretudo, do século XIX, culmina cada vez mais numa fragmentação crescente 

do horizonte epistemológico”, isto é, há uma “onda” crescente no número de especializações 

relacionadas a várias áreas do conhecimento. Entretanto, na maioria delas é notória a limitação de um 

determinado assunto sem relacioná-lo com outras disciplinas ou até mesmo as da grade curricular, 

consequentemente, causando à fragmentação do saber. 

Sob uma visão prática pedagógica, os docentes devem dinamizar o ensino para promover uma 

maior interação na relação professor-aluno. Por isso, são significativas as aulas quando há a aplicação 

de práticas interdisciplinares, pois os interesses dos discentes são instigados. Dessa forma, uma das 

alternativas a serem executadas pelos docentes para dinamizar e interdisciplinar o ensino são os 

projetos de intervenção. Com base nisto, são elaboradas propostas de resolução para um possível 

problema a ser trabalhado, utilizando-se de um tema geral que será “esculpido” até chegar ao objetivo 

desejado. 

Este trabalho tem como objetivo descrever uma intervenção interdisciplinar realizada na 

Escola Estadual Cid Rosado no município Encanto/RN, com o conteúdo soluções químicas 

relacionado com a temática de poluição das águas. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade vem sendo discutida durante muito tempo, introduzida no século XVII 

e retomada no século XX (FAZENDA, 2003). De acordo com Aiub (2006) “com a evidente 

fragmentação do conhecimento e a constatação da necessidade do diálogo entre as diferentes 

disciplinas para compreender o mundo e o ser humano da contemporaneidade, ocorre um movimento 

de promoção da interdisciplinaridade”. Por isso, algumas concepções foram sendo construídas em 

relação às práticas interdisciplinares e sobre sua importância no âmbito escolar e acadêmico.    

No Brasil, a educação mostrou-se cada vez mais necessitada de um ensino diferente do 

habitual, do ensino tradicional. Com isso, o fator precursor da não execução de uma metodologia 

interdisciplinar é a vulnerabilidade presente em boa parte dos docentes ao tentarem aplicar ou 

relacionar determinados assuntos. É perceptível, no campo educacional, que muitos docentes ainda 

persistem na acomodação e na mecanização do ensino, sem utilizar de quaisquer recursos 

construtivistas. 

De acordo com Fazenda (1995) na história das questões relacionadas à interdisciplinaridade 

houve três momentos distintos. O primeiro, na década de 70, a busca pela definição; na década de 80, 

a explicitação da metodologia usada; na década de 90, a elaboração de uma teoria. 

Com relação à definição da interdisciplinaridade, os autores Fazenda (2009) e Japiassu (1976) 

afirmam que a mesma não possui um sentido único. Por isso, na década de 70 foi bastante cogitado a 

elaboração de um conceito intrínseco. Por conseguinte, a contextualização por trás do termo ainda 

gera alguns embates, pois cada teórico descreve-o de uma forma diferente. 

De acordo com Fazenda: 

Se definirmos Interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe pensar 

currículo apenas na formatação de sua grade. Porém se definirmos 

Interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, cabe 

pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se formam professores 

(FAZENDA, 2008, p. 17). 

Dessa forma, é evidente a necessidade de uma nova geração de professores que pensem além 

do que é dito no papel e que busquem tornar o desenvolvimento dos conteúdos mais globalizante. 

Com isso, pode-se perceber um aumento significante no número de docentes que aderem ao ensino 

baseado em práticas interdisciplinares, porém sua “construção” requer disponibilidade, uma vez que 

exige um conhecimento generalizado e preciso. 

Ensino das ciências da natureza e Interdisciplinaridade 

Na atualidade, é perceptível a inter-relação de várias áreas do conhecimento ou disciplinas da 

grade curricular, principalmente quando mantêm um objetivo em comum entre si. Isso ocorre 

cotidianamente nas disciplinas de Química, Física e Biologia, pois estão inseridas em um campo 

amplamente científico e experimental. 

Conforme Santos e Voss (2016) torna-se explícito a dificuldade de muitos docentes em 

entenderem o real significado da interdisciplinaridade e sua intencionalidade para com a prática 

pedagógica. Dessa maneira, vale ressaltar a importância de um ensino interdisciplinar especialmente 

quando está relacionado às ciências natureza, pois são consideradas, pelos discentes, como disciplinas 

complicadas e exaustivas. Essa ideia é criada à medida que a prática docente é monótona e adquire 

um caráter mecanizado, onde a aula é resumida em “decorar” fórmulas ou estudar capítulos 

extremamente extensos. 
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A interdisciplinaridade busca “fugir” da sistematização formativa das disciplinas presentes na 

grade curricular, validando-se como uma nova metodologia educativa para prática e formação 

docente (CASALI; TOMAZI, 2013). Diante disso, o âmbito escolar e acadêmico carece de 

metodologias alternativas para o desenvolvimento de assuntos, assim como de estrutura física para a 

sua realização. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas 

disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para 

resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob 

diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função 

instrumental (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2000, p.21). 

  

Neste âmbito, o fenômeno interdisciplinar é tido como símbolo de libertação, “[...] como 

instrumento de resgate do ser humano com a síntese [...]” (TRINDADE, 2008). Desse modo, com a 

inserção de uma metodologia diferenciada, especificamente tratando-se das ciências da natureza, o 

discente torna-se a par dos acontecimentos em seu cotidiano, proporcionando um conhecimento mais 

generalizado e contextualizado. 

Mediante os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
 

O exemplo do projeto é interessante para mostrar que a interdisciplinaridade não 

dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas integra as 

disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm 

sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de 

conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro sistemático de 

resultados (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2000, p. 76). 
 

Em suma, vários teóricos afirmam em seus escritos à importância de um ensino baseado em 

práticas interdisciplinares, pois unem o que as disciplinas têm em comum e destaca sua 

individualidade. Portanto, sob uma visão interacional, pode-se perceber a infiltração das disciplinas 

envolvidas no processo de integração, isto é, a comunicação compartilhada correspondente de ideias. 

Por consequência, isto proporciona aos discentes um conhecimento mais enriquecido e significativo, 

apresentando o “mundo”. Por outro lado, o docente executor da ação se aprimora e aperfeiçoa sua 

práxis, qualificando assim sua prática em sala de aula. 

 

METODOLOGIA 

 

Caracterização e instrumentos da pesquisa 

 

Este trabalho baseia-se em uma pesquisa de abordagem qualitativa, na qual segundo as autoras 

Gerhardt e Silveira (2009) “A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização etc.”. 

Além disso, também é uma pesquisa ação, que de acordo com Engel (2000) “É, portanto, uma maneira 

de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a 

compreensão desta”.  

Com o intuito de buscar entender e modificar a realidade em sala de aula, a pesquisa descreve 

uma intervenção didática com duração de quatro aulas, trazendo aulas expositivas e questionários 

aplicados pré e pós apresentação da temática. Com isso, interdisciplinou os conteúdos soluções 

químicas e poluição das águas. 

 

Caracterização dos sujeitos e contexto 
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A metodologia foi aplicada em uma turma de 2º ano do turno matutino, na escola de ensino 

fundamental e médio Cid Rosado na cidade do Encanto/Rio Grande do Norte, que apresenta uma 

estruturação precária, salas pequenas com excessivo número de alunos e ausência de ventilação na 

maioria das turmas. A escola conta com laboratórios de química e de informática, porém são mal 

estruturados e apresentam insuficiência de materiais, impossibilitando alunos e professores de 

presenciarem uma aula prática/experimental. Sabe-se que esses fatores influenciam fortemente no 

processo de aprendizagem, uma vez que se torna mais difícil estudar em um ambiente que se tornou, 

de certa forma, “desagradável”. Neste contexto, a intervenção foi direcionada à uma sala contendo 

26 alunos com idades entre 15 a 18 anos. 

 

Procedimento 

 

Após um período de 4 aulas de observação dos alunos em sala de aula, deu-se início a 

intervenção. Na primeira aula, aplicou-se um questionário elencado com seis questões objetivas sobre 

o conteúdo soluções químicas e poluição nas águas, descritas a seguir: 

 

1. O que é uma solução? 

2. Quais os possíveis estados de uma solução? 

3. A principal característica de uma solução é: 

4. São doenças causadas pelo consumo de água contaminada, exceto: 

5. Elemento que não é tóxico encontrado na água contaminada: 

6. Poluição das águas causa danos na natureza como: 

 

A figura 01 apresenta o momento em que os alunos estavam respondendo o questionário. 

 
FIGURA 01 – Alunos respondendo o primeiro questionário 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Em um segundo momento, foram apresentados slides com imagens relacionadas ao cotidiano, 

explicando as causas da poluição nas águas, doenças causadas por essa poluição, as principais 

substâncias solúveis em água e sua relação com o conteúdo soluções químicas. Posteriormente, foi 

apresentado os conceitos de solução, soluto e solvente e realizada uma pequena atividade oral com a 

turma na qual diriam qual das imagens exibidas no slide eram misturas ou soluções. 

Efetuou-se na terceira aula um pequeno experimento utilizando materiais do cotidiano e que 

foi realizado com dois alunos da turma (figura 02) para demonstrar aos demais o que é uma solução 

saturada e insaturada. Por fim, os alunos responderam novamente um questionário, apresentando as 

mesmas questões do questionário aplicado no início da intervenção. 
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FIGURA 02 - Alunos realizando experimento 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

RESULTADOS 

 

No período de observações na escola, notou-se que os alunos apresentaram bastante 

dificuldade em absorver o conteúdo, pois não havia interação por parte do professor com a turma, 

tornando assim uma aula insatisfatória. A principal dificuldade dos alunos em sala de aula era 

compreender os conceitos básicos, justamente por não haver meios que facilitem a aprendizagem. 

Com isso, buscou-se em aplicar uma metodologia que instigasse a atenção dos discentes e que 

englobasse a turma como um todo.   

Mediante os resultados do primeiro questionário para obtenção dos conhecimentos prévios, 

os discentes expuseram dificuldades. Na primeira e segunda questão, aproximadamente, 46% e 61% 

dos discentes acertaram-nas, ou seja, resultados desagradáveis em relação a absorção do 

conhecimento e qualidade do ensino, pois o docente vigente recentemente já havia trabalhado sobre 

o assunto soluções e seus estados, mostrando seus conceitos.  

Em comparação a terceira e quarta questão, o número de acertos decresce extremamente, 7% 

e 19%, respectivamente. Com isso, pôde-se perceber que os discentes não compreenderam de fato o 

que caracteriza uma solução, lidando apenas com sua “aparência”. Dessa forma, a quarta questão 

relatava sobre as doenças que uma água contaminada pode trazer ao ser humano, elencada para 

adquirir os conhecimentos absorvidos pelos discentes sobre a disciplina de biologia, interligada com 

a disciplina de química.  

As questões quinta e sexta apresentaram resultados semelhantes, 84% da turma assinalou as 

alternativas corretas, percentual amplo se considerar apenas os conhecimentos prévios e de mundo 

dos discentes, sem ao menos iniciar-se a apresentação e/ou desenvolvimento do projeto.  

Como observado, os dados obtidos do primeiro questionário mostraram que a maioria da 

turma não conseguia compreender e absorver efetivamente o conteúdo trabalhado, pois a metodologia 

adotada pelo docente atual não era direcionada para uma aprendizagem significativa e não procurava 

instigar a participação dos discentes em sala de aula. Com base nisso, é necessário que o docente 

adote uma metodologia diferente do habitual, buscando inserir uma aprendizagem mais significativa.  

Contrastando com o primeiro questionário, o segundo questionário apresentou um aumento 

significativo no número de questões assinaladas como corretas, principalmente das questões onde os 

discentes denotavam maior dificuldade. Após o desenvolvimento da temática poluição das águas 



51 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

interligada ao conteúdo soluções químicas pôde-se obter os percentuais para cada questão, 

especificamente no número de acertos. Na primeira e segunda questão houve um aumento 

considerável de aproximadamente 73% e 85%, respectivamente. Na mesma vertente, as questões 

quarta e quinta apresentaram um índice crescente no percentual de questões corretas, por mais que 

pequeno. Por fim, em relação a questão quinta, toda a turma acertou a questão, totalizando uma 

porcentagem de 100%. Em contrapartida, a sexta questão apresentou diminuição do percentual de 

acertos, ficando na margem de aproximadamente 77%, logo, deduz que alguns discentes são 

absorveram significadamente o conceito por trás daquela questão, provocando disseminação dos 

conhecimentos pré-existentes.  

 Diante disso, mediante os resultados obtidos nos questionários, observa-se que os discente 

conseguiram absorver de forma significativa o conteúdo, visto que se trabalhou com uma metodologia 

com caráter interdisciplinar, sendo assim uma  alternativa que pode ser trabalhada em sala de aula 

como  método para promover  melhor absorção das informações atribuídas aos discentes.  

 

CONCLUSÕES 

 

 Conclui-se que a interdisciplinaridade é de fundamental importância, tendo em vista que 

muitos discentes aprendem de maneira significativa o conteúdo quando se utiliza uma metodologia 

baseada em práticas interdisciplinares. Com isso, observamos que durante o processo de aplicação da 

metodologia, os discentes absorveram melhor o conteúdo, assim, comprovando que essa forma de 

ensino é eficaz, ainda que ele seja altamente escasso pelo fato da dispersão do conhecimento. Neste 

contexto, os docentes devem buscar outras alternativas para a aplicação de certos conteúdos, 

essencialmente aos assuntos remetentes a disciplinas experimentais, práticas (Química, Física e 

Biologia). Diante disso, além de contribuir para os discentes um conhecimento enriquecido, universal, 

o ensino interdisciplinar modifica a práxis de cada docente, auxiliando-o na sua “vida” escolar e 

acadêmica.  
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RESUMO 

A utilização das analogias em livros didáticos destinados ao ensino médio é de grande importância 

para interpretação dos textos químicos que em geral apresentam uma linguagem tida como difícil 

pelos alunos. No que se refere à visualização dos conceitos químicos, o uso de materiais manipuláveis 

como modelos, serve de representação para gerar uma imagem mental, possibilitando a manipulação, 

visualização e construção de significados, conduzindo o aluno ao raciocínio (ROGENSKI, 

PEDROSO, 2008; SILVA, LIMA, SILVA, 2010). O uso de modelos e analogias como recurso 

didático para abordar os conceitos de química orgânica pode ser uma estratégia eficaz para 

materialização dos conceitos teóricos apresentados nos livros. Apresentando-se como uma proposta 

interdisciplinar, esse recurso possibilita a ligação entre diferentes domínios: um observável e um não 

observável, um conhecido e um desconhecido, um abstrato e um concreto, um perceptível e um não 

perceptível. Portanto, o objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta de intervenção nas aulas 

de química orgânica em uma turma do 3° ano do ensino médio de uma escola pública do Encanto, 

utilizando modelos e analogias para representação das cadeias carbônicas. A proposta foi 

desenvolvida pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e 

prevê a facilitação da visualização das estruturas orgânicas. Para isso foi realizada uma primeira etapa 

de aulas expositivas, introduzindo o assunto. Foi abordado o uso de cadeias presentes em diferentes 

materiais que são responsáveis por sabores de alimentos e aromas diversos, também se utilizou de 

imagens, partes de filmes e seriados, para possíveis analogias com situações cotidianas, tornando-se 

assim, um conhecimento mais familiar. A intervenção por meio de modelos se deu com o uso de 

“jujubas” e palitos de madeira, para formação das estruturas anteriormente apresentadas, onde a cor 

de cada “jujuba” representou um elemento químico na construção das cadeias carbônicas. A escolha 

deste material se deu pela praticidade de aquisição e de manipulação, uma vez que os próprios alunos 

poderão manipular as gomas sortidas. Isso tornou-se um fator de diferenciação, por ser algo diferente 

possibilitando a finalidade desejada. Para averiguar a construção do conhecimento foram realizados 

alguns desafios em sala de aula, onde a turma se dividiu em pequenos grupos. Cada grupo teve o 

tempo cronometrado para construírem as estruturas carbônicas de alguns compostos orgânicos 

estudados apresentadas pelos bolsistas com as balas de goma. Para dar continuação foi feita uma 

sequência de perguntas e respostas sobre o conteúdo que teve relação com situações cotidianas, além 

dessas perguntas cada grupo levou para casa alguns nomes de compostos para trazerem em aulas 
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posteriores, através de materiais alternativos assim como apresentados em sala, estruturas montadas 

por eles mesmos. Ao final desta intervenção pretende-se que os estudantes desenvolvam um 

aprendizado mais significativo, afim de que possam assimilar com maior facilidade os novos 

conhecimentos em domínios diferentes de forma interdisciplinar. Os resultados obtidos serão 

apresentados, analisados e discutidos na versão completa deste trabalho. Dessa forma, poderá ser 

comprovada a relevância desses recursos como estratégia facilitadora do ensino/aprendizagem no 

nível médio.  

 

Palavras-chave: Modelos e Analogias. Interdisciplinaridade. Hidrocarbonetos.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem discutido acerca dos problemas envolvendo o processo de ensino e 

aprendizagem, isso porque em muitos casos as metodologias utilizadas não se adequam à realidade e 

a expectativa dos alunos, deixando-os fora desse processo, mesmo que sejam eles o alvo principal. 

Segundo Arnay (1998), o que é ensinado nas escolas está longe e afastado do cotidiano dos alunos, 

pois não está previsto que sua obtenção sirva de ação e reflexão na vida cotidiana desses estudantes. 

 Nesse sentido, Gentile também enfatiza: 

 
Quando o aluno não aprende um conteúdo é porque não consegue encontrar 

nenhuma referência nos conhecimentos que ele já tem para incorporar a informação 

nova e integrá-la em seu sistema cognitivo. Cabe à escola, a função de oferecer 

possibilidades de novas conexões e relações entre os conhecimentos, fornecendo 

diferentes abordagens dos conteúdos e estimulando a construção de outras 

significações (GENTILE, 2003). 
 

Para os autores, o conhecimento escolar teria de abranger o conhecimento cotidiano para que 

os alunos tivessem a oportunidade de aprofundar o seu pensamento de um conhecimento popular que 

lhe seja familiar até transformá-lo em um conhecimento escolar. Para eles, essa relação de 

conhecimentos estimula os estudantes a construírem uma aprendizagem mais significativa. 

 A forma como alguns conteúdos específicos são abordados em Química, na sala de aula, pode 

levar os alunos a verem essa disciplina como uma ciência abstrata, transmitindo o conceito errado de 

que essa ciência é meramente decorativa, dificultando consideravelmente o aprendizado.  

  Pensando nisso, acredita-se que o uso de modelos e analogias, em sala de aula, possam 

contribuir significativamente para o ensino/aprendizagem de estudantes. Rigolon (2008), de uma 

forma mais didática, explora o significado desse recurso. Segundo ele os modelos e analogias são 

comparações que os professores fazem entre domínios diferentes. Elas são usadas no ensino para 

comunicar conceitos abstratos e novos, dado que esse recurso permite transferir o conhecimento de 

uma área para outra. 

 As analogias, por sua vez, fornecem aos alunos uma compreensão de um domínio que não 

lhe é conhecido, tendo como base um domínio que lhe seja familiar, através de comparações de 

atributos e ligações comuns e não comuns entre os domínios, esclarecendo os conceitos abstratos do 

conteúdo. Nesse sentido, Nardi e Almeida (2006) reforçam a importância desse recurso como 

facilitador da aprendizagem: 

 
[...] “as analogias podem abrir caminhos novos para a aprendizagem dos 

alunos, com menor recurso à memorização, na medida em que a percepção 

do abstrato é feita pelo estabelecimento de semelhanças com o mundo real; 

neste sentido, podem fomentar a aprendizagem de novos conceitos ou 

reinterpretação dos já existentes e sugerirem novas relações estruturais entre 
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entidades teóricas, ou seja, criarem novas categorias, novas relações 

funcionais, e fazerem a correspondência entre conceitos ou princípios”. 

(NARDI, ALMEIDA, 2006, p.46). 
  

Isso sugere ao professor de química a prática da interdisciplinaridade, já que possibilita a 

transferência do conhecimento científico para outras áreas de conhecimentos. 

No que se refere a utilização dos modelos, seu uso poderá facilitar aos alunos, por exemplo, a 

visualização das estruturas carbônicas, conceitos e teorias, utilizando representações teóricas que 

buscam construir com a maior aproximação possível os modelos dessas estruturas, dentro de suas 

limitações, em que geram imagens mentais através dessa construção. Além de que, a manipulação de 

materiais concretos pelos alunos possibilita a superação da aula tradicional, desenvolvendo a 

percepção sensorial e criando ambientes de aprendizagens, onde os próprios alunos constroem seus 

conhecimentos, mediados pelo professor (MOTTIN, 2004). 

Sendo assim, uma das funções desempenhadas pelo grupo de estudantes do PIBID/Química 

é de desenvolver ou utilizar instrumentos de baixo custo, de forma lúdica, para que a proposta se 

adeque e sane as dificuldades da realidade escolar. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar 

uma proposta de intervenção nas aulas de química orgânica em uma turma do 3° ano do ensino médio 

de uma escola pública do Encanto, utilizando modelos e analogias para representação das cadeias 

carbônicas. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diversos autores argumentaram a importância do uso de modelos e analogias no ensino de 

ciências como recurso facilitador da aprendizagem, bem como a abordagem histórico-epistemológica, 

as origens e as definições desses recursos. 

Sobre a origem da analogia Ferrater (1965) diz que esse termo tem sido alvo de reflexão desde 

a “descoberta” da razão, a partir da “polis grega”, assim pode-se entender que esse termo é tão antigo 

quanto a razão. Para Haaparanta (1992) originariamente, a analogia era um conceito matemático que 

significava "proporção". Contudo, Perelman (1993) diz que posteriormente a analogia desvia-se desta 

visão tecnicista na medida em que se considera que não corresponde a uma identidade de duas 

relações, mas antes assegura uma similitude de correlações. 

 Para a definição de analogia têm-se várias perspectivas teóricas de autores que se detiveram 

ao estudo desse termo. Duit (1991) em seu trabalho sobre o papel da analogia na aprendizagem 

esclarece que as analogias são utilizadas no para facilitar a comunicação de conceitos abstratos e 

novos, pois permite a transferência do conhecimento de uma área para outra. Sendo assim, 

normalmente as analogias fazem comparações entre um domínio observável e um não observável, 

um abstrato e um concreto, um desconhecido e um conhecido. Para Newby (1987), a analogia é 

entendida como um processo cognitivo que envolve uma comparação explícita de duas "coisas", uma 

definição de informação nova em termos já familiares. Seguindo essa linha Godoy (2002) estabelece 

que a analogia é uma habilidade que reconhece que uma coisa é como outra coisa. 

Apesar de algumas diferenças na definição desse termo, pode-se entender e reconhecer que, 

de um modo geral, as analogias favorecem a relação e a transferência de conhecimentos em domínios 

e áreas distintas. Desse modo, sua utilização possibilita a prática da interdisciplinaridade na sala de 

aula, pois segundo os autores Jantsch e Bianchetti (2002) a interdisciplinaridade pode ser definida 

como um ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas 

diferentes. Ela tem a ver com a procura de um equilíbrio entre a análise fragmentada e a síntese 

simplificadora. Assim esse recurso é apresentado como veículo para a compreensão da realidade já 

que viabiliza possíveis ligações com o cotidiano dos alunos, e contextualiza determinados assuntos, 

com a finalidade de esclarecer, estruturar e avaliar o desconhecido a partir do que se conhece. 

Sobre os modelos, os autores Japiassu e Marcondes (1989) trazem o significado deste recurso, 

segundo eles o termo modelo vem do italiano “modelo”, por sua vez, derivado do latim vulgar 
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“modellus”, ou seja, medida. Para eles modelo é a forma ideal, o paradigma, tendo por função a 

criação de outros como ele. Já modelos teóricos são construções hipotéticas, teorizadas, modos de 

explicação que servem para a análise ou esclarecimento de uma realidade concreta.  

Justi (2006) enfatiza sobre a aprendizagem por meio de modelos, para ele essa aprendizagem 

pode ter lugar em dois momentos do processo: na construção (modelagem) e na utilização do modelo. 

Quando um modelo é construído, cria-se um tipo de estrutura representativa e assim desenvolve-se 

um modo científico de pensar. E quando se utiliza um modelo, por outro lado, aprende-se sobre a 

situação representada por esse. 

Todos esses autores concordam que se deve reconhecer algumas limitações e desvantagens 

existentes na utilização dos modelos e analogias, dessa forma alertam que o uso destes só pode ser 

feito com o planejamento e preparo do professor, para que resultem fermentas satisfatórias e 

proveitosas. Pois a má utilização destes pode levar os alunos a confusão e dificultar o processo 

ensino/aprendizagem. 

 

 METODOLOGIA 

 

Tipo de Pesquisa 

 

Esse trabalho apresenta uma pesquisa do tipo qualitativa porque segundo Minayo (2003) a 

abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um 

lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. Dessa forma, o foco terá 

propósito subjetivo, bem como compreender o comportamento de um determinado grupo analisado, 

e não contabilizar quantidades como resultado. A preocupação será descrever a experiência de uma 

intervenção realizada em 6 aulas de Química orgânica, em uma situação específica, interpretando e 

retratando complexidades particulares desse grupo, como as dificuldades encontradas.  

 

Local de Pesquisa e Sujeito 

 

Esse trabalho foi realizado com a turma do 3° ano do turno matutino da Escola Estadual Cid 

Rosado Ensino de 1º e 2º Graus, da cidade de Encanto, Rio Grande do Norte. A turma apresenta 20 

alunos composta de 12 homens e 8 mulheres com faixa etária entre 16 e 19 anos.  

Para a aplicação da intervenção fez-se necessário observar a turma durante 5 aulas de Química 

e assim reconhecer as dificuldades da aprendizagem dos alunos, especificamente no conteúdo de 

hidrocarbonetos, no que se refere à materialização dos conceitos teóricos e visualização de estruturas 

carbônicas. Bem como, entender a realidade dessa escola, que evidencia a falta de materiais físicos e 

metodologias novas culminando em aulas tradicionais e alunos desmotivados, dificultando a 

aprendizagem dessa disciplina que já é taxada por muitos alunos como difícil.     

 

Método Desenvolvido 

 

Diante dessas observações feitas na turma durante as aulas de Química pelos bolsistas do 

Programa de Iniciação à Docência (PIBID) e das reflexões acerca das dificuldades dos alunos dessa 

turma no que se refere a visualização das estruturas orgânicas, buscou-se estratégias divididas por 

etapas, com a utilização de modelos e analogias. 

Primeira etapa – Iniciou-se através de aula teórica introduzindo-se o conteúdo de 

hidrocarbonetos através de aulas expositivas. Nessas aulas foram utilizadas imagens que ilustraram 

conceitos do próprio livro didático dos estudantes, uma cena do filme documentário “Uma verdade 

inconveniente” em que mostrava sobre o uso de alguns compostos da nomenclatura dos 

hidrocarbonetos, como a extração do petróleo como combustível fóssil e um dos resultados que são 

os gases propano e butano. Foram expostos exemplos no quadro e formação de algumas cadeias 
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carbônicas a partir que estava sendo exibido aos alunos. Bem como propriedades dos átomos de 

carbono, fórmulas estruturais, nomenclatura, classificação dos carbonos e das cadeias carbônicas. 

Também foram abordadas as regras básicas de nomenclatura dos alcanos, alcenos, alcinos e os 

ciclanos.  

 Segunda etapa - Esta etapa se deu pela construção de cadeias carbônicas. O material 

escolhido para esse processo foi a “jujuba” para a representação dos átomos das cadeias e palitos de 

madeira para a representação das ligações. Esta escolha foi feita depois de uma análise de materiais 

alternativos sugeridos pelo grupo de bolsistas: tampinhas de garrafas, bolinhas de isopor, massa de 

modelar, bolinha de roll-on, outros tipos de balas e materiais recicláveis.  

 Para a construção das estruturas, as gomas sortidas foram devidamente separadas por cores e 

a sala com um número de 20 alunos foi dividida em quatro grupos, sendo cada grupo composto por 

5 alunos. Cada grupo manipulou duas quantidades de cores de jujubas diferentes, uma quantidade 

para representar os átomos de carbonos e a outra para os átomos de hidrogênios.  

Em seguida cada grupo ficou responsável para a construção de estruturas carbônicas de 

compostos orgânicos diferentes no tempo limite de 5 minutos para cada estrutura.  Essas estruturas 

foram apresentadas aos alunos a partir de nomenclaturas e fórmulas moleculares, a saber: Benzeno, 

ciclohexano, etino, propeno, octano, eteno, buteno, ciclohexeno, ciclopropano, butano, ciclo-butano, 

octino e ciclohepteno.  

Ainda nessa etapa foi feita uma pequena sequência de perguntas para cada grupo, enquanto 

montavam as estruturas, sobre as quais estavam montando enquanto seguia a aula. 

Terceira etapa - Os alunos levaram como “dever de casa”, uma atividade sobre o conteúdo 

hidrocarbonetos. Nessa atividade as questões, de um modo geral, abordavam nomenclaturas, 

classificações, os tipos de fórmulas de cadeias carbônicas, além de também contextualizar a presença 

e a utilização de alguns compostos químicos no dia a dia. 

Em uma parte mais específica da atividade, cada grupo teve a tarefa de montar uma estrutura 

carbônica de um composto químico com outros materiais alternativos, tais materiais deveriam ser 

escolhidos pelos próprios alunos. As cadeias carbônicas solicitadas pelos bolsistas foram: 4-etil-5,5-

dimetil-hex-3-eno; ciclohepteno; 5,5-dimetil-hex-2-eno; ciclobutano; 5-metil-hex-2,4-dien; 

cicloocteno; 3-etil-4metil-5-propil-decano e ciclodecano. 

     A última parte dessa atividade e também dessa etapa, desenvolveu-se em forma de pequenos 

seminários apresentados pelos alunos com informações de compostos orgânicos, bem como suas 

aplicações e presença no dia a dia. Os compostos escolhidos e divididos entre os quatros grupos 

foram: metano, etano, propano e butano. O tempo de apresentação para cada um destes foi estipulado 

em 10 minutos. 

      

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No desenvolver da primeira etapa com as aulas expositivas, já obtivemos previamente alguns 

resultados desejados como, o maior envolvimento dos alunos. A curiosidade destes foi despertada 

visto que, as perguntas durante as aulas eram mais frequentes e atenção estava voltada para o 

conteúdo. Essa curiosidade faz com que o aprendizado seja mais eficiente e agradável, pois desta 

forma não somente fazem perguntas, mas também buscam as respostas para elas de forma ativa, 

facilitando a compreensão do conteúdo.  

Percebeu-se que esse prévio resultado se deve a forma de como o conteúdo foi passado aos 

estudantes. Os recursos de mídia utilizados nas aulas, assim como o esperado, chamaram a atenção 

dos alunos. As mídias de projeção de imagens e o filme foram proveitosos, pois contextualizaram 

conceitos teóricos do livro em que os alunos detinham suas dificuldades de forma atrativa, além de 

que possibilitou que os alunos relacionassem o novo conhecimento a realidade que os rodeiam. Esses 

meios foram utilizados para que os alunos fixassem melhor no que estava sendo explicado.  

Por tratar-se de conteúdos mais complexos levou-se mais tempo para abordagem em sala de 
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aula. Para algumas estruturas usamos como exemplo os favos de mel, varal (linha ou cordão usados 

para estender roupas), buscando sempre utilizar as mais variadas analogias. Assim essa ferramenta 

pedagógica facilitou a visualização de estruturas orgânicas e conceitos teóricos fazendo comparações 

explicitas entre um domínio desconhecido e outro conhecido que faz parte do cotidiano do aluno, 

para uma proposta interdisciplinar. 

       Depois que os alunos puderam formar um conhecimento prévio nas aulas expositivas, iniciou-

se a realização da segunda etapa. Na análise de materiais alternativos feita nesta etapa, a escolha das 

“jujubas” se deu pelo fato de que nenhum dos outros materiais facilitaram a realização da tarefa 

quanto essas balas de goma. A balinha possui características como o formato arredondado, tamanho 

considerado favorável, maciez e tem forma gelatinosa. Esses fatores garantiram a praticidade na sua 

manipulação e rapidez na hora de encaixar os palitos de madeira para fazer as ligações.  

Outro aspecto favorável é que o material utilizado é bem acessível, e de baixo custo, portanto, 

de fácil aquisição. Além de que, as cores diversas possibilitaram a escolha para cada elemento 

químico, assim foi possível que cada elemento fosse representado por cores diferentes, de uma forma 

bem prática, evitando a confusão pelos alunos, e o desperdício de tempo. 

No geral, todos os grupos desenvolveram-se bem nessa etapa, teve-se grande participação e 

envolvimento da turma e com isso obteve-se resultados satisfatórios, pois todos os modelos das 

estruturas sugeridas foram construídos corretamente.  

Alguns grupos terminaram a tarefa antes do tempo limite de 5 minutos determinado e 

construíram mais estruturas, outros demoraram um pouco, devido ainda algumas dificuldades 

encontradas envolvendo a posição das ligações duplas e triplas e a quantidade de hidrogênio quando 

se tem essas ligações. Contudo, no desenrolar dessa tarefa, as cadeias foram montadas em menos 

tempo, mostrando que os alunos estavam conseguindo assimilar o conteúdo com a dinâmica proposta, 

visto que diminuíram as dúvidas e as dificuldades. A figura 01 apresenta algumas das estruturas que 

os alunos construíram em sala. 

 
FIGURA 01 – Exemplos de estruturas montadas pelos alunos durante a aula 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fonte: arquivo pessoal 

  

 

 Percebeu-se que esse resultado se deve ao fato de que o material e o metodo escolhido para a 

proposta de representação dos conceitos com modelos foi um fator de diferenciação para os alunos, 

por esse motivo se mantiveram empolgados e atentos durante toda aula. Assim os alunos construíram 

seus próprios conhecimentos, por meio da materialização dos conceitos representados nos modelos 

estruturais com jujubas, enquanto os bolsistas foram mediadores. 

Na terceira e última etapa, três grupos apresentaram os seminários, as estruturas dos 

compostos pedidos, e o questionário aplicado sobre o conteúdo. Um grupo não realizou nenhuma 

tarefa desta etapa alegando perder as folhas da atividade que continham tais tarefas.     

         Inicialmente no questionário que haviam levado como “dever de casa”, as maiores 

dificuldades encontradas pelos alunos foi sobre as ligações duplas e triplas entre os carbonos, saber 

numerar a cadeia principal, contagem dos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários 

quando se tratava de cadeias carbônicas mais extensas e principalmente representar alguns compostos 
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em outras fórmulas estruturais.  Essas dúvidas foram sendo esclarecidas ao longo dos seminários, em 

que os discentes bolsistas intervenham com exemplos para exercitar o assunto, pois as dificuldades 

estava na falta da prática do conteúdo. 

Na sequência apenas os três grupos apresentaram as estruturas que construíram em casa com 

os materiais alternativos. Dentre os materiais escolhidos pelos alunos, podemos destacar, 

representando os átomos de carbono e hidrogênio, o uso de tampinhas de garrafa, balas sortidas, 

massa de modelar, bolinhas de goma de mascar e palitos de madeira representando as ligações. Para 

os alunos, a maior dificuldade foi durante o processo de montagem das estruturas, algo que segundo 

eles depois da leitura do livro didático, pesquisas na internet conseguiram fazer. Na sequência eles 

mostraram-se empolgados para mais atividades como estas e que essa forma de aprendizado os ajudou 

mais a compreender sobre as estruturas em específico os hidrocarbonetos. 

Logo após, os três grupos apresentaram os seminários, cada um sobre o composto pedido na 

lista entregue a eles. Os compostos apresentados foram; metano, propano e butano. Durante as 

apresentações percebeu-se que os grupos estudaram bem sobre cada composto, pois estavam bem 

seguros em suas apresentações. Eles trouxeram todas as informações solicitadas e ainda foram mais 

a fundo com informações adicionais acerca dos compostos. Os seminários foram feitos através de 

projeção os grupos utilizaram-se de imagens, textos, dados históricos, gráficos e modelos dos 

compostos. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Nesta intervenção pôde- se concluir a importância de buscar novos métodos para promover 

resultados mais significativos em aulas mais atrativas que superam as tradicionais e as dificuldades 

nelas encontradas. Pois, a partir das realizações das primeiras etapas da proposta percebeu-se a 

melhora significativa através do maior envolvimento e rendimento por parte dos alunos. E com a 

continuação das etapas pode-se observar que dificuldades que os alunos apresentavam, foram sendo 

diminuídas ao passo de cada tarefa realizada.     

        Os métodos utilizados foram de fato uma proposta inteligente para intervir e modificar aquela 

realidade a escolar. Pois, buscando uma melhor alternativa para os conceitos abordados e utilizando-

se de modelos e analogias, pode-se trabalhar melhor o conteúdo abordado em sala, facilitando a 

aprendizagem do aluno, não somente naquele momento, mas que possa levar para outras áreas e em 

outros cenários de sua vida, podendo assim até mesmo relacionar esses conceitos a problemas  

existentes na sociedade. 
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A MÚSICA E O INGLÊS DE MÃOS DADAS NA “TARDE CULTURAL”: um relato de 

experiência na Escola Municipal Rotary no município de Mossoró-RN 
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RESUMO 

Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre um trabalho desenvolvido em uma escola 

pública do município de Mossoró/RN, idealizado por dois professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino. Com o objetivo de usar a música como ferramenta 

metodológica no ensino aprendizagem da língua inglesa, desenvolvemos um projeto que une o desejo 

de ampliar o vocabulário de uma língua estrangeira ao prazer de fazer isso através da música. 

Intitulado ‘Tarde Cultural’, o projeto possibilita ao aluno aprender um vasto leque de novas palavras 

através de músicas em inglês que serão apresentadas por meio de performances e expressões corporais 

para outros alunos, professores, gestores e pais em uma tarde cheia de emoção, superação e cultura. 

Vendo a música como instrumento motivador para a aprendizagem do inglês na sala de aula, 

utilizamos uma metodologia voltada para despertar nos alunos suas potencialidades e talentos com 

aulas dinâmicas e cheias de empolgação, usamos a disputa entre meninos e meninas como uma das 

estratégias motivacionais para as apresentações na culminância do projeto. Além disso deixamos que 

os alunos abusassem da criatividade para apresentar a música escolhida pelo grupo. Chegada a hora 

da apresentação da tarde cultural, nos foi possível comprovar o sucesso do trabalho, com talentos 

revelados, alunos emocionalmente envolvidos e o objetivo alcançado. 

 

Palavras-chave: Ensino interdisciplinar; Tarde Cultural; Educação básica. 

  

INTRODUÇÃO 

O ensino de uma Língua Estrangeira Moderna – LEM, neste caso em específico o ensino de 

inglês, em escola pública apresenta uma série de dificuldades e entraves que tornam sua aprendizagem 

na maioria das vezes desestimulante e monótona. Muitos estudantes da Educação Básica têm 

dificuldades em aprender uma língua estrangeira e, ao acompanhar individualmente o desempenho 

de cada um, em diferentes faixas etárias, pode-se perceber que as dificuldades são maiores se o estudo 

da língua em questão é desenvolvido de forma isolada, mecânica, e dissociado do contexto do aluno. 

Dessa forma se faz necessário usar de estratégias motivacionais que conquistem o interesse dos 

adolescentes e os façam sentir envolvidos no processo de construção desse aprendizado. É nessa 

perspectiva que vemos a música como parceira motivacional para tornar a aquisição deste novo 

conhecimento significativo e prazeroso. Visto que na atualidade a música é vista como “manifestação 

artística de composição livre, criativa e com alicerces na pesquisa” (GOBBI, 2001, p. 105), o que nos 

faz refletir sobre sua presença na educação e, em especial no ensino de língua inglesa, levando em 

consideração a sua importância na prática pedagógica por aproximar e despertar nos alunos o gosto 

pelo aprender, respeitando as experiências, necessidades e limitações de cada um.  Assim vemos as 

aulas de música como novas alternativas de aprendizado que devem ser utilizadas para despertar no 

aluno uma nova maneira de ver, sentir e se expressar, vivendo uma nova experiência de comunicação 

da Língua Inglesa.         

                                                           
34Licenciado em Música pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, mestrando do Programa de Pós-

Graduação Posensino-UERN-UFERSA-IFRN. daniloaugustosales@hotmail.com 
35 Licenciada em Letras e Especialista em LA pela UERN – Professora de Língua Inglesa. lritacelia@yahoo.com.br 
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Acreditamos que para uma construção conjunta do conhecimento, é imprescindível romper os 

limites estritos da disciplina, ultrapassando visões redutoras e segmentadas do mundo. Assim 

buscamos favorecer a interdisciplinaridade através do desenvolvimento do Projeto Tarde Cultural, 

onde inglês, artes e música de mãos dadas, contribuem para que o aluno perceba as facilidades para 

adquirir uma segunda língua. Desenvolvido nas disciplinas de Inglês e Artes/música, o projeto Tarde 

Cultural é realizado com os alunos do 6º ao 9º Ano, sendo que a experiência que trabalha o inglês e 

a música juntos se dá precisamente nos 8º e 9º Anos, o projeto proporciona os alunos explorarem a 

memorização, ampliar o vocabulário, melhorar postura, ritmo, expressão corporal, entre outros 

elementos de aprendizagem. 

A utilização da música no ensino de língua estrangeira favorece a memorização, pois leva 

descontração para a sala de aula, possibilita um trabalho de repetição, sem que se perca a motivação, 

e abre inúmeras oportunidades para discutir várias temáticas que podem estar relacionadas a cada 

canção. Além de levar o aluno a pesquisar e conhecer a história de vida e ou superação do 

cantor/cantora ou banda escolhida, bem como da temática abordada na canção, público a que se 

destina, para a apresentação final do projeto (MURPHEY, 1994).  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Gardner (1993) o renomado autor da teoria das múltiplas inteligências, ninguém 

motiva ninguém. Este pensamento explicaria, então, porque aulas exaustivamente preparadas não 

garantem que os alunos fiquem tão maravilhados e entusiasmados como gostaríamos. A motivação 

para aprender uma língua estrangeira, assim como para qualquer outro desejo de realização, deve 

partir da própria pessoa, que é quem vai tentar alcançar esse objetivo (GARDNER, 1993). 

O autor ainda acrescenta que ninguém se motiva sozinho. Ou seja, por mais interessado que o 

aprendiz possa estar para aprender uma língua estrangeira, quando ele entra na escola e encontra aulas 

monótonas, seus motivos para aprender se abalam já na primeira ou segunda aulas chatas, começam 

a desmoronar na terceira, e com certeza, já sucumbiram há muito antes do fim de um semestre 

permeado por mesmices, bocejos e anacronismos. Por isso, se faz tão necessário à formação do 

professor, que não está eximado de preparar muito bem as suas aulas e fazer com que a cada aula o 

aluno tenha mais motivos para estudar e aprender uma segunda língua. (GARDNER, 1993). 

Sabemos que nossos alunos apresentam diferentes formas de adquirir o conhecimento, e 

muitas vezes, não sabemos distinguir essas diferenças e acabamos confundindo com falta de 

motivação. Segundo Tapia (2000) “algo que nos pode ajudar a compreender a motivação de nossos 

alunos é observar seu comportamento, o que dizem e o que fazem os garotos e garotas de diferentes 

idades quando têm de realizar atividades relacionadas com a aprendizagem” (TAPIA, 2000, P.17). 

A partir desse ponto, isto é, das diferenças individuais de cada um, surge a pergunta: Como 

motivar os alunos? Pois sabemos que não há grande desempenho sem motivação, “esta é o conjunto 

de variáveis que ativam a conduta e a orientam em determinado sentido para poder alcançar um 

objetivo” (CÁRTULA, 2000, p.77) 

É fato indiscutível que a motivação do aluno diminui a cada série concluída, e do ponto de 

vista da psicologia educacional, o papel do professor na sala de aula, mais do que remediar é o 

prevenir que aconteçam situações negativas de aprendizagem como tédio, apatia ou desinteresse e, 

mais do que tudo, desenvolver e manter a motivação positiva da classe como um todo, série após 

série. 

Para Guimarães “envolver-se em uma atividade por razões pessoais gera maior satisfação e 

há indicadores de que isto facilita a aprendizagem e o desempenho” (GUIMARÃES 2001, p.38). O 

aluno quando motivado por algo prazeroso, deixa de lado problemas, sem importância, do dia-a-dia, 

tem alto poder de concentração, mostra-se muito interessado no que está fazendo, e muitas vezes, 

perde até a noção do tempo. 



63 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Ryan e Stiller por sua vez, descrevem a sala de aula como sendo um espaço de socialização 

cultural, o qual, além do desenvolvimento cognitivo, transmite fortes e duradouras lições afetivas 

(RYAN; STILLER, 1991). Dessa forma vemos a música como ‘a grande parceira motivacional’ para 

o aluno aprender inglês de forma lúdica, prazerosa e significativa. 

A música representa um fator cultural importante por expressar a história e o idioma de um 

país, e permitir ao professor abordar as quatro habilidades da língua (Reading – leitura / writing – 

escrita / listening – compreensão e speaking – fala. Músicas são ricas em vocabulário, oferecem 

exemplos autênticos de coloquialismo e uma vasta fonte de dados linguísticos contemporâneos 

(expressões idiomáticas, gírias, linguagem do dia-a-dia, ou mesmo linguagem metafórica e 

simbólica). Além do aspecto linguístico e cultural no trabalho com música em ensino do inglês, deve-

se levar em conta o aspecto emocional do aprendiz. O uso da música é capaz, como nenhum outro 

meio, de fazer com que o aluno desenvolva dentro de sala de aula a sua sensibilidade, suas 

experiências e habilidades criativas (ROSIN e TINOCO, 2005). 

Ao unirmos à música a aprendizagem da língua Inglesa, proporcionamos situações 

enriquecedoras e organizamos experiências que garantam a expressividade e aprendizagem de nossos 

alunos. A música promove um ambiente relaxado, lúdico com baixo stress que é muito propício para 

a aprendizagem do idioma, pois minimiza o impacto dos efeitos psicológicos que bloqueiam a 

aprendizagem. 

Gatboton e Segalowitz (1988) afirmam que é preciso ”colocar os alunos em um ambiente 

propício para o uso de expressões de uma forma genuinamente comunicativa” (GATBOTON; 

SEGALOWITZ, 1998, P.476). A música, por seu caráter repetitivo e consistente, oferece amplas 

oportunidades para os alunos se concentrarem, por exemplo, no tempo presente progressivo. O estilo 

repetitivo da música se presta a uma atividade em que os alunos criem suas frases nesse tempo verbal, 

baseados no seu próprio interesse. 

A música além de proporcionar descontração do aluno e, consequentemente, um clima 

agradável em sala de aula, tem o ritmo como um elemento básico na aprendizagem de uma língua, 

incorporando “linguagem moderna e viva à sala de aula, por referir-se à vivência e realidade dos 

aprendizes”. 

 

A MÚSICA NA ESCOLA 

 

Conforme a lei n.11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, que nos dispõe a 

obrigatoriedade do ensino de música na educação básica dentro do componente curricular “artes”, 

porém, não obrigatório. As escolas tiveram o prazo de três anos para se adaptarem às exigências 

estabelecidas no artigo 1º da referida Lei, prazo este que venceu em 18 de agosto de 2011. A partir 

do estabelecido na Lei nº 9394/96 art. 62, que se refere à exigência de formação superior para atuar 

na educação básica, foi incluso um parágrafo único que colocava, segundo a Lei 11.769/2008, que o 

ensino da música tem que ser ministrado por professores com formação específica na área. (BRASIL, 

2008). 

 Todavia, faz-se necessário o envolvimento do professor para que o trabalho com a música 

não fique apenas em levar essa categoria para a escola como ato “recreativo e/ou relaxante”. Nessa 

perspectiva, Lünhing nos fala que: 

 
“a Música deva ser vista como expressão de conhecimentos e vivências diferenciadas, 

levando em conta situações sociais, culturais e históricas diversificadas e, portanto, devemos 

tratar a educação musical como vivência diferenciada que leva em conta as características de 

regiões, cidades e até bairros: pois, o educador de uma escola pública em um bairro periférico 

de uma das metrópoles brasileiras nordestinas certamente encontrará outros desafios do que 

o colega que está em uma pequena cidade do interior do centro-oeste ou, então, aquele outro 

que está em uma escola particular da classe mais alta na região sudeste”. (LÜHNING, 2013, 

p.30). 
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O objetivo nesse caso deve ser bem exclusivo para que a educação musical realmente 

aconteça, e neste sentido a história da música, a didática musical, os conteúdos específicos em música, 

teoria musical, entre outros pontos possam ser aprofundados. Mas para isso aconteça de fato, não 

basta apenas a boa vontade e o gostar de música do professor, é preciso no mínimo conhecimento 

dentro da área. (BRASIL, 2008). 

 

DE ALUNOS A ARTISTAS MUSICAIS 

 

 Como professor de música, ao chegar a escola tive a oportunidade de conhecer os eventos 

culturais que são realizados em seu espaço interno (Festa das mães, Folclore, São João, sarau literário, 

entre outros). Entre todos os acontecimentos que acontecem na escola, a professora que leciona a 

disciplina de inglês me apresentou a “Tarde cultural”. Um evento performático em que os alunos 

cantam, dançam, e se expressam utilizando a música e a língua inglesa como métodos idealizadores. 

Visto que as aulas de música aconteciam semanalmente com a carga horária de apenas uma aula (50 

minutos) em cada turma do ensino fundamental II, tivemos que acrescentar outros horários em que 

os alunos pudessem vir à escola para realizarmos os ensaios. Ou seja, os estudantes vinham no contra 

turno para alcançarmos a escolha do repertório e desenvolver as atividades musicais a serem 

apresentadas na “Tarde cultural”, como canto coral, pratica de conjunto e performance. 

Entre as atividades a serem realizada para a ação do evento, o canto coral foi a atividade 

coletiva em que os alunos se identificaram em maior quantidade, todavia, nem todos os estudantes 

dominavam a prática de algum instrumento musical até o momento, fazendo com que o processo mais 

viável foi dividir as turmas em dois grupos, que com o auxílio da professora de inglês escolheram o 

repertório a serem trabalhadas para o ato da apresentação final. 

 No que diz respeito a essa prática musical coletiva, Garretson (1998) nos fala que: 

 
Nas atividades musicais, os alunos desenvolvem orgulho em ser identificados como parte de 

uma organização musical refinada e fazem muitos ajustes sociais através do contato próximo 

com seus pares. Certos críticos da sociedade atual dizem que nós temos sido orientados de 

maneira individualista e que o que nós precisamos é de atividades que necessitam de mais 

apoio de grupo. O canto coral certamente preenche essa necessidade (GARRETSON, 1998, 

p.4). 

 

   A partir desse pressuposto, entendemos que o canto coral proporciona um olhar diferenciado 

para as potencialidades do aluno e para a consciência de estar em grupo. A importância de participar 

de um grupo com um objetivo comum de cantar em conjunto e alcançar resultados compartilhados, 

estão relacionados a um trabalho em equipe onde todos são importantes e valorizados.  

Para o desenvolvimento da pratica de conjunto nos ensaios preparatórios para a “Tarde 

cultural”, foram selecionados alunos de turmas disjuntas, em que cada estudante que já desenvolviam 

algumas habilidades em seu instrumento, se agregava ao grupo para serem construídos números 

musicais que contemplassem músicas internacionais entre os séculos XVIII e XXI. A formação do 

grupo foi padronizada da seguinte maneira: bateria, guitarra e/ou violão, contrabaixo, teclado e voz. 

Grossi (2009) nos fala que:  

 
“na prática de conjunto acontece o processo de aprendizagem de forma colaborativa onde os 

alunos aprendem uns com os outros, seja observando os colegas, conversando fora dos 

ensaios, por imitação, com criação coletiva de arranjo, chamando a atenção para esse 

convívio positivo que essa atividade proporciona aos alunos” (GROSSI, 2009, P.23). 
 

Nessa perspectiva, buscamos trabalhar técnicas individuais de cada instrumento, destacando 

a importância do fazer musical na prática de alunos da educação básica, e na formação musical como 

um todo, todavia, esses alunos precisam fazer, experimentar, vivenciar, a música de maneira positiva 
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e que te leve a um entendimento mais amplo do ensino musical. Outra característica importante da 

prática musical em grupo, é que por ter a possibilidade de trabalharmos com alunos de níveis técnicos 

diferentes, acontece um crescimento do seu conhecimento e assim, o aluno se sente valorizado pois 

o seu conhecimento ainda que primário é bem-vindo, e ele contribuirá com o conhecimento que tem. 

Após seis semanas de ensaios intensos, é possível perceber em todos os alunos a ansiedade do 

dia para a apresentação final. O momento em que eles externam tudo aquilo que foi trabalhado, 

estudado e repetido em todos os encontros de preparação. Chafinn; Imreh e Crawford (2002), nos 

relata que “a performance é entendida como o ato momentâneo da apresentação musical, enquanto a 

execução refere-se à segunda etapa do estudo, envolvendo desde o aprimoramento do repertório até 

a apresentação pública” (CHAFFIN; IMREH; CRAWFORD, 2002, p.167). 

 

TARDE CULTURAL: UMA PARCERIA QUE DEU CERTO 

 

 Desenvolvida nas disciplinas de Inglês e Artes/Música, com os alunos do 6º ao 9ª Ano da 

Escola Municipal Rotary, a Tarde Cultural vem ganhando a cada ano mais espaço dentro da escola e 

conquistando mais alunos e comunidade escolar. Em sua 6ª edição este projeto contempla dança, 

ritmos e muito envolvimento dos alunos. Há precisamente 04 anos o inglês passou a integrar esse 

projeto, de mãos dadas com a música conseguimos despertar nos alunos o gosto em aprender este 

idioma. 

 Inicialmente foi explicada aos alunos a intenção de trabalhar o inglês através da música com 

a finalidade de tornar as aulas mais produtivas e interessantes, e o inglês mais fácil de aprender.  

Como forma de aproximação, foi solicitado que os alunos expressassem os seus tipos de 

músicas favoritas. Eles possuem gostos variados e foram convidados a expressarem suas ideias, com 

o intuito de contextualizar o tema, além de contemplar o aspecto linguístico com enfoque no 

vocabulário. A utilização da música em sala de aula facilitou o desenvolvimento dos alunos em 

relação à percepção oral (audição), à pronuncia, à ampliação de vocabulário, aos estudos da gramática 

e ao desenvolvimento de uma visão crítica da realidade, questionando seus valores culturais. 

Os alunos foram instigados a diversificar o repertório escolhendo canções desde Fred Mercury 

(The Champions); Glee (Summer Nights); Pink Floyd (Another brick in the wall) passando pelo lado 

romântico de Ed Sheeran (Photograph); Thiago Iorc (The Scientist), chegando aos dias atuais com 

Imagine Dragons (Believer); Marshmello, Anne-Marie (Friends); Maroon Fiveve (Girls like you) até 

chegar no “imortal” Michael Jackson (They Don't Care About Us). 

Depois da música escolhida e feito o trabalho linguístico, começam os ensaios juntamente 

com o professor de música para a apresentação na ‘Tarde Cultural’. Os ensaios acontecem 

principalmente nas aulas de músicas, em algumas aulas de inglês e na escola no contra turno. No 

decorrer dessas atividades os alunos mostraram-se mais motivados quando perceberam que as aulas 

de inglês podiam ser através de músicas, o que contribuiu para um maior interesse e 

consequentemente melhor desempenho nas notas do bimestre.  

Na avaliação final todos solicitaram que esse trabalho continuasse; alguns, inclusive, se 

sentiram animados a fazer sugestões de atividades musicais, dá uma outra roupagem a música, abusar 

da criatividade na apresentação final e envolver o máximo de pessoas da escola. O resultado foi 

considerado satisfatório pela maioria dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ensinar uma língua estrangeira não é tarefa fácil, uma das maiores dificuldades é unir a 

aprendizagem com a emoção e assim abrir caminho para explorar o prazer de aprender. Nessa 

perspectiva, vemos que o inglês de mãos dadas com a música é uma parceria que vem dando muitos 

resultados e descobrindo muitos talentos, além de motivar os alunos para buscarem uma 
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aprendizagem significativa. Os benefícios desse trabalho em conjunto são enormes e proporcionam 

aulas mais interativas, participativas e envolventes. 

Utilizar a música no ensino de inglês favorece a memorização, pois leva descontração para a 

sala de aula, possibilita um trabalho de repetição, sem que se perca a motivação, e abre inúmeras 

oportunidades para discutir várias temáticas que podem estar relacionadas a cada música.  

Quanto à aquisição e ampliação do vocabulário, visto que, este é um dos itens mais 

importantes no aprendizado de língua inglesa, podemos dizer de que a música facilita a memorização 

de vocabulário de uma forma não intencional, facilita a escrita e é um meio viável de aquisição de 

uma segunda língua. 
A partir dessas reflexões, consideramos que o ensino e aprendizagem da música não ocorrem 

apenas entre as quatro paredes da sala de aula, mas em circunstâncias mais amplas. Por isso, tendo o 

inglês e a música andando de mãos dadas, a “Tarde cultural” ajuda nesse processo de evolução dos 

alunos, estimulando e despertando suas áreas linguísticas e cognitivas. Todavia, podemos realizar um 

trabalho simples, porém significativo, em que as atividades possam contribuir para o 

desenvolvimento musical, fazendo assim, com que a música se torne mais uma ferramenta para a 

melhoria da educação dos nossos alunos, tornando-os sujeitos com senso crítico e cidadãos com mais 

aceitação e participação cultural. 

A música cria um ambiente confortável e é algo que os alunos estão acostumados em seu dia 

a dia. Ela pode realmente definir o humor e reforçar os bons sentimentos de uma turma, isso quando 

acontece de forma planejada e responsável, tendo ciência que o objetivo maior é a aprendizagem. 

Através do acompanhamento e da repetição das letras, os alunos vão aprendendo a música e a 

pronúncia correta, mesmo que ainda não compreendam todas as palavras e seu significado. 

Diante do que foi exposto, salientamos a importância do projeto para motivação dos alunos 

nas aulas de inglês, bem como as contribuições para uma aprendizagem significativa e prazerosa, 

onde os resultados são perceptíveis não só nas aulas de inglês, mas em toda a escola, com alunos mais 

interessados, concentrados e envolvidos com sua própria aprendizagem. 
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RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho narrar a elaboração e aplicação dos Planos de Trabalhos Docentes-

PTD, baseado na metodologia com sete passos, nas diversas áreas de atuação na educação 

profissional. Os planos como norteadores da prática docente foram elaborados e aplicados em 

quatro laboratórios distintos, tendo como princípios as competências de planejar, mediar e avaliar 

o processo ensino aprendizagem, visando promover uma aprendizagem significativa, que 

contribua com a formação do cidadão crítico e participativo. As atividades de aprendizagens 

planejadas foram executadas, com objetivo de desenvolver no discente a capacidade de enfrentar 

situações problema cotidianas. A metodologia com sete passos oportuniza vivenciar situações 

diversificadas no processo ensino aprendizagem. Neste contexto, foram vivenciados os seguintes 

passos: 1) Contextualização e mobilização; 2) Atividade de aprendizagem; 3) Organização das 

atividades de aprendizagem; 4) Coordenação e acompanhamento; 5) Análise e avaliação das 

atividades de aprendizagem; 6) Acesso a outras referências e 7) Síntese e generalização. Ao longo 

dos passos metodológicos, foram realizadas atividades, como dinâmicas, debates, apresentação de 

vídeos, discussões e estudos de casos. Vários foram os desafios propostos, com o objetivo de 

dinamizar o processo ensino aprendizagem. A prática dos laboratórios permitiu aos alunos 

vivenciarem situações de interdisciplinaridade, contextualizadas, onde se explorou o saber fazer, 

saber ser e saber conviver, estimulando ao aprender a aprender. Foram planejadas situações 

semelhantes às cotidianas, vivenciadas no ambiente de trabalho, realizadas de forma individual e 

coletiva, estimulando a capacidade de raciocínio e pensamento lógico do aprendiz. Foi observado 

uma ótima participação dos discentes, onde as aulas transcorreram de forma produtiva e 

satisfatória. De acordo com depoimentos dos alunos, as aulas foram dirigidas de forma dinâmica, 

atrativa, e os conteúdos abordados em sala de aula apresentavam uma forte ligação com o dia a dia 

de trabalho dos mesmos. Nos laboratórios, os alunos foram avaliados de forma diagnóstica e 

contínua. Diariamente estavam sendo observados, de acordo com sua evolução ou não, sendo 

registrado pela docente o desenvolvimento individual de cada discente. Vários recursos foram 

utilizados ao longo (das aulas) dos laboratórios, como projetor multimídia, vídeos, músicas, 

coleções, cartolinas, objetos, entre outros, todos com intuito de contribuir para que ocorresse o 

processo de ensino aprendizagem. Após a conclusão das etapas, observou-se que o uso da 

metodologia foi eficaz, pois conseguiu-se evoluir, dinamizar as aulas e atingir os objetivos 

propostos. 

 

Palavras-chaves: Aprendizagem, contextualização, discente, docente, ensino. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação profissional tem um papel fundamental na formação do cidadão crítico 

e reflexivo, que necessita ser capaz de mobilizar conhecimento habilidades e atitudes, 

visando manter a sua empregabilidade e assegurando uma qualidade de vida no mundo 

contemporâneo. Para tanto, é necessário ao perfil profissional à busca constante de 

aperfeiçoamento, tendo em vista desenvolver habilidades para o saber fazer, o ser e conviver. 

Buscou-se através deste trabalho, narrar a elaboração e aplicação de planos de 

trabalho docente-PTD,  por educadores do ensino profissional, com objetivo de  desenvolver 

habilidades na execução da prática docente, visando oferecer ao discente uma educação 

profissional, atrativa, instigadora, que seja capaz de mobilizar conhecimentos, habilidades e 

atitudes para que possam desenvolver as competências necessárias para atuar de acordo com 

as  exigências do mundo contemporâneo.  

Essa metodologia enfoca o desenvolvimento de competências, e para que isso 

aconteça temos que superar e realizar situações que contêm ações inerentes dessa 

competência. Essa prática, que deverá ser criada em forma de exercício pelos professores, é 

essencial para o aprendizado, conforme é descrito a seguir. 

 
[...] em situações que o obrigam a alcançar uma meta, a resolver problemas, a tomar 

decisões [...] o exercício constante é indispensável, é preciso confrontar-se 

com dificuldades específicas, bem dosadas, para aprender a superá-las. [...] O 

aprendizado por problemas, desenvolvido em certas profissões 

profissionalizantes, notadamente em algumas faculdades de medicina, 

supõe ‘simplesmente’ que os estudantes sejam colocados em situações de 

identificação e resolução de problemas, construídos pelos professores de 

maneira a encorajar uma progressão na assimilação dos conhecimentos e na 

construção das competências. (PERRENOUD, 1999, p. 39 apud MERCADANTE, 

p1) 

 

nos orienta em relação à fundamental importância que tem a atividade de construção 

das experiências no aprendizado, quando nos estimula a determinação de atividades práticas 

priorizando a situação real, porém, se não for possível, é preciso redirecionar para uma 

atividade que permita o ensaio dessa prática. 

 
Na impossibilidade de vivência em situação real, devem ser utilizadas 

situações em que o jogo, a simulação, a dramatização, a prática 

supervisionada e outros tipos de atividade reproduzam as características 

fundamentais das situações reais em que as competências são requeridas. 

(KULLER, 2012, p.06). 

 

A realização das etapas da metodologia no momento do aprendizado deve aproximar-

se da realidade, porém por tratar-se de uma situação planejada não traz danos e sim 

benefícios, pois, prepara o futuro profissional para enfrentar os desafios que estão presentes 

no mundo do trabalho. 

 
O que distinguirá a situação de aprendizagem dos desafios reais da 

existência, do trabalho e da convivência é o fato de que, na aprendizagem, 

a vivência é controlada e protegida. Nela, a consequência do erro ou do 

acerto é uma oportunidade de reflexão e de melhoria. A situação de 

aprendizagem deverá permitir o ensaio descompromissado com resultados 

imediatos, a reflexão constante sobre a ação e a experimentação repetida e 

aperfeiçoada (KULLER, 2012, p.06). 

 

Tem-se então que, a metodologia 
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Sendo essa condição de práticas um diferencial, que produz resultados sensitivos para 

os participantes/alunos, que durante essa realização vivenciam e por esse motivo usam não 

somente a audição, como também outros sentidos o que aumenta a probabilidade de 

entendimento e aprendizado da atividade que está sendo realizada e as variáveis que a 

influenciam o processo como um todo. 

  Este trabalho está organizado em duas unidades. A primeira, intitulada A Teoria feita 

Prática, que relata um breve histórico do mundo do trabalho e consequentemente da 

formação profissional, como também apresenta a metodologia com sete passos  que  

subsidiam a elaboração dos Planos de Trabalhos Docentes. Indubitavelmente, (esses planos) 

os planos de trabalhos docentes - PTD são documentos norteadores da prática docente. 

A segunda unidade, relata as lições da experiência vivida, descrevendo todos os 

passos dos Planos de Trabalhos Docentes- PTDs desde sua elaboração perpassando pelas 

fases do planejamento, mediação e avaliação das situações de aprendizagem, bem como, sua 

aplicabilidade em sala de aula. Os mesmos foram realizados em quatro laboratórios.  

  Toda a vivência oportunizou uma reflexão sobre a prática docente, influenciando em 

possíveis tomadas de decisões, através do planejamento, mediação e avaliação de forma 

sistematizada por competências de modo a contribuir com o processo ensino aprendizagem 

do aluno. 

 

A TEORIA FEITA PRÁTICA 

 

Mudanças profundas pelas quais vem passando o mundo influenciam as relações de 

trabalho, com isso, surge uma nova economia fundamentada no conhecimento, o trabalho 

necessita ser reorganizado, causando no profissional uma dependência do domínio da 

tecnologia e do conhecimento. As tarefas que antes eram repetitivas e mecânicas vão abrindo 

espaço para outras que necessitam de flexibilidade, criatividade, e proatividade, exigindo do 

profissional uma visão específica e generalista, ou seja, um conhecimento técnico, mas 

também uma visão ampla de mundo, para compreensão e execução de sua tarefa, para 

atender a essas necessidades, buscou-se adotar métodos  que fossem importantes para que 

ocorresse o processo ensino aprendizagem, levou-se em consideração as fases de 

planejamento, mediação e avaliação das atividades na construção dos planos de trabalhos 

docentes-PTDs. 

  No planejamento usou-se a metodologia com sete passos de José Antônio Kuller, 

buscando desenvolver um novo desenho onde as atividades tem um enfoque na 

aprendizagem e não no ensino. Os sete passos como (1) Contextualização e Mobilização; (2) 

Atividade de Aprendizagem; (3) Organização das Atividades de Aprendizagem; (4) 

Coordenação e Acompanhamento; (5) Análise e Avaliação das Atividades de 

Aprendizagem; (6) Acesso a outras referências e (7) Síntese e Generalização. 

Na contextualização o mediador procura através das situações de aprendizagem 

trazer situações concretas do mundo do trabalho, buscando instigar uma aprendizagem 

significativa e formar um link com as demais atividades. 

 
[...] o aluno compreende a essência e a importância da situação de 

aprendizagem e a situa no conjunto de suas aprendizagens anteriores e no 

seu itinerário formativo. Na contextualização, referências e articulações 

com situações concretas de vida e trabalho são realizadas, e a importância 

da competência a ser desenvolvida é explicitada. (KULLER, 2012, p. 07) 

 

As atividades selecionadas devem promover desafios para serem enfrentados pelos 

discentes, devendo ser organizadas de forma a fornecer os subsídios necessários para que os 

mesmos tenham condições de superá-los. As atividades devem instigar a autonomia ao 

discente, através de formas de autogerenciamento. 
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[...] definição da Atividade de Aprendizagem, a referência central da 

situação de aprendizagem é estabelecida. Nele se propõe o envolvimento 

dos participantes no enfrentamento de um desafio, na resolução de um 

problema, na realização de uma pesquisa, no desenvolvimento de um 

projeto, na participação em um jogo ou dramatização ou na execução de 

outra atividade qualquer. Como já afirmado nos princípios metodológicos, 

a Atividade de Aprendizagem proposta deve estar diretamente ligada à 

competência a ser desenvolvida na situação de aprendizagem e deve exigir, 

para sua realização, a competência em desenvolvimento. (KULLER, 2012, 

p.07). 

 

 O acompanhamento do docente é uma ação primordial no processo ensino 

aprendizagem. As avaliações devem ser instrumentos de reflexão, feitas individuais ou 

grupais, visando observar os resultados obtidos.  

 
No quarto passo, Coordenação e Acompanhamento, são previstos os 

meios e as formas de coordenar e acompanhar o desenvolvimento da 

Atividade de Aprendizagem. Esta é, em princípio, uma ação do docente. 

No entanto, pensando em uma aprendizagem com autonomia, formas 

coletivas e autogestionárias de coordenação e de acompanhamento podem 

e devem ser propostas e previstas. (KULLER, 2012, p.07). 

 

O aluno deve ser estimulado a pesquisar, procurar outras referências oportunizando 

um leque maior de informações, por último o educador deve criar situações onde o aluno 

tenha condição de colocar em prática os ensinamentos realizados. 

 
No Passo 6, Outras Referências, são veiculadas as recomendações 

práticas e a produção teórica existente e relacionada à competência em 

desenvolvimento. Essa veiculação pode ser feita através de apresentações 

escritas e/ou orais, vídeos, textos, casos, observação de melhores práticas, 

visitas virtuais ou reais e outras formas de ampliar a experiência, os 

modelos e as referências dos participantes em relação ao elemento de 

competência abordado na situação de aprendizagem. (KULLER, 2012, 

p.07). 

 

 Elaborar os Planos de Trabalho Docentes dentro da metodologia com sete passos é um 

desafio, pois as atividades de aprendizagens são desenvolvidas visando promover nos 

discentes a capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática os conteúdos propostos. 

 

AS LIÇÕES DA EXPERIÊNCIA VIVIDA  

 

 A escola de hoje tem uma função social no mundo globalizado, sendo assim, o 

contexto sócio educacional exige pessoas proativas, com capacidade para planejar e resolver 

problemas. A crise educacional se agrava quando os alunos não compreendem o sentido e 

as utilidades do conteúdo estudado para sua vida pessoal e profissional. 

Desenvolver os laboratórios na educação profissional, visando melhorias na prática, 

foi uma tarefa desafiadora e gratificante. De início foi analisado os Planos de cursos de várias 

áreas. Os Planos de Trabalhos Docente foram desenvolvidos em quatro laboratórios de 

início, visando desenvolver habilidades no docente para desenvolverem uma metodologia 

atrativa e estimuladora para o discente.  

 Utilizando a metodologia com sete passos nos laboratórios, houve a oportunidade de 

planejar e vivenciar situações reais no mundo do trabalho e acrescentar informações e 

conhecimentos a prática docente. A abordagem por passos metodológicos são diferentes 

métodos ou técnicas, que foram aplicados ao se propor uma atividade, assim como um 

projeto, uma representação artística ou uma pesquisa dirigida na Internet. 
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Neste contexto foi vivenciado na prática docente laboratórios, os passos: 1) 

Contextualização e Mobilização; 2) Atividade de Aprendizagem; 3) Organização das 

Atividades de Aprendizagem; 4) Coordenação e Acompanhamento; 5) Análise e Avaliação 

das Atividades de aprendizagem; 6) Acesso a outras referências e 7) Síntese e Generalização. 

Nos laboratórios, momento de contextualização e Mobilização, foi trabalhado com 

os discentes a importância da situação de aprendizagem, levando em consideração seus 

conhecimentos prévios. Os alunos foram instigados a vivenciar situações reais do mundo do 

trabalho para se situarem diante da competência trabalhada.  Foram realizadas atividades 

que permitiram aos discentes contextualizar o conteúdo com a sua realidade. Foi utilizado 

para esse momento de contextualização e mobilização atividades, como dinâmicas, vídeos, 

braisntormig, músicas, poesias, que despertasse no aprendiz o interesse pela temática.  

Em outro momento, definindo a atividade de aprendizagem, buscou-se envolver os 

participantes com a proposta de desenvolver desafios, para tanto foi pensado atividades de 

aprendizagem que permitisse ao educando ir superando os obstáculos e ao mesmo tempo 

desenvolvendo as competências propostas, como exemplo:  debates, estudo de caso, 

elaboração de manuais, Todas as atividades foram relevantes, e mais próximas das situações 

reais, e necessárias a sua formação. 

 A Organização da atividade de aprendizagem foi desenvolvida, de forma a 

oportunizar condições para serem planejadas e executadas as atividades. Os discentes foram 

instigados a pensar qual a melhor forma da atividade de aprendizagem ser realizada, dar 

sugestões, mas sempre com a participação do docente como mediador.  As atividades de 

aprendizagens escolhidas foram utilizadas como um dos critérios unir a teoria a prática, 

construindo as competências necessárias ao perfil de conclusão dos discentes. 

 Momento, destinado à coordenação e acompanhamento a docente atuou na mediação 

do processo de pesquisa fornecendo fontes bibliográficas esclarecendo dúvidas e 

disponibilizando orientações entre os grupos. Nesse momento o docente teve o devido 

cuidado para instigar a autonomia ao discente, a ideia é mostrar o caminho que deve ser 

percorrido na procura das respostas. 

 Na etapa destinada à avaliação e acompanhamento, planejou-se uma avaliação de 

forma diagnóstica e contínua, no qual todos os dias os alunos seriam avaliados de acordo 

com a aquisição das competências propostas no plano de curso.  Também foi planejado um 

registro individual de cada aluno sobre o seu desenvolvimento e aquisição das competências. 

 Em acesso a outras referências, planejou-se pesquisas na biblioteca e internet, 

utilizando como fontes sites e livros indicados pela docente ou por outros alunos para 

posterior apresentação em sala de aula podendo utilizar as técnicas de produção de textos, 

dinâmicas, cartazes, etc. Em todos os planos procurou-se planejar e executar palestras com 

profissionais das áreas afins, bem como visitas técnicas para interligação da teoria com a 

prática.  Vale ressaltar que, neste momento encontrou-se dificuldades em conseguir 

profissionais disponíveis para ministrar as palestras, além de empresas que aceitassem 

receber as visitas técnicas, porém, o empenho e dedicação dos docentes foi almejado 

superando as dificuldades encontradas. 

 No sétimo passo, momento de Síntese e aplicação os alunos sistematizaram os 

conteúdos assimilados, apresentaram simulações de empresas e na oportunidade escolheram 

um seguimento de mercado, criaram produtos e venderam, colocando em prática os 

ensinamentos assimilados. O grupo que não teve a oportunidade de colocar a empresa 

demostrou sua aprendizagem em forma de painel interativo. Também foram feitos registros 

individuais dos conteúdos trabalhados na disciplina pelos discentes.  

 Essa metodologia pode ser aplicada e ter seus resultados avaliados por todos os 

interessados, todas as etapas da metodologia possuem foco no desenvolvimento de 

competências, sem deixar de lado a formação integral do indivíduo, nessas etapas existe uma 

sistematização pelo qual coloca o aluno no centro do processo como agente ativo, porém não 
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invalida e desmerece o trabalho docente, pelo contrário, fornece ferramentas para que esse 

obtenha resultados cada vez melhores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme relatado, este trabalho foi resultado de uma prática real, onde a docente 

percorreu todas as etapas enfatizando assim, a importância de registrar os passos orientados 

pela metodologia citada, através de narrativas autobiográficas socializando os resultados 

afim de contribuir com a prática docente. 

. Vários foram os desafios encontrados no planejamento das situações de 

aprendizagem, mas a necessidade de inovar e contribuir com uma prática pedagógica 

diferenciada e dinâmica, nos fez vencer os contratempos encontrados ao longo do caminho, 

isto nos permitiu contribuir com a construção das competências propostas nos planos de 

cursos nas diversas áreas de atuação.  

 A prática dos laboratórios permitiu aos alunos vivenciarem situações 

interdisciplinares, contextualizadas, onde se explorou o saber fazer, saber ser e saber 

conviver estimulando o aprender a aprender. Os alunos foram acompanhados e avaliados 

diariamente, para tanto, recebiam os recursos e materiais necessários ao bom desempenho 

das atividades, na oportunidade demonstraram entusiasmo, envolvimento nos desafios 

propostos e desenvoltura, alcançando os objetivos, o que foi possível devido ao 

planejamento, mediação e avaliação de forma criteriosa as atividades de aprendizagem. 

 A aplicação da metodologia permitiu perceber que vários são os caminhos para o 

processo ensino aprendizagem ser significativo, permitindo ao aprendiz construir seus 

conhecimentos de forma autônoma e continua. 
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RESUMO 

Este artigo é resultado de uma inquietação a respeito do método interdisciplinar do professor em 

sala de aula, com o objetivo de analisar a importância da interdisciplinaridade, visando uma 

comunicação eficaz e produtiva, constatando se a interdisciplinaridade tem interação e eficácia em 

relação ao ensino aprendizagem, como também a relação professor/aluno. Para tal, como 

embasamento teórico nos referendamos em: PIAGET (1981), MINAYO (2007), GIL (1999) entre 

outros. A metodologia utilizada neste trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa através de 

observações e pesquisa bibliográfica, bem como reflexões sobre a prática interdisciplinar no 

contexto escolar. A análise levaram a concluir que a interdisciplinaridade está ligada a prática 

pedagógica, ao planejamento escolar, e a junção de mais de um saber, tornando-se explicito a 

ocorrência de uma globalização do conhecimento. 

 

Palavras-Chave:  Ensino aprendizagem; Interdisciplinaridade; Prática pedagógica. 

 

 

DISCUSSÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Diante de uma educação cada vez mais complexa, é preciso frequentemente se 

reinventar, produzir coisas novas, métodos e novas perspectivas, assim é preciso incluir cada 

vez mais a interdisciplinaridade no meio escolar. Partindo dessa metodologia, a escola de 

um modo geral necessita que os professores sintam-se capazes de promover uma educação 

eficaz que contribua para a formação integral dos educandos.  

A interdisciplinaridade pode integrar-se em outras áreas específicas, com o propósito 

de promover uma interação entre o aluno, professor e cotidiano, pois nos dias de hoje 

podemos considerar a interdisciplinaridade como umas das mais diversas, em função de seus 

vários campos de trabalho. Atualmente se faz necessário que o professor introduza a cada 

dia, em sua prática docente novas perspectivas de ensino algo que instigue ao educando.  

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo investigar a prática pedagógica de 

uma professora alfabetizadora numa perspectiva interdisciplinar para , constatar se a 

interdisciplinaridade tem interação e eficácia em relação ao processo de ensino-

aprendizagem como também a relação professor/aluno.  

Para a realização desse trabalho fez-se necessário um período de observação na qual 

de muita importância para a obtenção de dados para nossa análise. Tendo em vista que a 

pesquisa, conforme Minayo (2007, p. 16-17), “é a atividade básica da Ciência na sua 
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indagação e construção da realidade, e estabelece vínculo entre o pensamento e a ação”. 

Segundo Gil (1999, pg.42) a pesquisa é definida como “o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico, tendo como objetivo fundamental descobrir 

respostas para os problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

A interdisciplinaridade é um elo entre o entendimento das disciplinas nas suas mais 

diversas áreas. Sendo importante, pois, abrangem temáticas e conteúdos permitindo dessa 

forma recursos inovadores e dinâmicos, onde as aprendizagens são ampliadas. Assim é 

possível compreender que a interdisciplinaridade vem sendo considerada uma integração de 

conteúdo do currículo escolar, sendo de certa forma um desafio para os professores inserirem 

na sua prática docente. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade é uma temática que é compreendida como uma 

forma de trabalhar em sala de aula, no qual se propõe um tema com abordagens em diferentes 

disciplinas para que dessa forma, se contribua para uma aprendizagem significativa. É 

compreender, entender as partes de ligação entre as diferentes áreas de conhecimento, 

unindo-se para transpor algo inovador, abrir sabedorias, resgatar possibilidades e ultrapassar 

o pensar fragmentado. É a busca constante de investigação, na tentativa de superação do 

saber. 

 

INTERDISCIPLINARIDADE: papel fundamental na prática pedagógica do educador 

 

A prática interdisciplinar no cotidiano profissional, com base nos procedimentos de 

ensino-aprendizagem, propõe-se a atender e superar as necessidades na aquisição e produção 

do conhecimento. Relaciona-se a uma nova forma de construção e organização dos saberes, 

que tende a formar e reformar as práticas pedagógicas da escola. Caracteriza-se pelos 

múltiplos conhecimentos, em que permite a união de diversos sistemas de ensino-

aprendizagem. 

Interdisciplinaridade é a união de dois ou mais elementos curriculares na construção 

e assimilação do conhecimento. Para Leis (2005), “a interdisciplinaridade pode ser definida 

como um ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e interdisciplinares) com 

lógicas diferentes”. Desse modo, a prática interdisciplinar requer uma interação entre 

professor/professor e professor/aluno, de modo que, os mesmos obtenham um conhecimento 

critico reflexivo sobre a prática.  

A interdisciplinaridade tem provocado reflexões e inquietações em inúmeras áreas 

do conhecimento, isso porque não se limita a um só processo de aprendizagem. Fundamenta-

se, logo, por processos de interação entre sujeitos e saberes diferentes, e, concomitantemente, 

inerente na produção do sentido da realidade. Segundo Piaget (1981, p.52), a 

interdisciplinaridade pode ser entendida como o “intercâmbio mútuo e integração reciproca 

entre várias ciências”. Para o autor, a interdisciplinaridade é uma relação entre as ciências, 

sendo essa concepção a que não há limites entre disciplinas. 

Desta forma, podemos afirmar que as crianças envolvidas na prática educativa, 

promovem a interdisciplinaridade dos assuntos trabalhados em sala de aula, entretanto, de 

forma assistemática, mesmo que o professor trabalhe de forma individual cada disciplina. 

Ainda assim, os alunos compreendem relacionando com outras. É fundamental que o 

professor esteja ciente de que não é dono do saber, mas que há uma troca de saberes e que é 

inerente ao processo de aprendizagem. Paulo Freire (2011, p.25) afirma: “quem ensina 

aprende ao ensinar quem aprende ensina ao aprender”. 

Respaldamos na ideia do autor, que o ensinar e o aprender é resultado da construção 

de um conhecimento individual e coletivo por meio de interações, é que a partir do momento 

em que o sujeito é posto em um ambiente escolar ou social, que promove a interação, ocorre 

o processo de ensino-aprendizagem, considerando os conhecimentos adquiridos 

anteriormente por cada um e relacionando com os conteúdos propostos em sala de aula. 
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Dessa maneira, para o professor enquanto mediador do conhecimento, é fundamental 

que conheça a realidade no qual seus alunos estão inseridos, possibilitando e criando meios 

para abordar os conhecimentos prévios de cada um e que encaminhem para um pensamento 

crítico e reflexivo sobre a realidade social. É notório que a prática interdisciplinar é um meio 

eficaz para a concepção do conhecimento crítico do sistema de ensino-aprendizagem e da 

realidade na sociedade atual. Gasparin afirma que: 

 
O processo pedagógico deve possibilitar aos educandos, através do 

processo de abstração, a compreensão da essência dos conteúdos a 

serem estudados, a fim de que sejam estabelecidas as ligações 

internas específicas desses conteúdos com a realidade global. Com 

a totalidade da prática social e histórica. Este é o caminho por meio 

do qual os educandos passam do conhecimento empírico ao 

conhecimento teórico-científico, desvelando os elementos 

essenciais da prática imediata do conteúdo e situando-o no contexto 

da totalidade social (GASPARIN, 2005, p. 7). 

 

A prática reflexiva no processo de ensino-aprendizagem refere-se a identificar a 

importância da ação para os desafios que predominam na prática, onde o profissional consiga 

dar respostas às situações que surgem no cotidiano. A interdisciplinaridade assume esse 

papel, de conciliar de forma coletiva com outras disciplinas, fazendo ligação com outras. 

Para Doringon: 

 
[...] a prática reflexiva na profissão docente é um movimento para 

colocar em suspensão a prática e para isso é necessário criar 

condições para a análise, para a crítica, criar modos de trabalho 

coletivo dentro das escolas, favorecendo uma atitude reflexiva. 

Refletir sobre sua prática, seu fazer, seu pensar educativo, suas 

condições de trabalho, sua identidade como profissional, assume 

constatar como o que faz, reinventa e protagoniza a ação, está 

constituído social e historicamente. Uma mudança de atitude, de 

modo de pensar e fazer, de compreender e de explicar é inevitável e 

necessária (DORINGON 2008, p. 9). 

 

Diante disso, é imprescindível que o professor adquira habilidades de aprender 

enquanto reflete sobre sua prática, permitindo avaliar, modificar e repensar, enquanto sujeito 

crítico e reflexivo. O processo de formação docente está em constante transformações, a 

medida em que o professor analisa a realidade vivida, abre-se para novos processos de 

construção de sua prática, considerando os saberes da experiência e desenvolvendo novos 

métodos na resolução de problemas.  

A prática do professor é de suma importância, tanto para a sua docência quanto para 

os educandos, pois é diante dessa metodologia que haverá transformações dos sujeitos 

envolvidos na ação, contribuindo para o desenvolvimento social e cognitivo. Ensinar 

envolve uma percepção bem mais circundante do que o ambiente limitado do professor nas 

atividades desenvolvidas pelos alunos. Para tanto, o professor, aluno e escola situa-se em 

condições globais, que acometem no método educativo. 

 
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, 

mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da 

compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a 

realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a 

constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registro sistemático dos resultados. BRASIL (1999, p. 

89) 
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Sabemos que a interdisciplinaridade pode integra-se a outras áreas específicas, com 

o intuito de possibilitar interação entre aluno e professor, pois podemos conceituar as 

ciências naturais com diversas funções em seus vários campos de trabalho, como forma de 

construir conceitos e métodos eficazes na aplicações de conteúdos e transformação do 

ambiente educativo. 

 

TRILHAR METODOLÓGICO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A escola lócus para esta pesquisa foi a Escola Municipal Raimundo Nonato da Silva, 

localizada na rua: Boa vista n° 702, Bairro: Santa Terezinha, zona urbana em Patu/RN. Para 

a produção dessa pesquisa, foram utilizados métodos de coletas de dados qualitativo, 

analisando a relação entre a teoria e a prática no contexto interdisciplinar, no período de 26 

a 30 de Novembro de 2018.  

Colaborou com a nossa pesquisa o professor em exercício do 1° ano do ensino 

fundamental, que por questões éticas preservaremos sua identidade. Possui licenciatura em 

Pedagogia e Especialização em Educação infantil, tornando-se apto a estar exercendo a 

docência. Possui ainda 20 anos de sala de aula, sendo 15 de formação superior. 

Portanto, a metodologia utilizada torna-se importante na validação dos resultados 

obtidos, conduzindo, assim para a construção de dados no contexto em que a pesquisa foi 

realizada. Assim, nos permite transpassar as fronteiras da escola, integrando a realidade 

social dos envolvidos. A observação é considerada como importante método de investigação, 

pela necessidade de aproximação da realidade que se deseja ser estudada, ou seja, observar 

as situações como elas acontecem de forma natural. 

 

REFLEXÃO E ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

 O professor é o principal facilitador do ensino, permitindo-lhe situações de mediar 

os saberes, sabendo que os processos educativos estão em constante mudanças, sendo 

necessário adaptação do professor mediante conteúdos e métodos utilizados em sala de aula. 

Abordaremos questões observadas em sala de aula no contexto de nossa pesquisa. Assim, 

escolhemos um professor para observar sua prática e seu desenvolvimento interdisciplinar 

numa perspectiva voltada para o ensino-aprendizagem do aluno. 

Imaginar a reflexão como parte essencial da docência, não é tão simples, faz-se 

necessário o envolvimento da teoria inerente a prática, fazendo com que o professor possa 

atentar a toda a necessidade de sua sala. A visão do professor diante de sua metodologia 

proporciona ao mesmo desenvolver técnicas interdisciplinares, mediante as disciplinas 

trabalhadas em sala de aula. 

 
“A interdisciplinaridade pressupõe uma nova forma de produção do 

conhecimento, porque implica trocas teóricas e metodológicas, 

geração de novos conceitos e metodologias, e graus crescentes de 

intersubjetividade, visando a atender a natureza múltipla de 

fenômenos com maior complexidade” (Capes, 2014) 

 

Sendo assim, ao observar a turma foi possível perceber que a professora intercala sua 

metodologia de ensino com as vivências dos alunos, proporcionando juntamente com a 

interdisciplinaridade uma aula interativa. Além disso, a sala é organizada de forma que 

professor/aluno mantenham uma interação propicia, incentivando os alunos ao bom diálogo 

com a professora. Freire complementa:  

 
[...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em 

que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 

mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 
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ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-

se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. 

(FREIRE, 2005, p. 91). 

 

Portanto, compreendemos que o professor necessita manter em sua prática o diálogo, 

pois estará concretizando a ideia que o através dele, manterá uma relação de troca de saberes 

com seus alunos, não como transmissores de conteúdos pré-definidos. Sendo assim, torna-

se capaz de estruturar os conhecimentos e as experiência vividas fora e dentro da sala de 

aula. 

Outro fato notado durante as observações, foi a facilidade com que o professor 

consegue envolver as disciplinas em uma única atividade. Usou a atividade intitulada 

“quantos restam” para desenvolver noções de matemática, organização do espaço, leitura e 

oralidade. Conseguinte, orientou os alunos na execução da mesma, pedindo para cada um 

ler em voz alta a questão escolhida e os demais pensassem em uma maneira de responder. A 

esse respeito, podemos destacar que a interdisciplinaridade é: 

 
Atitude de busca de alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de 

espera frente aos atos não consumados; atitude de reciprocidade que 

impele à troca, que impele ao diálogo, com pares idênticos, com pares 

anônimos ou consigo mesmo; atitude de humildade frente à limitação do 

próprio saber; atitude de perplexidade frente à possibilidade de desvendar 

novos saberes; atitude de desafio, desafio frente ao novo, desafio em 

redimensionar o velho; atitude de envolvimento e comprometimento com 

os projetos e com as pessoas neles envolvidas; atitude, pois, de 

compromisso em construir sempre da melhor forma possível, atitude 

responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, 

enfim, de vida. (FAZENDA, 1991, p.14) 

 

Assumir uma atitude interdisciplinar requer do educador buscar diferentes 

possibilidades de estudos, pesquisas, socialização de experiências e questionamentos afim 

de se construir um conhecimento pautado na dialogicidade, na interação entre os sujeitos. 

Percebemos que a atividade escolhida, manteve os alunos atentos e dispostos a 

procurar resoluções para os problemas. A professora por sua vez, ajudou aqueles que ainda 

encontram-se em níveis de dificuldades mais elevados, fazendo eles perceberem que cada 

aluno encontra uma maneira mais prática para responder. Para Freire (1975), “o educador e 

o educando são sujeitos do processo educativo, ambos crescem juntos nessa perspectiva”. 

Desse modo, o autor nos afirma que a prática educativa não está ligada somente na figura do 

professor, e sim, pelo processo de interação na busca do conhecimento. 

Notou-se que o professor havia lido uma história no dia anterior “A joaninha que 

perdeu as pintas”, sendo assim, pediu para que os alunos recontassem a história do modo 

pelo qual cada um entendeu. Os alunos por sua vez, fizeram uma bela apresentação, 

percebendo então, que a metodologia utilizada pelo professor atingiu o objetivo.  

Ainda durante as observações, foi desenvolvido a atividade “flutua ou afunda”. O 

professor utilizou objetos de fácil acesso (tampas de garrafa, tubos de cola, corretivos, etc.), 

na atividade, cada aluno deduzia quais objetos afundava ou flutuava e em seguida escolhia 

um item para colocar dentro de um recipiente com água, obtendo resultados sobre o que 

antes era dúvida. Seguindo ainda, para o ditado de acordo com a atividade. Dividiu em dois 

espaços: um para anotar no caderno o que flutuou e o outro o que afundou, desenvolvido a 

escrita dos alunos. Para Santomé: 

 
De toda forma, convém não esquecer que, para que haja 

interdisciplinaridade, é preciso que haja disciplinas. As propostas 

interdisciplinares surgem e desenvolvem-se apoiando-se nas 

disciplinas; a própria riqueza da interdisciplinaridade depende do 
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grau de desenvolvimento atingido pelas disciplinas e estas, por sua 

vez, serão afetadas positivamente pelos seus contatos e colaborações 

interdisciplinares. (Santomé, 1998, p.61) 

 

Desse modo, a interdisciplinaridade é indissociável das demais disciplinas, já que 

para haver essa interação essa prática depende dos saberes especificas de cada uma. Portanto, 

a prática interdisciplinar constitui como ponto de partida para uma prática pedagógica que 

propõe-se ao máximo de ensino-aprendizagem tanto do aluno, quanto do professor. 

Seguindo na análise em sala de aula, o professor apresentou uma caixa de leitura. 

Consistia em montar uma história a partir de alguns fragmentos que possuía ali dentro. Cada 

um tirava um pedaço e daí por diante montavam uma história. Percebemos que essa atividade 

despertou grande interesse pela leitura e aqueles que ainda não conseguiam ler, se sentiram 

incentivados a aprender. O professor ainda pediu para que lessem o que haviam construído, 

desenvolvendo assim a oralidade das crianças.  

Segundo Brasil (1997), “a leitura tem como finalidade a formação de leitores 

competentes, sendo estes capazes de, por iniciativa própria, selecionar dentre vários trechos 

que circulam socialmente, aqueles que atendam a sua necessidade no momento”. Para o 

autor, a leitura contribui para o desenvolvimento dos leituras, para que assim possuam 

pensamento crítico e reflexivo sobre o que está sendo posto.  

Compreendemos que para o desenvolvimento da interdisciplinaridade, é necessário 

que o professor reflita como sua pode gerar aprendizado, tendo como base a experiência dos 

alunos e a convivência na escola. Observar as questões levantadas identificando as 

dificuldade em sala de aula e com isso abordar novas formas de trabalhar determinados 

conteúdos. Turra apresenta: 

 
O professor que deseja realizar uma boa atuação docente sabe que deve 

participar elaborar e organizar planos em diferentes níveis de 

complexidade para atender, em classe, seus alunos. Pelo desenvolvimento 

no processo ensino-aprendizagem, ele deve estimular a participação do 

aluno, a fim de que este possa realmente, efetuar uma aprendizagem tão 

significativa quanto o permitem suas possibilidades e necessidades. O 

planejamento, neste caso, envolve a previsão de resultados desejáveis, 

assim como também os meios necessários para alcançá-los. A 

responsabilidade do mestre é imensa. Grande parte da eficácia de seu 

ensino depende da organicidade, coerência e flexibilidade de seu 

planejamento (TURRA et alii, 1995, p. 18-19) 

 

Portanto, vemos que o planejamento do que se pode ser trabalhado é o grande aliado 

a prática interdisciplinar, que deve seguir uma linha de coerência com o contexto que os 

alunos estão inseridos. O uso de recursos que são acessíveis no dia a dia de cada um nos faz 

compreender que o ensino e a aprendizagem se torna uma tarefa menos complexa, quando 

relacionamos coisas comuns com disciplinas que são obrigatórias nos currículos escolares. 

Então, podemos evidenciar que a experiência vivenciada a partir das práticas 

interdisciplinares executadas pelo professor, nos faz repensar e aprofundar nossas práticas 

enquanto também professores. Observar como outros professores executam determinados 

conteúdos nos faz crescer e modificar nossos métodos. Em alguns momentos relacionando 

a realidade com a teoria, e com base nisso desenvolvam e aprendam com clareza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A interdisciplinaridade como vimos no decorrer deste artigo é a união de dois ou 

mais elementos curriculares na construção e assimilação do conhecimento, sendo assim 

podemos dizer que há uma troca de conceitos, teorias e métodos entre as diferentes 

disciplinas.  
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No entanto, de acordo com o que foi observado podemos ver que a professora atingiu 

o objetivo no que diz respeito a se trabalhar de uma forma interdisciplinar, tendo em vista 

que para que ocorra esse processo é preciso que a escola assuma um novo paradigma, 

possibilitando a todos que fazem parte dela como: alunos, pais, professores, fazer o mesmo. 

 É necessário que haja uma reflexão da parte do professor visando colocar sua prática 

como suporte de ensino-aprendizagem, pensando ainda nas necessidades da turma em um 

modo geral.  Fica explicito que o planejamento de tudo que será trabalhado é uma ligação 

direta com a prática interdisciplinar, onde tudo que será trabalhado tem que está a nivelado 

com o contexto onde os alunos estão inseridos. 

  Dessa forma, constatamos que a interdisciplinaridade está ligada a prática 

pedagógica, ao planejamento escolar, a um diálogo constante entre diferentes áreas do 

currículo. O planejamento do que vai ser trabalhado é o passo principal para que se tenha 

uma boa dinâmica de aula, e assim podendo chegar ao ápice do ensino, que é a transformação 

do sujeito. 
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A CONSTRUÇÃO DA PAZ NO AMBIENTE EDUCATIVO ATRAVÉS DA 

CORRES- PONDÊNCIA ESCOLAR FREINETIANA: um projeto inter e 

transdisciplinar 

 

Eduardo Antonio Gurgel Cavalcanti43 

 

 

RESUMO 

O espaço da Educação Básica constitui valioso referencial para a formação intelectual, 

social, ética e estética de crianças e jovens. No atual contexto de reorganização desse nível, 

como atestam as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 

2013) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), emergem questões paralelas 

a da ordem dos conteúdos e disciplinas, com destaque àquela que mais prejudica o equilíbrio 

do convívio social – a violência e suas modalidades. Diretamente afetada por tais 

manifestações, a escola de ensino fundamental vê-se impotente para lidar com o problema. 

Com objetivo de promover situações relacionadas ao tema através da escrita e da leitura, 

associado ao exercício da reflexão sobre a realidade social dos alunos, foi elaborado o projeto 

Escritores da Paz, que teve uma experiência-piloto desenvolvida nos meses finais de 2017. 

O referencial pedagógico aplicado foi a proposta do educador Célestin Freinet (França, 

1896-1966), com o seu princípio do Texto Livre e a técnica da Correspondência Escolar 

(CLANCHÉ, 1977). Por ocasião da experiência-piloto, alunos de 5º e 6º Ano do ensino 

fundamental, matriculados em duas escolas da rede pública de Natal-RN, foram orientados 

na escrita do gênero literário carta, ao mesmo tempo em que seus professores trabalharam o 

tema da paz, fazendo-os refletir sobre o fenômeno da violência na sociedade em que vivem. 

Em um segundo momento, cada aluno adotou um pseudônimo com o qual escreveu cartas 

endereçadas a um colega da outra escola, iniciando assim trocas de correspondência em que 

o tema central era a paz e/ou as situações que levam a sua negação. Para operacionalizar o 

intercâmbio dessas cartas foi previamente organizado em cada escola materiais de 

tecnologias da informação e comunicação que possibilitaram a digitação das mesmas, 

inicialmente manuscritas, a postagem eletrônica e a impressão das recebidas na caixa-postal 

do professor. O conjunto das cartas intercambiadas pelos alunos oportunizou-os vivenciar 

situações concreta de letramento social e, em especial, expressar casos por vezes bastante 

graves relacionados a situações de instabilidade e de violência presentes em seu cotidiano. 

Os dois educadores e colaboradores diretos na pesquisa avaliaram como bastante positivo 

sua aplicação e estão dispostos a retomá-la no ano de 2019, junto a novos participantes. 

Mesmo que, em termos de conteúdo didático, o projeto Escritores da Paz se apresente 

particularmente voltado a atividades de escrita do gênero carta e ao seu intercâmbio entre 

alunos do ensino fundamental, o tema em si e sua abrangência irá na segunda fase incluir 

outras áreas do currículo escolar, em uma perspectiva não somente inter como 

transdisciplinar. Paralelo a interconexão entre as diversos áreas do conhecimento e seus 

respectivos componentes curriculares, propostos na nova Base Nacional Comum Curricular, 

na nova fase do projeto serão enfatizados componentes de natureza ética e moral em uma 

perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, potencializando assim a formação integral do 

educando e permitindo ao mesmo dar sentido e aplicar os conhecimentos aprendidos no 

plano de sua vida concreta, de tornar-se autor na construção do seu projeto de vida (BRASIL, 

2017). 

 

Palavras-chave: Currículo escolar. Educação para a Paz. Pedagogia Freinet. Interdisciplinaridade. 

Letramento. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto de intervenção formativa Escritores da Paz, apresentado no presente artigo, 

por princípio implica no reconhecimento de determinantes históricos e legais que hoje 

possibilitam trabalhar com conteúdo pedagógico de natureza ética e política na Educação 

Básica. Por essa razão será apresentado um preâmbulo, cuja finalidade primeira é delinear 

um percurso histórico-educacional brasileiro, iniciado na década de 1930, com o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova, passa pela construção das duas leis de diretrizes e bases 

da educação nacional – LDBEN, de 1961 e 1996, até chegar a atual Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC –, concluída no ano de 2018. Subestimar a dimensão da autoconstrução 

social, em permanente dinâmica, pode incorrer no risco de não compreender a totalidade e 

complexidade presente nos processos educativos.  

Nas décadas de 1920-1930 foram realizadas experiências pioneiras na educação, que 

confluíram para o célebre Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1933. Não obstante 

os esforços de seus partidários, no sentido de tornar o ensino destinado às crianças e jovens 

alinhado aos avanços científicos, sociais e políticos presentes na modernidade, com 

princípios laico e democráticos, de prover a educação pública de recursos financeiros 

estáveis, inclusive de instituir uma Lei de Diretrizes e Bases, somente vinte e oito anos após, 

em 1961, foi sancionada a primeira LDB brasileira, de número 4.024/61.  

Em seu Artigo 20 a LDB previa variedade de métodos de ensino, de acordo com as 

peculiaridades dos grupos sociais ou da região, o estímulo a novas experiências pedagógicas 

destinadas ao aperfeiçoamento do processo educativo. Destacava assim uma perspectiva 

mais abrangente e complexa sobre o processo educativo, não apenas voltada aos elementos 

curriculares do ensino, mas também em termos sociais, antropológicos e políticos.  

Todavia, o início dos anos de 1960, marcado por tensões e crises que culminaram 

com o golpe civil-militar de 1º de abril de 1964, acabaria resultando em reformas de ensino 

de caráter notadamente tecnicista e desfavoráveis a progressos na organização do ensino, o 

que ficou evidenciado em especial com a Lei de Ensino n 5.692/71. 

 O modelo político-organizacional implementado na educação brasileira de 1964 a 

1985 ocasionou aumento significativo no fracasso escolar e a evasão de enorme contingente 

de crianças e jovens. O marcante decréscimo no número de matrículas entre os anos iniciais 

do ensino fundamental e os finais do médio permanece um desafio a ser superado em nosso 

país.  

Findo o período marcado pelo golpe civil-militar (1964-1985), em 1987 foi criada 

uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Após muita polêmica, avanços e retrocessos 

no projeto inicial, em 05 de outubro de 1988 foi aprovada aquela que passaria a ser 

denominada “Constituição Cidadã”. Seu texto foi inovador, sobretudo nas leis referentes às 

garantias individuais e da ordem social. Três décadas depois tais conquistas passariam a ser 

gravemente atacadas pelos ataques neoliberais em curso. 

O artigo 210 da Constituição estabelece a obrigatoriedade da fixação de conteúdos 

mínimos, em âmbito nacional, para o ensino fundamental, tendo em vista o respeito aos 

valores nacionais e regionais. Anos depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, o 

Ministério da Educação e Cultura elaborou a proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs –, que foram posteriormente aperfeiçoados em outros importantes 

documentos orientadores da prática educacional brasileira – LDB, RCNEI, DCNEB, 

DCNEI, BNCC entre outros. 

Posterior a Constituição de 1988, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n. 9.394/96, foi uma construção social e política entremeada por interesses e 

disputas historicamente atuantes no Brasil. Nos moldes da primeira lei de diretrizes, de 1961, 

permeada por conflitos iniciados ainda na década de 1930, a segunda lei foi entremeada de 
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interesses advindos do próprio governo, dos empresários do ensino, frente a atuação de 

alguns parlamentares representantes dos legítimos interesses da população.  

Na esfera da organização escolar e do currículo, a nova LDBEN abriu importante espaço 

para as escolas e seus profissionais aperfeiçoarem os seus programas formativos de forma 

mais autônoma em relação ao controle da União, anteriormente exercido.  
 

No que diz respeito à educação básica, a LDB contempla alguns princípios 

que flexibilizam a organização dos estudos escolares, possibilitando 

diversidade na construção dos espaços e dos tempos escolares (art. 23) e, 

desse modo, cria condições para o exercício de uma autonomia por parte 

das escolas. Ao contrário da lei federal 5.692, a LDB não engessa as 

escolas. Com a criação dos Sistemas Municipais de Educação a 

administração municipal passa a gozar de maior liberdade no cumprimento 

das suas obrigações no campo da educação. (PALMA FILHO, p. 28). 

 

  A má distribuição de renda, presente no Brasil desse o início do período republicano, 

fortaleceu o descontentamento da maior parte da população, que em 2003 elegeu o candidato 

Luís Inácio Lula da Silva, um dos líderes fundadores do Partido dos Trabalhadores, em 1980.  

Ele já tinha concorrido a presidência da República nas campanhas de 1989, 1994, 1999, 

propondo mudanças no plano político-econômico, historicamente sedimentado. 

As políticas adotadas no primeiro governo Lula (2003-2006) foram criticadas por 

muitos como assistencialistas ou compensatórias, porém geraram contentamento em seus 

eleitores, sobretudo nos das camadas média e pobre. Somente naquele período cerca de oito 

milhões de brasileiros saíram da pobreza, enquanto outros milhões da zona de miséria.  

Nessa gestão foram feitas ampliações ou mesmo reformas de algumas políticas 

educacionais anteriores, lançando outras que abriram novos horizontes sociais. O Fundef, ou  

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério, foi redimensionado, sendo transformado em Fundeb – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

Básica (Lei n. 11.494, de 20/06/2007). Através dele o custo-aluno anual e o piso salarial 

profissional nacional, para os profissionais do magistério público da educação básica, foram 

positivamente corrigidos, com base nas matrículas feitas e nos índices econômicos do ano 

anterior. 

Discorrer sobre a organização e legislação da educação nos governos de Lula e Dilma 

Rousseff não seria possível em um já ousado preâmbulo, pouco comum em artigos 

científicos, o que leva a fazer de breves considerações sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, que foram iniciativas desses governos. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, 

publicadas no Diário Oficial da União em 15 de dezembro de 2010, garantiram o ensino 

fundamental de nove anos, que abrange crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Propôs 

também a educação integral em algumas escolas, com carga horária mínima de 7 horas 

diárias e 1.400 anuais. Todo o sistema de ensino e as escolas devem adotar como princípios 

norteadores das políticas educativas e práticas pedagógicas os seguintes princípios (ponto 

fundamental na natureza do presente trabalho): 

• Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade 

da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, 

contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e 

discriminação. 

•  Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao 

bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; de 

busca da equidade, acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e 

outros benefícios; de exigência de diversidade de tratamento para assegurar a 
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igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; de 

redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. 

•  Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; de 

enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; de 

valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura 

brasileira; de construção de identidades plurais e solidárias. 

Findo os dois mandatos do Presidente Lula, em 2010 foi eleita a Presidenta Dilma 

Rousseff, sendo reeleita no ano de 2014. Sem o mesmo carisma de seu antecessor, junto a 

outros problemas, veio ela a submeter-se a um polêmico impeachment dois anos depois, 

quando assumiu o governo o vice-presidente, Michel Temer. 

No ano de 2014 o Plano Nacional de Educação, instituído no governo Dilma e com 

prazo de 10 anos, determinava a criação da BNCC pelo MEC. Após amplas e prolongados 

debates, somente em 20 de dezembro de 2017 a Base Nacional foi homologada, ainda que 

deixando o ensino médio para depois.  

Com relação ao Ensino Médio, as forças políticas neoliberais, que passaram a ter 

maior peso e atuação a partir do impeachment de 2016, assumindo ares nefastos e sombrios 

em 2019, provocaram ainda mais descontentamento nas frentes democráticas e progressistas.  

A BNCC do ensino médio, aprovada em 04 de dezembro de 2018, determina que, 

das 13 disciplinas que hoje integram a organização curricular, apenas Português e 

Matemática devem permanecer obrigatórias nos três anos dessa etapa. As demais passam a 

ser organizadas por área do conhecimento, divididas em dois blocos: uma parte comum, 

alinhada à Base, e a parte diversificada, tornadas optativas. Entre estas estão incluídas 

Filosofia e Sociologia.  

 No transcurso desse preâmbulo se buscou demostrar como todo contexto em que 

estão   inseridas as práticas pedagógicas se acha permeado, por vezes precedido, de fatores 

históricos, políticos, sociais, econômicos e ideológicos mais amplos e complexos. Prescindir 

destes é incorrer no risco de visões idealistas, ingênuas acerca do processo educativo, de 

dissocia-lo da sua materialidade, em hipostasia-lo44. De forma tangencial, por vezes 

subliminar, o (pré)texto traz em si a compreensão de que o projeto Escritores da Paz, 

referencial primeiro desse artigo enquanto experiência de intervenção formativa, destinado 

a escolas de ensino fundamental, as compreende como constituídas por professores e alunos 

relacionados com questões presentes não apenas nesses ambientes formativos, como também 

no cenário social em que vivem.  

 

O PROJETO ESCRITORES DA PAZ 

  

O projeto de intervenção formativa Escritores da Paz constitui uma proposta a ser 

desenvolvida por professores do Ensino Fundamental nos trabalhos didáticos efetuados com 

os seus alunos. De caráter interdisciplinar, dois conteúdos integram inicialmente sua 

aplicação: o ensino da escrita do gênero literário Carta (Área da Linguagem), e a questão do 

sentido da Paz no âmbito de vida de cada um desses alunos, questão passível de ser integrada 

com outros conteúdos curriculares igualmente previstos na BNCC – Arte, Ciências da 

Natureza, Ensino Religioso entre outros.  

 No trabalho dialógico e formativo o professor pode organizar debates de situações 

que por vezes concorrem para a negação da Paz, a manifestação da violência urbana em suas 

mais variadas modalidades. Há de se observar porém que, enquanto o primeiro conteúdo, a 

escrita de cartas, pode ser incluído nas atividades de alfabetização e do letramento, sobretudo 

nos anos iniciais, o segundo demanda uma compreensão mais ampla, pode-se dizer 

                                                           
44  Na filosofia contemporânea o termo hipóstase diz respeito a uma realidade fictícia, abstrata ou 

meramente restrita à incorporalidade, elaborada pelo pensamento humano.(ver reificação). 
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transdisciplinar,  passível de relação com outros documentos de orientações curriculares, já 

prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Nos PCNs, volume 8 – Ética e Temas Transversais –, após justificar a necessidade 

de trabalhar tais conteúdos no processo formativo dos educandos, o documento discorre 

sobre a importância do professor aplicar em seu trabalho não apenas a interdisciplinaridade, 

ou seja, levar em conta não somente a inter-relação e influência entre os conteúdos didáticos, 

evitando a segmentação dos diferentes campos do conhecimento, como também a 

transversalidade. 
A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática 

educativa, uma relação entre aprender na realidade e da realidade de 

conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e 

as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade). (BRASIL, 

1997, p.31) 

 

Ao propor um modelo educativo comprometido com a cidadania e referendado na 

Constituição de 1988, os PCNs elencam quatro princípios democráticos que devem orientar 

a prática educativa: Dignidade da pessoa humana; Igualdade de direitos; Participação, 

Corresponsabilidade pela vida social. Por se tratar de um documento com mais de duas 

décadas, atualmente pouco considerado pelos educadores, convém assinalar que os 

Parâmetros tratam também de cinco temas transversais: Pluralidade Cultural, Meio 

Ambiente, Saúde; Orientação Sexual e Temas Locais.  

No contexto mais recente foram elaborados novos documentos orientadores para a 

Educação Básica, instrumentos estes que incluem o tema da violência, da negação da paz, 

problema que atinge a maior parte das cidades e dos cidadão brasileiros, causando 

incalculáveis perdas materiais, sociais, psicológicas e na qualidade de vida. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais tratam dessa questão em seu corpo: 

 
O crescimento da violência e da indisciplina, sobretudo nas escolas das 

grandes cidades, tem dificultado sobremaneira a aprendizagem dos alunos 

e o trabalho dos professores, provocando entre estes uma atitude de 

desânimo diante do magistério, revelada pelo alto índice de absenteísmo 

dos docentes e pelas reiteradas licenças para tratamento de saúde. Eles são 

reflexos não só da violência das sociedades contemporâneas, mas também 

da violência simbólica da cultura da escola que impõe normas, valores e 

conhecimentos tidos como universais e que não estabelece diálogo com a 

cultura dos alunos, frequentemente conduzindo um número considerável 

deles ao fracasso escolar. (BRASIL, 2013, p.113). 

 

Um documento mais recente voltado à educação básica, a Base Nacional Comum 

Curricular, não apenas propões trabalhar conteúdos relativos à Ética e a Cidadania, como 

aborda orientações metodológicas relativas ao ensino, nelas incluso o da Transversalidade:  
 

A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os 

componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os temas 

contemporâneos em uma perspectiva integrada, tal como indicam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.[...] Na 

perspectiva de construção de uma sociedade mais democrática e solidária, 

novas demandas provenientes de movimentos sociais e de compromissos 

internacionais firmados pelo país, passam, portanto, a ser contempladas 

entre os elementos que integram o currículo, como as referentes à 

promoção dos direitos humanos. (BRASIL, 2017, p.115) 

 

Com base nos argumentos anteriores fica mais clara a natureza de alguns conteúdos 

didáticos implicados no projeto Escritores da Paz, inclusive a forma como pode ser ele 
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ampliado para outras áreas do ensino, a partir das relações dialógicas e formativas presentes 

no espaço escolar, ou mesmo fora dele. Não obstante se faz mister apresentar aqui um outro 

dos seus fundamentos, de natureza mais didática e pedagógica, do qual se origina a troca de 

correspondência entre alunos de diferentes escolas: a Pedagogia Freinet.  

O educador Célestin Freinet, criador desta proposta,  nasceu em 1896 em Gars, região 

rural da Provença, nos Alpes Marítimos da França. Após interromper a formação de nível 

médio para professor primário, por ter sido convocado para lutar como soldado na I Grande 

Guerra (1913-1917), retornou a sua região e, enquanto finalizava a sua formação pedagógica, 

passou a lecionar em pequenas escolas da zona rural como professor primário.   

Dotado de uma natureza pesquisadora e crítica, Freinet estudou propostas e práticas 

do emergente movimento da Escola Nova, sobretudo de autores como Adolphe Ferriére, 

Émile Decroly, John Dewey, Maria Montessori entre outros. Considerou-as porém distantes 

da realidade social onde atuava, procurando adaptá-las às limitadas condições sociais e 

materiais das escolas em que lecionava.  

Desde esse período o professor primário definiu um dos pilares que marca a sua 

proposta pedagógica: o Materialismo Escolar. Parte ele do princípio de que a organização 

material do processo educativo deve ser a base para todo o trabalho pedagógico. A partir 

desse princípio foram elaboradas as primeiras técnicas: a imprensa na escola, os fichários 

autocorretivos, a aula-passeio, a correspondência escolar, o livro da vida entre outros. Freinet 

compreendeu assim a escola como uma extensão do meio social e familiar vivenciado pela 

criança, vista não de forma abstrata, reificada, mas inserida em um contexto cultural, social 

e político.  

A visão do educador francês foi também compartilhada por sua companheira, a arte-

educadora Elise Freinet, como pode ser observado na citação abaixo: 

 
Foi no próprio trabalho diário que adaptamos os velhos instrumentos, 

forjamos e adaptamos os instrumentos novos. [...] isto quer dizer que as 

nossas técnicas tiveram como primeira razão de ser as respostas às 

necessidades das nossas escolas públicas [...] elas partem exclusivamente 

da base, do próprio trabalho e da vida das crianças nas nossas classes 

renovadas. [...] fazemos surgir uma organização nova da realidade 

cotidiana. (FREINET, E. p. 68) 

 

Ao elaborar sua proposta o educador francês adotou princípios sobre os quais 

desenvolveu os instrumentos e as técnicas a serem empregados pelos educadores, iniciando 

com o princípio da Tateamento Experimental. “É a caminhar que a criança aprende a andar; 

é a falar que aprende a falar; é a desenhar que aprende a desenhar.” (FREINET, C. 1977, 

p.14).  

O segundo princípio freinetiano, o da Livre Expressão, ressalta a importância da 

criança se expressar das mais diversas formas, desde o choro, a garatuja, os desenhos, a fala, 

o desenvolvimento da escrita, buscando o que ele chamava de “desescolarizar a prática da 

escrita.”  Três dos instrumentos derivados desse princípio foram o Texto Livre, o Jornal 

Escolar e a Correspondência Escolar, este último adotado na pesquisa aqui apresentada.  

Os dois outros princípios estão melhor relacionados com a ação e a convivência entre 

os alunos: a Educação do Trabalho – fazer o aluno se sentir autor do seu trabalho, ver a sua 

utilidade, buscando sempre fazê-lo de forma cooperativa; e o Ambiente Natural, que 

considera a importância do ambiente de vida do aluno, da escola e do trabalho pedagógico. 

 No contexto pedagógico proposto a correspondência escolar vem a ser uma técnica 

aplicada junto aos alunos, tornando-os autores e escritores de cartas individualizadas, que 

podem ser aperfeiçoadas na sala de aula e depois postadas eletronicamente para outros 

espaços escolares. A prática favorece o desenvolvimento de habilidades requeridas à 

produção textual, a vivência de situações que levam ao entendimento do valor social da 
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escrita, inclusive a investigar questões que inquietam a convivência social moderna, a 

exemplo do tema da Paz. 

 
A correspondência interescolar é um elemento de motivação, já que os 

alunos exploram e estudam o que compõe seu ambiente e recebem 

elementos de ambientes externos. A leitura em grupo do material recebido 

é um bom pretexto para abordar e se perguntar sobre novos temas. 

(IMBERNON, p. 37). 

 

 Por ser uma pesquisa aplicada em espaços escolares o primeiro desafio torna-se 

encontrar professores que lecionam em turmas de ensino fundamental, que não apenas 

revelem interesse voluntário acerca desse projeto como possam aplica-lo de forma integrada 

ao planejamento de ensino inicialmente elaborado nas duas turmas parceiras que irão fazer 

o intercâmbio das cartas produzidas pelos alunos.   

 A resposta a essa demanda inicial surgiu no próprio espaço de trabalho partilhado 

pelo autor do projeto, que atua como professor formador no Instituto de Educação Superior 

Presidente Kennedy – IFESP –, localizado em Natal/RN. A referida Instituição de Ensino 

Superior vem trabalhando com a formação de profissionais da educação básica desde o ano 

de 1994. Nesse espaço foram encontrados os dois professores que participaram da 

experiência piloto do projeto: uma professora formadora que também trabalha com turmas 

de ensino fundamental em um bairro de periferia de Natal, e um professor da escola estadual 

Presidente Kennedy, localizada em um espaço anexo ao IFESP. Enquanto à época a primeira 

lecionava para alunos do 6º Ano, o segundo trabalhava com alunos do 5º Ano. 

Os dois professores colaboradores da experiência-piloto ensinavam a 

aproximadamente cinquenta alunos, com idade entre nove e onze anos de idade. Embora não 

tenha sido aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE –, procedimento 

de natureza ética recomendado em trabalhos de pesquisa, sobretudo junto a seres humanos, 

para a preservação da identidade real de cada um dos alunos foi proposto a dada um deles 

que escolhesse um nome fictício para se identificar e trocar suas cartas com o colega da outra 

escola. Apenas seus professores saberiam relacionar os nomes reais com os fictícios.  

 Um segundo desafio, de natureza didática, foi o de adequar o projeto Escritores da 

Paz ao plano de ensino do período letivo em curso. Os professores souberam supera-lo sem 

comprometer o trabalho didático previsto, dado já estar em seus planejamentos didáticos 

atividades relativas ao ensino dos gêneros textuais. Um terceiro desafio revelou-se mais 

problemático, por ser relativo à instalação de equipamentos tecnológicos necessários à 

digitalização da cartas, inicialmente manuscritas, ao envio através de e-mails daquelas para 

a caixa postal dos professores, e a impressão das cartas recebidas. Foi então valiosa a atuação 

no projeto de um terceiro professor do IFESP, que trabalha na área das Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TICs. O mesmo também tinha uma boa interlocução com 

órgãos da educação pública do município de Natal, o que permitiu superar alguns obstáculos 

técnicos surgidos. 

 Após o projeto ser apresentado aos alunos, estes ficaram entusiasmados com a 

possiblidade de iniciar através dele uma nova relação de amizade com alguém que iria 

conhecer através das cartas intercambiadas. A maioria deles não tinha ideia do que era uma 

carta, nos moldes em que eram elas escritas, remetidas e entregues através dos Correios. 

Nesse sentido os professores explicaram a sua apresentação formal nos moldes mais 

tradicionais, desde o cabeçalho, com o local e data, a saudação ao destinatário, o conteúdo e 

a despedida. No propósito de aproximá-las ainda mais do modelo tradicional, na digitação 

destas foi adotado a fonte do tipo Monotype Corsiva, por ser esta mais semelhante a escrita 

caligráfica.  

Dado o tempo disponibilizado para a primeira experiência do projeto ter sido mais 

curto, quando, após a escrita manual da carta pelo aluno, da leitura desta pelo professor , 

acompanhada das orientações ortográficas comumente necessárias, se previa que cada um 
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deles pudesse ir a sala de computação para digitalizar a sua produção textual, coube aos 

professores das turmas a execução das tarefas  de digitalização, do envio e recebimento das 

cartas por e-mails, de impressão destas e a posterior entrega aos destinatários. 

No referido período de experiência do projeto de cada aluno teve ocasião de escrever 

e enviar duas cartas, em datas diferentes. Após seus professores terem distribuído entre os 

alunos as cartas inicialmente enviadas pela escola parceira, formaram-se assim as duplas de 

correspondentes. Somente a partir da segunda carta cada um deles pode dirigir-se 

especificamente ao seu correspondente, identificado pelo pseudônimo.  

Um primeiro aspecto observado nas primeiras cartas dos alunos diz respeito a 

expressão da sua identidade, família, rotinas, preferências, inclusive de caráter lúdico, e ao 

entusiasmo com a nova relação de amizade que se estabeleceria com a troca das cartas. 

Reproduzimos a seguir algumas destas cartas, inclusive sendo fiel a sua apresentação formal 

e textual. 

 
Escola Municipal Professor Waldson Pinheiro 
Natal, 04/11/2017 
 
Oi Jainae, minha família deve ser um pouco diferente da sua pois a minha é incompleta. Pelo lado 
bom é que posso refazer minha árvore genealógica, isso é maravilhoso. 
Eu acho esse projeto muito bom, “Escritores da Paz”, pois podemos se comunicar com as pessoas de 
paz. Isso é muito bom. Lemos na aula a cilada da web. Ali mostrou que nem sempre a web é nosso 
amigo né? E eu amei esse projeto. 
Minha convivência com a sociedade é muito legal, faço muitos amigos, isso é muito legal. 
Espero que a gente venha a se falar novamente.  

Beijo, abraço. 
                               
Nycally 

 

Escola Estadual Presidente Kennedy 
Natal, 08/12/17 
 
Querido colega Gabriel 
Olá, meu nome é Daniela, eu quero muito te conhecer. Eu adoro a paz, e você? Meu dia foi muito 
bom e espero que você vire meu amigo. 
Meu esporte preferido é natação. E o seu? Minha comida favorita é panqueca e qual é a sua c        
comida favorita? 
Espero que algum dia eu possa conhecer você melhor para fazer uma amizade verdadeira. 

Bom, por enquanto estou sem assunto então vou ficar por aqui.                                       
Até logo! 
Daniella 

 

No trabalho pedagógico sobre o tema da Paz desenvolvido junto aos alunos, desde o 

início estes se mostraram interessados e participativos. Após serem orientados, em suas 

cartas, eles escreveriam sobre fatos relacionados a própria realidade em que vivem, de forma 

espontânea, por vezes ingênua, na escrita das cartas surgiram relatos de fatos que marcavam 

suas vidas, fatos estes por vezes relacionados diretamente com algumas situações de 

violência explícita, a exemplo do que pode ser observado nas seguintes cartas.  

 

Escola Estadual Presidente Kennedy 
 
Querido amigo Guto. 
Tudo bem com você? Eu espero que sim.  
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Meu nome é Yanne e tenho onze anos.  
Eu gostaria muito de te conhecer. Gosto muito de brincar e me divirto muito com meus colegas.  
Aqui onde moro é bastante violento. As pessoas não conversam muito.  

 
Da sua amiga  

Yanne. 
  
 
 
 
 
 
 
Escola Municipal Professor Waldson Pinheiro 
Natal, 12 de dezembro de 2017 
 
Olá Maria Clara 
Bom, pelo que parece já podemos falar sobre a nossa rotina, mas ainda não falamos sobre a paz, o 
que não está fácil de encontrar hoje em dia. 
Então, ontem, dia 11, mataram um menino inocente perto da minha casa. Na minha opinião deveria 
haver mais segurança em todo lugar. Porque nem na nossa própria casa estamos seguros hoje em dia. 
Também tem esse prefeito que não ajuda em nada.  
Então foi isso. 

 Beijos e abraços 
Izabel 

 

 Escola Estadual Presidente Kennedy 
Natal, 08/12/17 
 
Querida amiga Alice Emanuele, tudo bem com você? 
Eu queria te conhecer mas não posso, queria ver como você é. também quando o professor falou 
que vocês estavam mandando cartas para a gente estava doido para saber quem tinha mandado a 
carta para mim 
Na verdade estou muito triste pelo que está acontecendo, mas fazer o que, né? Como você falou, 
a violência sempre está presente mas eu tenho paz no coração e algumas pessoas também. 
A paz é muito importante para mim e para algumas pessoas. Mas queria que todo mundo tivesse 
a paz no coração. Não é a gente que manda no mundo mas tem bastante gente sofrendo a violência, 
como o bullying, perda de amigos etc. 
Bom, só queria falar isso para você. Beijos. 

Uma boa vida  
Kauã Alves 

 

Escola Estadual Presidente Kennedy 
Natal, 08/12/17 

Querida Ketily  
Sim, eu espero que a gente se dê bem. 
Eu vivo com minha família. Meu pai e minha mãe brigam, só que depois eles se entendem. Eu tenho 
alguns amigos. Ontem mesmo foi com ele, só que nós somos muito amigos, pois dois minutos depois 
a gente já está brincando. 
Eu já fui assaltado umas cinco vezes e é muito ruim. Hoje em dia está ruim mesmo.  

Beijos e abraços 
Pablo 
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A leitura e análise das cartas elaboradas pelas crianças comprova a pertinência das 

instituições de ensino trabalharem o tema Paz em seu cotidiano. Não raro, as escolas agem 

como se o que ocorre na vida de seus alunos em nada influenciasse a sua rotina, no seu 

projeto político-pedagógico.  

Em termos metodológicos, mesmo que em princípio esta pesquisa não se proponha a 

metodologias de natureza etnográfica ou da pesquisa-ação, o que demandaria outras formas 

de organização, aplicação e análise, seu emprego permite o desvelamento de aspectos 

significativos, presentes nos espaços em que vivem seus alunos, de suas famílias, inclusive 

do cotidiano destes. 

 Por ocasião do encerramento dessa primeira fase os professores participantes 

mostraram-se satisfeitos com o desenvolvimento do projeto, inclusive se dispondo a retomá-

lo em etapas posteriores. O organizador do projeto solicitou aos mesmos que fizessem um 

breve relatório sobre como observaram o seu desenvolvimento, o que sentiram nos trabalhos 

junto aos alunos Escritores da Paz, abaixo parcialmente reproduzida:  

 

O tema do projeto despertou interesse nos alunos desde que foi apresentado, talvez por 

ser um tema que tem se mostrado como necessário à reflexão no contexto atual. Os 

alunos logo demonstraram interesse em discutir essa temática, possivelmente porque 

a realidade em que alguns vivem é de violência muito visível. (Profa. Liédja). 

 

[...] é um projeto muito válido, pois além de estimular a escrita e o pensamento crítico 

ele rebusca uma forma de comunicação que estamos esquecendo e deixando de lado 

pelo advento da internet e a comodidade de enviar um e-mail ou uma mensagem de 

texto por aplicativos ou redes sociais. (Prof. Franciarly). 
 

Considerando que a experiência piloto relatada no presente artigo atingiu seus 

objetivos, ele será retomado no segundo semestre de 2019, dentro de condições mais 

favoráveis, sobretudo em termos de cronograma. Além dos dois professores atuantes da 

primeira etapa, outros educadores já revelaram interesse especial de participar do mesmo 

nas suas salas de aula.  

Melhor do que apresentar um relato de pesquisa já concluída, objetivou-se através 

desse trabalho apresentar algumas contribuições presentes na proposta pedagógica 

desenvolvida por Célestin Freinet. Dentro de um contexto necessariamente histórico e 

político, foram enfatizadas as dimensões éticas e políticas que permeiam todo o processo 

educativo, previstas desde as Diretrizes Curriculares Nacionais. Da presença desses dois 

princípios poderá enfim eclodir uma dimensão estética necessariamente mais bela e feliz. 
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GÊNEROS DISCURSIVOS E APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 
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RESUMO 

Este trabalho é uma proposta de ensino da Geometria a partir de Gêneros Discursivos 

diversos, com a finalidade de potencializar a compreensão de conceitos Matemáticos por 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e, também, de trabalhar a Leitura e as 

particularidades dos gêneros utilizados. Como percurso metodológico cumpriu-se as 

seguintes etapas: selecionamos a série (6º ano do Ensino Fundamental), os Gêneros 

Discursivos e, em seguida, o conteúdo de Geometria – sólidos geométricos, regiões planas 

e contornos. Para este estudo nos baseamos principalmente nos estudos de Bakhtin (2010), 

Smole e Diniz (2006), Machado (2008), Solé (2006) e Daniluk (2003). O ensino da 

geometria, a partir dos gêneros discursivos, propicia uma aprendizagem mais significativa, 

não só da matemática, mas das particularidades do próprio gênero e de todo o conteúdo que 

o mesmo envolve. 

 

Palavras-chave: Leitura. Matemática. Gêneros Discursivos. Geometria. Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

É comum ouvirmos queixa dos professores de Matemática sobre o fato de os alunos 

não conseguirem interpretar determinados enunciados para, assim, responderem as questões 

das provas e atividades e até compreenderem melhor a matemática que, embora possua uma 

linguagem própria e diferente da LM – Língua Materna –, necessita dela para o seu 

entendimento, pois a comunicação entre aluno e professor, geralmente, dá-se por meio da 

LM.  

Essas queixas despertaram-nos a curiosidade por compreender a influência dos mais 

diversos Gêneros Discursivos (GD) – explorada especificamente nas aulas de LM – na 

aprendizagem da Matemática, daí o porquê dessa proposta de trabalho ter como objetivo 

realizar um estudo envolvendo Gêneros Discursivos e Matemática, já que, compreender 

como uma relação mais estreita entre esses, pode influenciar positivamente no processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos.  

É sabido que o ensino da Matemática tem passado, ao longo dos anos, por sucessivas 

reformas, como por exemplo: o Movimento da Escola Nova (1930), o Movimento da 

Matemática Moderna (1960) e o Movimento Agenda para a Ação (1980). Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Mesmo assim, com todos os avanços nas pesquisas na área da Educação Matemática 

desenvolvidas na perspectiva de contribuir com o ensino e a aprendizagem da Matemática 

já influenciando os documentos que orientam os currículos, a exemplo dos PCN – 

Parâmetros Curriculares Nacionais –, se observa no índice do IDEB – Índice de 

                                                           
45 Doutora em Estudos da Linguagem. Professora do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (NEaD/UFERSA). Secretária Executiva da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA). Coordenadora do Projeto de Extensão Remição Pela Leitura. Coordenadora do Grupo de Pesquisa 

em Estudos da Linguagem na Contemporaneidade (GPELC). (francedantas@ufersa.edu.br / 

grupogpelc@gmail.com). 
46 Mestra em Educação. Pedagoga do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (NEaD/UFERSA). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Estudos da Linguagem na 

Contemporaneidade (GPELC). francimonte@gmail.com 

mailto:francedantas@ufersa.edu.br


95 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Desenvolvimento da Educação Básica (2019) – 2013, 2015 e 2017, obtiveram as respectivas 

notas: 4,2; 4,5; e 4,7, no Ensino Fundamental Anos Finais; estando muito aquém da média 

objetivada pelo Brasil que é 6,0. Isso comprova que ainda é tímida a melhoria do 

desempenho dos alunos no que refere a conhecimento matemático. 

No intuito de mudar essa realidade, os órgãos educacionais responsáveis esforçam-

se para absorver e se adequarem às novas normas, mas, ainda há muito que se fazer, e no 

que se refere ao ensino da matemática, de acordo com os PCN/M – Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática – (BRASIL, 2001b, p. 31), “É importante destacar que a 

Matemática deverá ser vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o 

desenvolvimento do seu raciocínio, de sua sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade 

estética e de sua imaginação”.  

Percebe-se, com isso, uma preocupação em fazer com que a matemática ocupe um 

lugar significativo no processo de formação do indivíduo, deixando de ocupar uma posição 

árida e despida da possibilidade de desenvolver a imaginação do aluno, por meio de um 

processo interacional e contextualizado. 

Para isso, o Ensino de Matemática 

 
[...] prestará sua contribuição à medida que forem exploradas metodologias 

que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a 

argumentação, o espírito crítico e favoreçam a criatividade, o trabalho 

coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento 

da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios. 

(BRASIL, 2001b, p.31) 

 

Para o cumprimento desses objetivos é importante, também, fundamentar de forma 

interdisciplinar o estudo da LM, seja oral, escrita ou pictórica. A LM, em nosso caso a Língua 

Portuguesa – LP, ocupa um eixo central que possibilita a interação desta com as demais 

disciplinas. 

Sabendo que a comunicação dá-se por meio do discurso e que o ensino de LP, 

atualmente, busca priorizar o processo de ensino/aprendizagem a partir de um trabalho com 

os gêneros discursivos, a comunicação torna-se valiosa, até porque é por meio dela que o 

homem expressa ideias, sentimentos, sensações e conhecimentos, propiciando a interação 

fundamental para que o processo de ensino/aprendizagem ocorra de forma plurilateral e 

consistente. Portanto, a comunicação necessariamente deverá estar diretamente ligada às 

experiências vivenciadas pelo aluno (no seu meio social, familiar, escolar etc.), nas suas 

interações com o outro, consigo e com o objeto de estudo.  Comprova-se, dessa forma, a 

necessidade de um trabalho que alie os GD à Matemática. 

Geralmente, para o professor de matemática é difícil conceber os gêneros discursivos 

diversos à matemática, pois essa, geralmente, trabalhada de forma restrita a cálculos e 

fórmulas, o que não permite o aluno descobrir o “por quê?” da matemática, mas apenas “o 

quê?” e o “como?”. Assim, a maneira como o ensino da matemática é realizado desde os 

anos iniciais leva o aluno a percebê-la apenas como a disciplina onde ele tem que saber 

“fazer conta”; texto é “coisa” pertencente à LP.  

Essa forma de conceber a matemática deve-se, além de outros fatores, as dificuldades 

enfrentadas pelo professor de matemática em reconhecer os GD percebendo, assim, as 

inúmeras possibilidades de aplicação dos mesmos no processo de ensino/aprendizagem da 

matemática. 

 

O ENSINO DE MATEMÁTICA, BAKHTIN E O DISCURSO  

 

Em meados do século XX, o russo Bakhtin se destacou nos estudos da linguagem. 

Em seus estudos, o discurso é retratado como objeto das ciências humanas que são 

produzidos na sociedade. Sua concepção de linguagem é dialógica, já que os sujeitos 
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participam da construção de diferentes diálogos na sociedade. Ele considera o dialogismo 

como princípio constitutivo da linguagem e a condição do sentido do discurso.  

A visão bakhtiniana surge da necessidade das relações dialógicas dos discursos 

construídos pela manifestação diversificada da linguagem. Nesse caso, o uso da língua serve 

de instrumento para a construção de múltiplas atividades humanas – a matemática é uma 

delas.  

Assim, o uso da língua, manifestada através da interação verbal, efetiva-se por meio 

de enunciados que se configuram como unidades concretas da comunicação verbal 

produzidas no meio social e constituindo as relações dialógicas dos sujeitos na sociedade. 

Conforme Bakhtin (2010a, p. 261), 

 
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 

uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, 

é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 

únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade 

humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e 

pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua 

construção composicional.  

 

Sem dúvida, todas as esferas da atividade humana, isso inclui a matemática, utilizam 

os enunciados como produto da interação social. A utilização da língua efetiva-se em forma 

de enunciados (orais e escritos) concretos que direcionam as atividades diárias na produção 

de sentidos no meio social. Dessa forma, Bakhtin (2010a, p. 262) afirma que “[...] cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais denominamos gêneros do discurso”. Estes são definidos a partir de certas 

características: o conteúdo temático (o assunto), o estilo (os recursos utilizados na língua) e 

a construção composicional (a forma). 

Todo o processo de funcionamento da língua em sua dimensão oral e escrita promove 

a incorporação dos gêneros que formalizam suas relações dialógicas no enunciado, ou seja, 

numa cadeia complexa de muitos enunciados. Caso os gêneros discursivos não existissem, 

a interação verbal seria comprometida, pois teríamos uma compreensão incompleta diante 

dos enunciados que produzimos constantemente nas mais diversas esferas sociais e, assim, 

a comunicação verbal seria praticamente impossível de ser realizada, haja vista que os 

gêneros formalizam as nossas práticas sociodiscursivas desenvolvidas na sociedade. Dessa 

forma, os enunciados sempre irão compor a estrutura dos diferentes gêneros existentes em 

nosso meio social. 

Neste sentido, os gêneros propõem a construção de novos acontecimentos como um 

evento único e que não se repete na comunicação discursiva. À medida que vão sendo 

utilizados pelos falantes, são modificados, construindo novas formas de interação verbal. 

Dessa forma, ele representa um elemento imprescindível para as práticas discursivas, pois 

como unidade de comunicação discursiva contínua, ajuda a promover as atividades sociais 

humanas.  

Estando, os gêneros, sempre vinculados as nossas práticas sociocomunicativas, 

sempre estão contribuindo para a realização de novas interações verbais na sociedade. 

Sem dúvida, os gêneros constituem-se como uma categoria fundamentalmente 

sociohistórica que está sempre em mudanças e que permitem aos sujeitos desenvolverem 

atividades socialmente organizadas na realidade. Podem se tornar de grande utilidade ao 

serem inseridos na prática escolar, promovendo um sistema de atividades cada vez mais 

complexo no uso da língua. Cada discurso se encontra inserido em práticas enunciativas 
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estruturadas que empreendem a organização social. Os nossos saberes são construídos a 

partir de formas de enunciados padronizados, que realizam ações sociais que determinam as 

situações comunicativas na construção de sentidos e em determinados momentos históricos. 

Constata-se que em grande parte dos gêneros discursivos podem ser encontradas 

várias sequências tipológicas (narração, descrição, argumentação, exposição e injunção) que 

são inteiramente predominantes no interior deles, auxiliando-os na produção dos discursos 

no meio social.  

O ensino da matemática utiliza-se de gêneros discursivos muito próprios como: 

gráficos, tabelas, enunciados, fórmulas etc., que embora favoreçam o ensino da matemática, 

muitas vezes limita-o. O professor de matemática pode, a partir do (re)conhecimento de 

outros gêneros, propiciar a exploração e a contextualização da matemática, favorecendo uma 

aprendizagem mais dinâmica e consistente para o aluno.  

Os PCN/Matemática colocam como uma das principais estratégias para que a 

matemática seja aprendida de forma significativa pelo o aluno a necessidade de um trabalho 

contextualizado. A utilização de gêneros discursivos – orais e escritos – dentro do processo 

de ensino da matemática apresenta-se como uma possibilidade fácil, prática e significativa. 

 

OS GÊNEROS DISCURSIVOS E A MATEMÁTICA 

 

É importante deixarmos claro o que os PCN de LP e Matemática propõem sobre os 

gêneros discursivos e o papel desses no processo de ensino/aprendizagem da Matemática. 

Os PCN – de maneira geral – procuram desenvolver propostas didáticas diferenciadas 

na busca de promover a melhoria da qualidade de ensino do país. Diante da necessidade atual 

de se criar novas práticas escolares inovadoras que contemplem o uso da língua nos seus 

mais variados contextos comunicativos, o uso deles é primordial para o desenvolvimento de 

atividades enunciativas em sala de aula que contribuam para que os alunos aprendam a se 

posicionar criticamente diante dos discursos existentes na realidade social, auxiliando os 

professores na produção de práticas pedagógicas que proporcionem a construção de 

conhecimentos linguísticos e discursivos necessários à formação crítica dos discentes.  

Sendo assim, os PCN/LP podem servir de orientação para o ensino da língua, 

contribuindo para a sugestão de diferentes propostas de ensino e aprendizagem da LP. Eles 

mencionam a importância de se fundamentar o ensino da língua no estudo dos inúmeros 

gêneros discursivos, sejam orais ou escritos, distribuídos em nossa sociedade, demonstrando, 

assim, que o trabalho com os gêneros é plenamente possível em situações de ensino, pois 

permitem ao aluno adquirir capacidades de uso da língua nos mais variados contextos 

sociais. Isso confirma a ideia bakhtiniana de que os gêneros são produzidos nas mais diversas 

esferas da atividade humana. 

De acordo com os PCN/LP (2001a, pp. 23-24) 

 
Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a 

diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância 

social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes 

gêneros são organizados de diferentes formas. 

 

A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de discursos 

pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas capacidades que 

devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na existência de 

um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social. 

Nesse sentido, os PCN/LP contribuem para o processo de construção de propostas 

didáticas que viabilizam o pleno domínio da linguagem para garantir a participação dos 

indivíduos nas práticas sociais existentes na realidade, em momentos distintos da nossa 

história. A nossa linguagem manifesta-se a partir de um processo de interlocução que se 

realiza nas práticas de uso da língua no que diz respeito à compreensão e produção de 
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discursos orais e escritos no meio escolar, já que nessa perspectiva, a língua constitui-se 

como um sistema simbólico organizado sócio-historicamente pelas relações de sentido 

produzidas pelos seres humanos para determinar o meio social em que vivemos. 

Por sua vez, os PCN/M (2001b, p. 27) propõem um trabalho com os GD, mas  

limitam este trabalho a textos que tratam apenas da história matemática, aos gráficos, 

fórmulas, sendo a leitura destes, vista como necessária para a  

 
[...] compreensão e a tomada de decisões diante de questões políticas e 

sociais dependem da leitura crítica e interpretação de informações 

complexas, muitas vezes contraditórias, que incluem dados estatísticos e 

índices divulgados pelos meios de comunicação. Ou seja, para exercer a 

cidadania é necessário saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar 

informações estatisticamente etc. 

 

Dessa forma, no 3º ciclo, é proposto como objetivo do ensino de matemática “traduzir 

informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem algébrica e vice-versa, 

generalizando regularidades e identificar os significados das letras;” e também “estabelecer 

relações entre figuras espaciais e suas representações planas, envolvendo a observação das 

figuras sob diferentes pontos de vista, construindo e interpretando suas representações” 

(BRASIL, 2001b, p. 64-65); percebe-se que os GD estão presentes nos diversos conteúdos 

matemáticos e que o mesmo não deve ser utilizado apenas para interpretar representações 

gráficas, mas também como um instrumento que torne o aluno capaz de descrever e 

interpretar sua realidade, usando, para isso, conhecimentos matemáticos presentes, muitas 

vezes, nos mais diversos GD.  

Certamente, alguns gêneros, ou a abordagem de alguns assuntos poderão ser mais 

viáveis que outros, ou para um ou outro conteúdo; caberá ao professor elaborar estratégias, 

ler o discurso, ver as possibilidades de exploração e adequação ao conteúdo, para que, assim, 

possa usá-lo ou não. 

Estes argumentos nos fundamentaram na proposição de atividades elaboradas a partir 

de gêneros diversificados (lenda, obra de arte, receita e poema), extrapolando, de certa 

forma, o que propõem os PCN/M (2001b). 

 Com a abordagem sobre os gêneros, espera-se que o aluno consiga, nas diversas 

situações de interação, utilizar de forma consciente a linguagem para que ele tenha o direito 

ao pleno exercício da cidadania e garanta a sua participação efetiva no mundo letrado.  

Os PCN/LP contribuem para o trabalho efetivo com a língua, uma vez que a 

utilizamos nas nossas práticas sociodiscursivas em diferentes momentos históricos. Com 

isso, a língua pode ser ensinada a partir do estudo com os diferentes gêneros existentes no 

meio social. Desta forma, os PCN/LP sugerem que a escola trabalhe com os discursos que 

circulam na sociedade, uma vez que ela tem que ajudar a desenvolver a competência 

discursiva do aluno, tornando-o capaz de interpretar e produzir discursos eficazes nas mais 

variadas atividades humanas socialmente organizadas.  

Assim, os PCN/LP e Matemática representam um avanço significativo no 

desenvolvimento das práticas de leitura e produção de discursos em sala de aula, propiciando 

um direcionamento inovador e eficaz para o ensino da língua organizado a partir de situações 

concretas de produção de linguagem. Já o trabalho proposto pelos PCN/M necessita de uma 

ampliação na perspectiva do trabalho com a leitura e, consequentemente, com os diversos 

gêneros, ou seja, um trabalho que busque explorar a matemática presente em outros gêneros 

discursivos que não sejam gráficos, fórmulas matemáticas e tabelas, mas discursos que 

possibilitem ao aluno perceber o espaço e importância que a matemática ocupa ema nossa 

sociedade. 

Para compreender melhor a ideia aqui defendida, é importante saber que a relação 

entre LP e Matemática está presente, e de forma bem contundente, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), ambas parecem dialogar constantemente, tanto é que 
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durante muito tempo, uma pessoa só era considerada alfabetizada se soubesse ler, escrever 

e contar; mas, como afirma Machado (2001, p. 15) “[...] o ensino da Matemática e da Língua 

Materna, nunca se articularam para uma ação conjunta, nunca explicitaram senão relações 

triviais de interdependência”, e essa relação superficial tornam-se mais latente quando o 

aluno adentra os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio, ambas 

(LP e Matemática) tomam um distanciamento enorme que qualquer tentativa de 

aproximação entre elas é considerada sem nexo.  

Os PCN/M, na busca de formar cidadãos críticos e sabendo que essa criticidade é 

oriunda de um trabalho consistente e amplo que perpasse todas as áreas de conhecimento e 

estabeleça relações entre elas e, sabendo ser a linguagem um forte instrumento na construção 

desse conhecimento, já propunha a utilização das diferentes linguagens como um dos 

objetivos gerais para o Ensino Fundamental: 

 
Utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, 

plástica e corporal – com meio para produzir, expressar e comunicar suas 

idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos 

e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação 

(BRASIL, 2001b, p. 08). 

 

A expressão “utilizar diferentes linguagens” propõe a capacidade para ler e escrever, 

para que, assim, faça-se um uso consciente dessas linguagens de forma que elas venham a 

agir como um elemento modificador do indivíduo e do seu contexto. 

Sabe-se que a dificuldade de ler em toda e/ou qualquer esfera da atividade humana, 

é o que, muitas vezes, impede a interação entre o aluno e o objeto de estudo. Assim, para 

que o aluno realize a leitura ele tem que (re)conhecer o gênero discursivo, sendo consciente 

da função social que o mesmo cumpre e das particularidades que o compõe.  

Portanto, podemos concluir que uma das razões que podem justificar as dificuldades, 

apresentadas pelos alunos, de realizar a leitura dos textos matemáticos deve-se à falta de 

domínio desse gênero discursivo – e de seu contexto de circulação – por não terem tido muito 

contato com ele ou, mesmo, por desconhecê-lo. Bakhtin (1992 apud BRÄKLING, 2006, 

p.1) nos esclarece este assunto na seguinte citação: 

 
Muitas pessoas que dominam muito bem a língua se sentem, entretanto, 

totalmente desamparadas em algumas esferas de comunicação, 

precisamente porque não dominam os gêneros criados por essas esferas. 

Não raro, uma pessoa que domina perfeitamente o discurso de diferentes 

esferas da comunicação cultural, que sabe dar uma conferência, levar a 

termo uma discussão científica, que se expressa excelentemente em relação 

a questões públicas, fica, não obstante, calada ou participa de uma maneira 

muito inadequada numa conversa trivial de bar. Nesse caso, não se trata da 

pobreza de vocabulário nem de um estilo abstrato; simplesmente trata-se 

de uma inabilidade para dominar o gênero da conversação mundana, que 

provém da ausência de noções sobre a totalidade do enunciado, que ajudem 

a planejar seu discurso em determinar formas composicionais e estilísticas 

(gêneros) rápida e fluentemente; uma pessoa assim não sabe intervir a 

tempo, não sabe começar e terminar corretamente (apesar desses gêneros 

serem muito simples). 

 

Ele deixa claro que se não tivermos acesso a determinados gêneros e sua 

aprendizagem for fundamental para a nossa formação, precisamos aprendê-lo para que 

possamos nos desenvolver mais; portanto, cabe à escola, na pessoa do professor, propiciar 

esse desenvolvimento, oportunizando ao aluno o contato com as mais diversas linguagens e, 

consequentemente, com os mais diversos discursos. 
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Um dos objetivos propostos pelos PCN/M para o Ensino Fundamental é desenvolver 

no aluno a capacidade de 

 
Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 

apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, 

fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e 

diferentes representações matemáticas (BRASIL, 2001b, p. 51). 

 

Mas, não podemos e nem devemos ignorar a formação a que os nossos professores 

de matemática foram submetidos, formação essa que, em geral, descartou toda possibilidade 

de leitura, centrando-se apenas na aplicação de conceitos e fórmulas matemáticas, sem que 

houvesse uma preocupação em contextualizar esses conceitos e fórmulas.  

Devido a essa formação, o próprio professor tem dificuldade de, no processo de 

ensino/aprendizagem, apresentar a Matemática como uma ciência na qual o aluno pode 

intervir e percebê-la presente em seu contexto, daí a necessidade de que nas aulas de 

matemática o professor busque estratégias que levem o indivíduo a compreender e deixar-se 

compreender. Mas, para isso, precisa “comunicar-se” e, portanto, utilizar-se, não só da 

Linguagem Matemática tida como universal, mas também da LM, no nosso caso, a Língua 

Portuguesa.  

De acordo com Machado (2001, p.15) “[...] mesmo as tentativas mais singelas de 

iniciação à matemática pressupõem um conhecimento da Língua Materna”, deixando claro 

com essa colocação que, embora a Matemática tenha uma linguagem universal e diferente 

da LM, o aprendizado da Matemática só irá acontecer de forma significativa, se houver o 

domínio da LM, e isso não quer dizer que essa seja superior àquela, mas, por em geral, ser a 

LM a primeira que conhecemos e aprendemos a dominar.  

Nas aulas de matemática, como podemos observar avaliando alguns livros didáticos 

e a atuação de alguns professores, os gêneros discursivos explorados com maior frequência 

são as fórmulas, enunciados de questões e problemas matemáticos, gráficos, figuras 

geométricas e textos em que a história da matemática é contada de forma esporádica e 

geralmente sem estabelecer relação com o contexto do aluno, demonstrando, assim, que 

esses textos, em geral, são usados como pretexto para se trabalhar o conteúdo que se quer 

explorar, embora já se perceba a sinalização de alguns estudos da área da Educação 

Matemática, ou seja, tendências de pesquisas, que possibilitam a exploração de outros 

gêneros discursivos, além dos mencionados anteriormente, a exemplo podemos citar: 

Modelagem Matemática (BASSANEZI, 2002), a História da Matemática (FOSSA, 2001) e 

a Resolução de Problemas (SMOLE, 2001). 

Mas, ainda há muito a ser feito nesse aspecto; daí porque a exigência da leitura 

durante as aulas de matemática ser uma prática latente e imprescindível, pois sem uma leitura 

objetiva da problemática apresentada, do gráfico, das figuras etc., o aluno, certamente, não 

conseguirá encontrar o caminho para a possível solução do problema e, consequentemente, 

não conseguirá construir um conhecimento matemático verdadeiro e, assim, a matemática 

passará a ser para o aluno mais uma disciplina sem muito significado, o que contribuirá para 

que ela continue sendo vista, por muitos alunos, como algo inacessível, distante, restrita 

àqueles que têm uma inteligência fora do comum. 

De acordo com Machado (2001, p. 83): 

 
[...] a Matemática e a Língua Materna representam elementos 

fundamentais e complementares, que constituem condição de possibilidade 

do conhecimento, em qualquer setor, mas que não podem ser plenamente 

compreendidos quando considerados de maneira isolada.  

 

Estando LP e a Matemática presente no currículo desde os primeiros anos de 

escolaridade e sendo destinado a elas o papel de alicerce do conhecimento, a escola poderá 
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levar o aluno a chegar ao final do EF II conseguindo pensar, expressar-se, ler a matemática 

percebendo a sua aplicabilidade no mundo no qual está inserido e, principalmente, pensar e 

viver a leitura e a aplicabilidade dos gêneros discursivos como algo além das aulas de LP, 

algo que lhe pode propiciar a aquisição de novos conhecimentos e habilidades. 

 

A ATIVIDADE PROPOSTA 

 

Consciente da importância dos GD e do quão significativo eles são para o processo 

de aprendizagem, não só da Língua Materna (No nosso caso a Língua Portuguesa), mas de 

todas as áreas de conhecimento, inclusive, a matemática, procuramos, a partir da inserção de 

um texto do gênero lenda, explorar o conteúdo matemático Geometria, sólidos geométricos, 

regiões planas e contornos, com o objetivo  de contribuir para o ensino da matemática de 

forma mais contextrualizada, a partir de uma visão interdisciplinar, pois somos conscientes 

que o conhecimento visto fragmentado limita o aluno, impedindo-o de perceber que um 

mesmo conhecimento pode ser aplicado nas mais diversas situações e variados contextos. 

Desta forma, apresentamos aqui uma atividade que explora a geometria a partir de 

textos. A atividade aqui disponibilizada pode e deve ser utilizada como modelo para que o 

professor de matemática utilize-a aprimorando sua prática. 
 

ATIVIDADE 

 

Texto: A  ORIGEM DO TANGRAM 

 

Diz a lenda que um jovem chinês, ao despedir-se de seu mestre para uma grande 

viagem pelo mundo, recebeu um espelho de forma quadrada e ouviu: 

- Com esse espelho, você registrará tudo o que você verá durante a viagem, para 

mostrar-me na volta.  

O discípulo, surpreso, indagou: 

- Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 

encontrar durante a viagem?  

No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, quebrando-se 

em sete peças com formatos variados (dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois 

triângulos pequenos, um losango/quadrado e um paralelograma). Então o mestre disse: 

- Agora, você poderá com essas sete peças construir figuras para ilustrar o que verá 

durante a viagem. Vamos dar ao conjunto dessas figuras o nome de TANGRAM.  

E, assim, o jovem foi ilustrando as figuras que foi vendo. Com essa descoberta os 

chineses passaram o Tangram para todo o mundo tornando-o um objeto famoso. 

 

               http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html - Texto adaptado 

 

 

 

 

 

 

As etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, serão desenvolvidas oralmente com  os 

alunos 

Pré-leitura:  

 

Essa história sofreu algumas adaptações a fim de facilitar a exploração de 

alguns conceitos. A original pode ser lida no seguinte  endereço 

eletrônico:  

ttp://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html 

 

Professor, 

 

 Na atividade de pré-leitura você tem oportunidade de sondar 

o aluno a cerca do conhecimento que ele tem sobre o assunto 

e da capacidade dele de fazer predições. As questões 

presentes aqui são só sugestões, você poderá modificá-las 

adequando-as ao contexto da turma.  

 

http://ensinoassim.blogspot.com/2009/03/tangram.html
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1. Mostrar um TANGRAM e perguntar se eles sabem o que é? 

2.  

 

3. Apresentar o título do texto e pede que eles façam predições a respeito da lenda. 

4. Comentar sobre o gênero lenda. 
 

 

 

5. Perguntar se alguém já teve vontade de viajar pelo mundo conhecendo vários lugares 

e pessoas. 
 

 

                                          

 

 

 

• Estabelecer os combinados (enquanto o professor estiver lendo, não ser 

interrompido. Perguntas somente ao final da leitura). 

Leitura: 

• Leitura oral pelo professor acompanhada silenciosamente pelos alunos. 

- Após estabelecer os contratos didáticos entregar o texto a cada aluno e solicitar que 

eles só observem o título; só após essa observação é que eles deverão fazer a leitura 

silenciosa; 

- Após a leitura silenciosa, o professor faz a leitura oral, buscando dar a entonação 

diferenciada para a fala de cada personagem e também para a fala do narrador. O 

professor, também, poderá selecionar alguns alunos para encenarem a história. 

 

 

 

 

Pós-leitura: 

 

 

• Observar se as previsões feitas na etapa de pré-leitura se confirmaram. 

• O que, na história, você achou mais interessante? 

• O que você aprendeu com essa história que ensinaria aos seus colegas? 

Professor, 

Leve um TANGRAM para que os alunos apenas observem. Não deve ser dito nem o nome e nem 

para que serve o TANGRAM. 

 

Aqui você poderá enaltecer as características do gênero lenda, procurando saber se o aluno: 

Leu  outras lendas? Quais? O que achou? etc. 
 

Procure deixar os alunos bem à vontade para falar de lugares que eles têm vontade de 

conhecer, isto contribuirá para uma melhor interação da turma. 

 
Professor, 

Não esqueça que o estabelecimento de contratos é importante para que o aluno perceba a 

hora da leitura como um momento de total dedicação. 

 

Textos do tipo narrativos dos gêneros fábulas, lendas, parábolas, contos etc., favorecem a 

encenação. Você professor poderá improvisar uma apresentação na turma sobre a história lida, 

oportunizando, assim, uma maior interação entre os alunos e o texto. 

 Não esqueça que essa etapa é a oportunidade de você perceber junto ao 

aluno o nível de compreensão/interpretação do mesmo frente o a leitura 

do texto. É  importante que  você não responda as perguntas, mas use-as 

como instrumentos  instigadoras para que, assim, o aluno reflita sobre o 

texto lido. 



103 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 

Vamos estudar o texto e aprender geometria: 

1. O texto que você leu é do tipo narrativo e do gênero lenda. Que elementos presentes do 

texto podem caracterizá-los como narrativo e como uma lenda? 

2. Na lenda, o jovem chinês recebeu um espelho para registrar o que ele veria durante a 

viagem. Quando você viaja, como faz para registrar as coisas que você acha interessante? 

3. Você gosta de viajar?  

4. Qual a viagem que você fez que achou mais interessante? Por quê? 

5. De acordo com o texto, qual o significado da palavra TANGRAM? 

6. O que você achou do TANGRAM? 

7. No texto há o nome de várias figuras geométricas. Identifique essas figuras e desenhe-as. 

8. Vamos construir um TANGRAM. 

- Após a construção do TANGRAM responda as questões abaixo propostas: 

a) As figuras geométricas presentes no TANGRAM são de natureza planas ou não-planas? 

Justifique. 

b) Para construir o TANGRAM você teve que desenhá-lo. Na construção desse desenho 

você utilizou linhas abertas ou fechadas? Justifique. 

c) Os contornos podem ser classificados em polígonos (formados apenas por segmentos de 

retas) e não-polígonos (formado por retas, curvas etc.). A partir dessa informação como 

podemos classificar os contornos das figuras geométricas que compõem o TANGRAM? 

Desenhe esses contornos. 

d) O quadrado pode ser classificado como um retângulo? Explique 

e) O TANGRAM possui 5 triângulos. Quais as diferenças básicas entre o triângulo e a 

pirâmide?  

f) Forme figuras com as peças do TANGRAM. Não esqueça que, ao formar uma figura, 

você terá que usar todas as peças e que uma não pode estar sobreposta a outra. Escreva a 

baixo o nome das figuras que você conseguiu formar. 

g) A partir das figuras formadas e relacionadas, crie uma história em que apareçam os nomes 

de todas elas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Observamos que os GD contribuem para a interação da LM, não só com a 

Matemática, mas também com a Química, Física, Biologia, Geografia etc., e é essa interação 

que entraria como um instrumento aniquilador da barreira que há entre o pensamento 

matemático formulado pelo aluno e a linguagem simbólica exigida pela matemática na hora 

de transpor para oralidade e/ou para a escrita esse conhecimento.  

Observa-se que, por meio dos GD, o aluno poderá, a partir de situações concretas e 

contextualizadas, analisar problemas matemáticos buscando soluções apropriadas para 

resolvê-los. Ou seja, a leitura, de fato, pode aproximar o aluno do conhecimento matemático 

que ele, muitas vezes, vê como algo inalcançável e descontextualizado, justamente porque o 

professor de matemática geralmente trabalha os conteúdos matemáticos como se não 

fizessem parte da realidade do aluno e o professor de LM não o leva a perceber a 

dinamicidade da língua frente à outra disciplina.  

Nesse sentido, esperamos que a ideia de interdisciplinar saia do papel e passe à 

prática; que o trabalho com a LM desenvolvida nas escolas seja aplicado de forma ampla e 

irrestrita a todas as outras áreas de conhecimento, inclusive à Matemática, funcionando como 

instrumento colaborador na construção do conhecimento, pertinente à vida e ao 

desenvolvimento de cada indivíduo independente do contexto que o mesmo faça parte.  

Esperamos ter colaborado, de forma a fortalecer a relação entre os GD, a matemática 

e a aprendizagem e, assim, contribuir para que no futuro os gêneros venham a fazer parte de 
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forma intensa e significativa de todo o processo de ensino-aprendizagem de todas as áreas 

de conhecimento, inclusive da matemática.  
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RESUMO 

O presente artigo surgiu de uma atividade do componente curricular concepções e práticas 

da educação infantil, este componente visa estudar justamente a práxis sobre a educação 

infantil, neste sentido, observou-se a rotina da educação infantil para conhecer e 

compreender como é a organização e o seu desenvolvimento. O lócus dessa observação 

ocorreu em uma creche pública da cidade de Baraúna no Rio Grande do Norte. Sabe-se que 

por muito tempo a educação infantil foi vista como um lugar de cuidado da criança, 

exercendo um caráter higienista e assistencialista, expostos nos pensamentos de Oliveira 

(2008) esquecendo seu caráter pedagógico. Pensadores como Vygotsky (1988) e Walton 

(1889) entre outros, concluíram que a criança necessita de uma rotina de experiência, com 

diversas atividades que possam ir fortalecendo suas capacidades e fornecer sua autoestima e 

ensino aprendizagem. O artigo é de abordagem qualitativa e de cunho descritivo baseado em 

Gil (1998). Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo trazer a reflexão sobre a rotina 

de uma sala aula da educação infantil de uma Creche municipal Maria da Glória, para assim 

compreendemos como funciona a rotina pedagógica deste espaço. O trabalho foi guiado pela 

questão problema que visa conhecer a rotina e trabalho didático pedagógico na educação 

infantil, observando a contribuição e desenvolvimento das competências e habilidades das 

crianças da educação infantil. Sabe-se que a educação infantil é a primeira etapa da educação 

básica que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social. Assim, pode-se refletir como a rotina da educação 

infantil e o trabalho didático pedagógico são importantes para o desenvolvimento de todas 

as atividades, competências e habilidades das crianças.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil, Rotina, Trabalho Didático Pedagógico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo a educação infantil foi vista apenas como um lugar de cuidado da 

criança, exercendo um caráter higienista e assistencialista, esquecendo seu caráter 

pedagógico. Segundo Kuhlmann Jr. (2000) apesar do caráter higienista e assistencialista, as 

creches, e lugares onde as crianças ficava possuíam um cunho educacional, porém, no 

sentido de moldar o sujeito da classe trabalhadora, que se dava em uma formação que se 

dava no âmbito da submissão, da aceitação, da docilidade, conformação com uma sociedade 

desigual. 

                                                           
47 Aluna do 5º período de pedagogia da Universidade do Rio Grande do Norte (UERN) e voluntária do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). E-mail: jociene_hat@hotmail.com  
48 Aluna do 5º período de pedagogia da Universidade do Rio Grande do Norte (UERN). E- mail: 

patricia.israelle@gmail.com 
49 Aluna do 5º período de pedagogia da Universidade do Rio Grande do Norte (UERN) e voluntária do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). E- mail: helmapenha@hotmail.com 
49 Professora Ma. do Curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras Polo Mossoró/RN. Orientadora do trabalho. 

E-mail: cleoneide_s@hotmail.com 
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Somente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 (Lei 

4.024/61), que sistema educação voltada para a educação infantil teve algumas mudanças. 

Foi a partir deste momento que o educar se tornou tão importante quanto cuidar. Neste novo 

cenário a organização do tempo pedagógico nas Instituições de Educação Infantil ganhou 

um espaço de muita reflexão, a partir dos pressupostos fundados na compreensão de criança 

e infância, surgiu à rotina escolar, que segundo Barbosa (2000), a rotina além de fornecer a 

sequência das atividades diárias, utiliza-se de elementos que possibilitam a sua manifestação 

como a organização do ambiente, os usos do tempo, a seleção e a proposição de atividades 

e a seleção e construção dos materiais. Logo, mostra-se que a rotina, quando bem planejada 

e executada é extremamente positiva no processo de educação. E em 1996 a Lei de Diretrizes 

Bases teve algumas modificações e trouxe maiores contribuições voltadas para a educação 

infantil.  

O trabalho tem por objetivo trazer a reflexão sobre a rotina de uma sala aula da 

educação infantil, da Creche municipal Carrossel  no município de Baraúna , para assim 

compreendemos como funciona a rotina pedagógica deste espaço.  E como este espaço hoje 

transformado reage na perspectiva do cuidado e do brincar e dos valores. Podemos a partir 

deste relato, refletir como a rotina da educação infantil é organizada e todo o 

desenvolvimento didático pedagógico, que influencia na capacidade motora, cognitiva das 

crianças e como o cuidado e a brincadeira está relacionado com desenvolvimento da criança. 

 

ROTINA ESCOLAR  

 

A escola vem sofrendo alteração através dos tempos, acompanhando as mudanças 

feitas nas diversas áreas da sociedade, dessa forma compreendeu que ela se inovou tendo 

para além de seu aparato técnico e pedagógico, sofrendo determinações de um contexto 

social em transformação, depois das considerações teóricas de grandes pensadores como 

Vygotsky e Walton, concluíram que a criança necessidade de uma rotina de experiência, 

como diversas atividades que possam ir fortalecendo suas capacidades e fornecer sua 

autoestima. 

A escola nessa nova perspectiva é responsável por estabelecer regras, criar horários, 

e fazer uma sequência lógica de conteúdo, trazendo um desenvolvimento completo da 

criança; dessa forma podemos considerar que as instituições escolares seguem este 

pressuposto, há uma sequência de atividades que são desempenhadas, e já são traçadas no 

plano de aula.  

  As instituições escolares seguem dois tipos de rotinas; a primeira é a rotina fixa, 

explicitas nos planos de aula como por exemplos: lavar as mãos, lanchar, hora da chamada, 

musicalização, roda de conversa. E existe a rotina flexível é aquela que professor precisa 

para aplicar uma aula determinada, deve ser guiado dentro dos horários, seguir uma 

determinada política pública, e está dentro do currículo escolar, é proposto para uma 

determinada etapa da educação. Nessa rotina o professor especifica exatamente quais 

objetivos, os conteúdos, as metodologias, e as finalidades de sua aula, mas sempre flexível 

a necessidade do aluno. 

Porém, em muitas escolas é notório que não e adequada à realidade do aluno, e essa 

rotina são apresentada de forma fixas e rígidas, de forma uniforme sem contar com menor 

participação das crianças. E muitas vezes por serem bastante reutilizadas em todas as escolas 

da educação infantil se torna algo repetitivo e autoritário e chato para as crianças, não 

despertando nenhum interesse. O que está indo contramão do que traz a lei de diretrizes e 

base da educação: As Instituições de Educação Infantil precisam organizar um cotidiano de 

situações agradáveis, estimulantes, (BRASIL, 2009, p. 9). 

O professor é principal responsável por refletir sobre a formulação e execução desta 

rotina, de acordo com Proença (2004):  
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A rotina estruturante é como uma ancora do dia-a-dia, capaz de estruturar 

o cotidiano por representar para a criança e para os professores uma fonte 

de segurança e de revisão do que vai acontecer. Ela, norteia, organizar e 

orienta o grupo no espaço escolar, diminuindo a ansiedade a respeito do 

que é imprevisível ou desconhecido e otimizando o tempo disponível do 

grupo. É um exercício disciplinar a construção da rotina do grupo, que 

envolve propriedades, opções adequações as necessidades e dosagem das 

atividades. A associação da palavra âncora ao conceito de rotina pretende 

representar a base sobre a qual o professor se alicerça para poder prosseguir 

com o trabalho pedagógico. (Proença, 2004,p.13) 

 

 Mesmo assim, algumas escolas não seguem este conceito, trazendo para sala de aula 

rotinas fechada em que há um tempo estabelecido para tudo, para as atividades como também 

o tempo destinado para realização das mesmas, se tornando algo autoritário, e que deve ser 

seguido rigorosamente sem respeitar a individualidade de tempo, e das diferença culturais 

de cada criança. Barbosa (2006) menciona que existe escolas com uma sequência fixa de 

atividades na qual a maioria das vezes são cronometradas, ocorrida ao logo da aula muitas 

vezes chamada de “hora de” isso pode arruinar a rotina da educação infantil. Trazendo um 

aspecto de autoritário para o espaço sala de aula. 

 

O PLANEJAMENTO DA OBSERVADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Foi planejado por dia 06/11/2018 aula da nossa investigação que os alunos iriam 

fazer uma atividade para conhecer os números, esta atividade ia ser desenvolvida com recorte 

e cola de papeis dentro de um número, com ajuda dos colegas eles iam enfeitar este número, 

esta atividade tinha o objetivo de desenvolver a condenação motora, física, criatividade, a 

imaginação, e socialização com os alunos, além do aprendizado do número. 

A escola observada é a Creche Municipal Carrossel51, localizada em Baraúna, no Rio 

Grande do Norte, contém 3 salas, 2 banheiros, e uma cantina, um pátio e uma diretoria, ela 

atendem alunos de 2 anos e 6 meses a 5 anos , atendendo as crianças da região, a sala 

observada foi da professora Ana52, ela tem 47 anos, formada em Pedagogia pela universidade 

de Rio Grande do Norte-UERN, está atuando como professora da educação infantil a 15 

anos.  

Foi observado na Creche Carrossel sua rotina e trabalho didático pedagógico, neste 

sentido, perceberam que existe um horário para tudo e a destinação para cada atividade, mas 

é flexível a criança, por exemplo, o recreio, a hora de brincar, na hora do banho, pode ser 

reflexivo se o  aluno não conseguir concluir no horário, na sala de aula também pode ser 

flexivo, como  por exemplo  é proposto uma atividade aos alunos, e eles tem o tempo 

necessário para concluir, sendo que este tempo de conclusão é diferentes entres alunos, 

muitas vezes ultrapassando o tempo destinado a atividades, fazendo com que os alunos se 

sentem à vontade para usar a máxima de imaginação possível.  

Porém nas observações feitas foi notório percebemos que as atividades da semana 

estão descritas e demostradas em forma num cartaz com imagens coladas na parede, que 

contém os horários de cada atividade e seu desenvolvimento. Impõe a rotina fixa realizada 

por todos, sem se preocupar com a opinião ou livre participação da criança para realizar esta 

rotina, no entanto, todas são motivadas a realização das mesmas.  

 

                                                           
51 Nome fictício.  
52 Nome fictício por motivos de ética e para preservar o anonimato. 
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Fonte: arquivos pessoal das autoras. 

 

E durante a observação notamos que a rotina da sala de Educação infantil da Creche 

municipal carrossel, das 7 horas às 10:45 horas da manhã, a aula inicia as 7 horas, com uma 

rotina diária com a crianças, ao chegarem na sala é cantada uma música de acolhimento, em 

seguida as crianças e a professora fazem uma atividade diária que é montar o calendário do 

dia, relatando o dia da semana e mês e ano, depois é feita a oração.  

Em seguida, a professora segue seu planejamento do dia com uma atividade no dia, 

assim a atividade do dia foi conhecer os números, a atividade era desenvolvida da seguinte 

forma, era distribuído um número para cada criança e elas teriam que cortar e colar papeis 

dentro do número juntos com os colegas, dessa forma eles iam desenvolver a condenação 

motora fina, conhecer cada detalhe do número que ele enfeitou, promovendo a socialização 

além de desenvolverem sua criatividade.  

Todos os alunos participaram, alguns tiveram habilidade e conseguiram terminar 

primeiro e foram ajudando os coleguinhas, que tiveram dificuldade de recortar e colar os 

papeis. 

Atividade que envolve recorte, colagem são essenciais para promover à criatividade, 

a autonomia, a socialização entre os alunos, além da ampliação seu desenvolvimento físico, 

motor, percepção visual e imaginação das crianças. Segundo Coll Teberosky (2004) “uma 

maneira interessante de trabalhar com colagem consiste em cortar ou rasgar formas de 

figuras de cores e texturas variadas”.  E nessa perspectiva que professora da educação infantil 

planejou essa atividade em primeiro momento, para que além e trabalharem os números, os 

alunos pudesse a atividade desenvolve-la em conjunto, em harmonia e coletividade. 

Após a primeira aula é o recreio, o recreio da creche Carrossel acontece das 9 horas 

a 9:30 da manhã, os alunos permanecem na sala de aula, e as merendeira vem deixar o lanche 

nas mesas, este momento as crianças interagem entre si, o que é muito importante, a hora do 

lanche deve ser agradável e deve promover também a socialização das crianças, através de 

conversas informais, os alunos tem autonomia para decidir a quantidade de comida que 

querem comer. Foi observado que alunos esperam ansiosos este momento, muitos deles têm 

autonomia de irem sozinho até a cantina repeti o lanche quantas vezes quiserem. Ao 

questionar o professor sobre a importância do recreio para o desenvolvimento pessoal da 

criança, a professora Ana, relata que a hora do lanche além de proporcionar uma alimentação 

saudável ela permite que a criança tenha uma formação para vida social e também adquiram 

hábitos de higiene, e cuidado com próprio corpo e saúde. 

 
A hora da merenda é muito importante na educação infantil é nela que a 

criança é atendida suas necessidades nutricionais além, também de 

desenvolver na criança um sentimento de prazer, fazendo com a criança 
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adquira habito de higiene que possa prevalecer com uma boa saúde, é 

necessário nessas horas que nos professores repasse valores de higiene, a 

importância de lar as mãos, escovar os dentes, fazendo o aluno desenvolver 

sua autonomia.  E junto com os colegas desenvolva sua formação social 

com os demais. (professora Ana, 12 de novembro 2018, Baraúna /RN) 

 

Ou seja, a hora do lanche traz noções de cuidado e higiene, a professora cita que na 

Creche o cuidado ocorre por meio de orientação da higiene dos alunos, se tem a preocupação 

de zelar pela higiene, e despertar nas crianças este mesmo cuidado, mostrando a importância 

da higiene física para a saúde, o cuidado também se dar quando alguns alunos estão doentes 

dando todo apoio necessário a criança; é destacado também que cuidado vai muito além do 

físico, também é procurando saber a realidade do aluno, sua preocupação com ajuda 

psicológica. 

Ao regressarem para sala as 9:30, a professora propor um momento de brincadeira 

onde eles pudessem ficar à vontade na sala, no que diz a respeito de jogos e brincadeira é 

imprescindível que professor tenha conhecimento de quanto esta atividade e extrema 

importância para as crianças da educação infantil. RCNEI propõe:  

 
Para que o faz-de-conta torne-se de fato, uma prática cotidiana entre as 

crianças é preciso que se organiza em um espeço para essa atividade, 

separando por uma cortina, biombo ou recurso qualquer, no qual a criança 

poderão se esconder, fantasiar-se, brincar, sozinhas ou em grupos, de 

casinha, construir uma nave espacial ou um trem etc.( BRASIL, V.3, 1998, 

p.49) 

 

Ou seja, é importante que o professor estimule na sala de aula a brincadeira, criado 

um espeço adequado para isso, para que a criança possa brincar tanto em grupo como 

sozinha, e com matérias disposto para a criança. Pesquisadores como, PIAGET (1978), 

VYGOTSKY(1988), WALLON (1989) entre outros, trazem as diversas contribuições que o 

brincar traz para o desenvolvimento cognitivo da criança. O brincar é uma maneira der 

estimular na assimilação dos conteúdos da educação infantil. É através da brincadeira que a 

criança expressa seus sentimentos, sua emoção e desenvolve sua autonomia, assim como 

desenvolve sua inspiração, fantasia e imaginação.  

Ao perguntar a professor Ana: sobre qual a importância da brincadeira e do lúdico 

para o desenvolvimento da criança, ela relata que a brincadeira é a atividade essencial na 

educação infantil, que é através dela a criança desenvolve diferentes aspectos, como a 

motivação, a criatividade, a concentração, a alegria, além de desenvolver autonomia, e o 

lado cognitivo da criança, ela também traz a importância do brincar digeridos e do brincar 

livre. 

 
O brincar livre deixa a criança, mas a vontade para explorar por conta 

própria um tal brinquedo por exemplo, e ter domínio sobre a brincadeira, 

ele dispõe de oportunidade para a criança sozinha possa descobrir as 

diversas maneiras de brincar, de formular e resolver problemas, trazendo 

por seu cotidiano, já o brincar dirigido tem como objetivo estimular a 

criança desenvolver ”.(professora Ana, 12 de novembro 2018, Baraúna 

/RN)  

 

Dessa forma é enfatizada a importância do lúdico neste cenário, o lúdico é qualquer 

atividade importante na educação infantil, haja vista que proporciona prazer, diversão, 

emoção, as crianças de forma natural.  A atividade lúdica tem por objetivo, socializar, 

divertir promover a união de grupos, com objetivo pedagógico, desenvolver o conhecimento 

de forma prazerosa. Na creche municipal Carrossel foi observado que o lúdico está presente 



111 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

em todas as atividades proposta, em consonância com o desenvolvimento das habilidades e 

competências das crianças.   

No final da brincadeira foi observado na sala de aula que os alunos agiram de forma 

coletiva para guardar os brinquedos, ajudamos uns aos outros. Seguindo a rotina pré-

estabelecida pela escola, as 10:30 a turma se reúne para fazem a oração. E logo em seguida 

a despedida, geralmente segundo a professora Ana, ela canta uma musiquinha, mas no dia 

em da observação, ela leu um conto, a perdidos dos alunos. O conto chamava A cigarra e a 

formiga, foi lido ali na sala mesmo, já que creche não contem biblioteca, os livros são 

colocando em um armário pequeno que tem na sala, os alunos estavam ansiosos para a 

leitura, ouviram de forma atenta cada fala da professora Ana e ao terminar eles relataram de 

sua maneira o que entenderam do conto. A professora destaca em sua fala que considera a 

contação de história muito importante para que as crianças “tomem gosto pela leitura, além 

de ser uma ótima atividade lúdica”, ampliando a imaginação e encantamento da criança.  

A hora do conto é de extrema importância e ter este habito faz a criança incorporar 

no dia a dia a importância da leitura, como destaca ABRAMOVICH (1993): Ah, como é 

importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias, escuta-las é 

o inicio da aprendizagem para o leitor, e ser leitor é um caminho absolutamente infinito de 

descobertas e de compreensão do mundo [...] (ABRAMOVICH, 1993, p. 16). 

Assim, a contação de história, através da hora do conto desperta no aluno o interesse, 

o gosto e alegria pela leitura, assim como desperta a imaginação e a criação, e envolvimento 

dos alunos na aula.  

Portanto, a organização didática pedagógica e importante para o desenvolvimento 

das crianças notou que a professora tem uma rotina estabelecida e seguida pelas crianças que 

segue para que o desenvolvimento não saia do planejado pela professora.  

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto concluímos que rotina na creche carrossel é planejada pelo professor que 

tem objetivo claro para desenvolver os alunos em todas as dimensões, tanto física, 

psicologia, motora, desenvolvendo habito de leitura, de socialização, também concluímos 

que a ideia de cuidado ainda está muito presente, os alunos são tratado na individualidade e 

ainda se há a ideia que o mais importante nesta ambiente de educação infantil é o cuidado, 

tanto com seu desenvolvimento com sua higiene, e forma de ser tratado.  

Apesar da escola não ter das melhores estruturas é notório o quanto seu trabalho faz 

efeito na vida das crianças, sua rotina é bem organizada e respeita as necessidades das 

crianças e mudada quando necessária, pois a professora se mostra flexível para o tempo de 

cada criança.  

É importante destacar que a creche desenvolve sua aula de forma muito dinâmica e 

que o lúdico está presente a todo mundo, trazendo para a criança um sentimento de prazer 

por esta ali naquele espaço. 
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RESUMO 

A inserção das práticas de educação ambiental no cotidiano das escolas passa por um 

processo de sensibilização, formação e construção coletiva, construção e reconstrução de 

bases epistemológicas e uma constante avaliação da prática. A agricultura urbana é uma das 

possibilidades de socialização e resgate de conhecimentos, sobremaneira quando a 

perspectiva da utilização de pequenos espaços e o viés agroecológico são adotados. O 

desafio do trabalho com a Educação de Jovens e Adultos acrescenta mais uma elemento à 

reflexão. A educação ambiental envolve uma série de desafios e riscos. Os maiores referem-

se à falta de uma estrutura adequada para o desenvolvimento dos trabalhos e o descrédito 

com relação às ações de pouca visibilidade midiática. Além disso, o desafio do trabalho com 

Educação de Jovens e Adultos, público composto em sua maioria por pessoas que já 

passaram por um acentuado processo de distorção idade-série, abandono escolar e 

necessidades de conciliação de estudo e trabalho, torna mais complexa a questão. O objetivo 

do trabalho proposto é integrar diversas áreas do conhecimento na (re)formulação de saberes 

sobre o Meio Ambiente e tem como público alvo os estudantes do Centro de Educação de 

Jovens e Adultos (CEJA) Professor Alfredo Simonetti, uma escola estadual de porte 1, do 

Rio Grande do Norte, localizada no bairro Santo Antônio, na cidade de Mossoró-RN.. Para 

tanto, foi selecionado um grupo de alunos para construção de estruturas tais como horta 

vertical, composteira e reservatórios de água com o intuito de desenvolver atividades de 

cunho prático para a aproximação entre os saberes escolares e o cotidiano dos discentes. 

Mesmo estando em fase de implementação, já é possível observar alguns resultados. A busca 

de aprofundamento do método científico, o conhecimento prático sobre questões 

relacionadas aos recursos hídricos, o crescimento das plantas, processos biológicos de 

enriquecimento de solo com matéria orgânica, para citar alguns. As ações do projeto 

constituem-se na experimentação prática de saberes que agregam os conhecimentos em sala 

de aula e aqueles que os alunos trazem de casa. Além disso, abre a possibilidade de 

replicabilidade para incentivar a geração de renda e, ainda criar meios de produção para 

garantir a segurança alimentar no meio urbano; uma vez que a produção de hortaliças em 

pequenos ambientes pode despertar o interesse dos estudantes em replicar a ideia nos 

quintais e em outros espaços.  

 

Palavras-chaves: educação ambiental, agricultura urbana, agroecologia, 

interdisciplinaridade. 
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APROXIMANDO A REFLEXÃO 

 

Uma das primeiras questões que se deve refletir é a condição de aprendentes. Quer 

seja nos espaços educacionais de natureza formal ou em outras instâncias, as pessoas devem 

adotar a perspectiva crítico-reflexiva quanto ao fazer pedagógico, pois isto abre espaço para 

a aprendência. Esta aprendência significa, muitas vezes, (re)visitar conceitos e abrir-se a 

novas nuances, novos enfoques e perspectivas sobre questões que surgem e ressurgem no 

cotidiano dos alunos. 

É preciso buscar conhecer/vislumbrar uma nova realidade. Sair das “cavernas 

platônicas”, das “cavernas existenciais” e compreender a forma pela qual os alunos 

interpretam o que está sendo trabalhado quer seja em sala de aula, quer seja em outros 

espaços de aprendência. Conhecimentos que não dialogam com as realidades tendem a 

tornar-se algo complexo e sem uma significação cognoscível. Etimologicamente a palavra 

educar vem do latim "educere", que significa "conduzir para fora": os educadores e 

educadoras tem um papel fundamental nestes momentos.  

Neste sentido, Gadotti (2011) fornece uma contribuição à reflexão quando afirma que 

"A educação é necessária para a sobrevivência do ser humano. Para que ele não precise 

inventar tudo de novo, necessita apropriar-se da cultura, do que a humanidade já produziu. 

Educar é também aproximar o ser humano do que a humanidade produziu". (p.59) e esta 

aproximação é algo bastante desafiador. O trabalho com Educação de Jovens e Adultos 

apresenta um desafio a mais: equacionar conteúdos significativos e conhecimentos 

pertinentes com realidades de fratura social e desencantos com a educação. E o desafio se 

amplia quando a temática agricultura urbana vem trazer o desafio de (re)visitar 

conhecimentos e (re)construir pontes de saberes que possam levar os educandos a 

(re)encontrar traços vestigiais da relação ser humano/natureza. 

As experiências e projetos que se dão no ambiente escolar, para além de muitas 

questões, devem ser fruto de conhecimentos construídos e proporcionar a construção de 

novos. Os experimentos voltados para a perspectiva ambiental pela própria natureza 

agregam em si elementos e contribuições das diversas áreas do conhecimento. Possibilitar a 

(re)construção de conhecimentos e suas replicabilidade é uma ação educacional prazerosa 

pois toca fundo na essência do que deve ser o ato de educar: “tirar do lugar”, trazer para 

outra condição. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS: REFLEXÃO E PRÁTICA 

 

Compreender o cotidiano escolar como um espaço múltiplo, fértil e eivado de 

contradições é pressuposto básico para uma reflexão mais próxima da realidade e que 

possibilite uma atuação mais consistente, sobremaneira, quando o assunto é o meio 

(ambiente) e a (re)construção de saberes. 

Os múltiplos atores sociais que ali se encontram, carregam traços culturais e 

realidades históricas peculiares. Por mais que a educação busque trazer um “nivelamento” 

quanto ao que se pretende trabalhar na escola, esquecer ou tornar irrelevante o montante de 

informações e experiências vividas é caminho quase certo para a fragmentação e a 

inacessibilidade do conhecimento. 

Há na literatura um considerado apanhado a respeito tanto acepções quanto das 

formas de se realizar a educação ambiental. Há, inclusive, autores – e correntes – que 

advogam que: 

 
“Ao longo da discussão que se dá em torno da educação ambiental, a 

importância do conceito de meio ambiente é justamente o delimitador do 

tema em questão. Vem a propósito aludir ao fato de que há quem considere 

a expressão meio ambiente com seus respectivos inconvenientes, pois não 
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faria sentido falar de meio se a intenção consiste em analisar a totalidade 

das interações. Melhor seria utilizar somente a expressão ambiente.” 

(RUSCHEINSKY, 2002, p.77) 

 

Assim sendo, das diversas adjetivações que o substantivo “educação” possui, o 

adjetivo “ambiental” é um dos que apresenta alguns dos maiores desafios. A educação em si 

é algo que suscita reflexões profundas. Refletir sobre as possibilidades de aprendências 

múltiplas “no” e “com o meio” é algo, como já dito, desafiador. 

Conhecer e desenvolver ações no ambiente vai para além da pura e simples 

“higienização planetária”. Não jogar o “lixo” em qualquer lugar e manter os ambientes 

limpos, devem ser ações que resultam de um processo de conscientização do indivíduo – e 

da coletividade – quanto ao seu papel no meio. As chamadas ações de higienização planetária 

devem estar em patamares posteriores na linha das preocupações/ações no meio. Praticar a 

redução na geração de resíduos é algo que antecede o cuidado com aquilo que foi gerado. 

Reutilizar ou reciclar são ações que sucedem ao que esta sendo aludido como ação 

higienizadora. Há que se compreender, primeiramente, que estas ações devem ser parte de 

um conjunto maior de reflexões quanto ao relacionamento do indivíduo – e da coletividade 

– com seu meio. 

Outro aspecto a ser considerado é o conjunto de contradições entre a teoria e a prática 

no âmbito da educação ambiental. “Parece-nos que o processo de educação, voltado para um 

relacionamento diferenciado com o meio ambiente, requer a apropriação da realidade por 

meio da ação-reflexão.” (RUSCHEINSKY, 2002, p.73). Superar os elementos de 

contradição, desenvolver práticas que, de fato, estejam assentadas em uma reflexão 

consistente, revisitar o lido e teorizado à luz da prática, (re)construir saberes são desafios 

que se apresentam ao processo de concretização da educação ambiental no ambiente escolar. 

Para tanto, Ruscheinsky (2002), acrescenta ainda que “O movimento dialético da práxis, 

como basilar da educação ambiental, encaminhará homens e mulheres ao reconhecimento 

do seu meio, à assunção como produtores de um alimento nobre e à autonomia de decisão” 

(p.73). A práxis, como transformação material da realidade, envolve também a 

transformação na forma de ser e refletir sobre o meio. A forma pela qual o ser humano 

compreende o meio, dá conta da forma pela qual ele se comporta e o grau de importância 

que o mesmo dá ao que faz – fez ou fará – demonstrando/materializando comportamentos 

predatórios ou preservacionistas. 

Entre tantas preocupações, a busca de continuidade as ações também ocupa um 

espaço importante. Muitas das empreitadas de educação ambiental, não tomaram corpo pois 

as dificuldades – quer sejam materiais ou de pessoal – somadas à falta de perseverança 

abriram caminho para o fim de muitas destas ações. 

A falta ou insuficiência de apropriação conceitual quanto ao conjunto teórico do que 

seja a educação ambiental, também, tem levado ao desvirtuamento de muitas ações e ao 

desestímulo para a afirmação de tais práticas. Elementos do arcabouço teórico, mesmo que 

muitas vezes preteridos em favor de ações de cunho prático, imediatista e midiático, se 

constituem peças-chave para a afirmação da consolidação das ações de cuidado com o meio 

e, sobremaneira, a consciência da importância das mesmas para as presentes e futuras 

gerações. 

 

O TRABALHO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Numa sociedade letrada, o domínio das técnicas de escrita e de leitura – e toda uma 

série de horizontes que se descortinam após isto – constituem-se instrumentos fundamentais 

de inserção da mulher e do homem nos mundos do trabalho e da cultura, condição básica 

para a formação de sujeitos críticos, que se percebem como co-construtores da história.  A 

escola é a instituição a quem a sociedade delega a atribuição de desenvolver as técnicas de 

escrita e de leitura e de transmitir a cultura letrada.  Para além disso existe algo que deve 
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estar vinculado ao aprendizado da leitura e da escrita que é a prática organizativa para uma 

tomada de consciência que amplie as possibilidades de participação de setores populares na 

sociedade em que estão inseridos, constituindo uma concepção conscientizadora e 

transformadora da educação. 

No caso específico da Educação de Jovens e Adultos, a concepção educativa 

conscientizadora deve rumar no sentido de produzir transformação estrutural de um tecido 

social que se construiu e se constrói com base em relações de opressão, já que é uma 

modalidade que tem a quase totalidade de seu público composta pela classe trabalhadora. 

Cabe fomentar a discussão a respeito das relações de dominação que existem na sociedade 

em que o fruto do trabalho não pertence a quem produz, mas a quem domina o processo pelo 

poder econômico, apropriando-se, além dos benefícios do trabalho, do poder social e da 

criação cultural. 

É necessário que essa concepção tenha como princípio a contraposição a um modelo 

de educação voltado ao atendimento da lógica imposta pelo mercado que é a educação para 

a competição e, portanto para a exclusão.  O que se deve buscar é uma educação para a 

humanização e para a solidariedade, claro, sem perder de vista a importância e a urgente 

necessidade dos educandos e educandas se apropriarem dos conhecimentos produzidos 

historicamente, em todas as áreas do saber. 

Antes de se pensar em promoção da autonomia é necessário se pensar oportunização 

de acesso à educação.  São muitos os condicionantes sociais que levam a exclusão.  Questões 

relacionadas a faixa etária e ao grau de escolarização estão sempre apontadas como 

elementos que “justificam” o processo de exclusão ao qual estão sujeitas muitas pessoas e 

isso, cada vez mais, alimenta a exclusão. 

Para tanto se deve ir a fundo na tarefa de democratizar o conhecimento. Informação 

só, não resolve. As informações, quando não alicerçadas pelo conhecimento podem gerar 

desvirtuamentos, preconceitos, superficialidades e toda uma série de mazelas que trazem 

dano não somente ao individuo, mas também a toda a sociedade. 

Todavia, tanto para esta, quanto para outras empreitadas é importante a atenção aos 

elementos simbólicos presentes nas expressões dos alunos. Muitos deles são pessoas que 

(con)vivem  com situações de fratura social as mais diversas. Isto, com certeza torna mais 

desafiador o trabalho, pois a diversidade de variáveis envolvidas não aponta para soluções 

simples, fáceis ou rápidas. É preciso ouvir o dito e o não dito pelos alunos. O direito 

democrático de ser ouvido – e de ouvir – abre e possibilita a criação de ambientes de diálogo 

e de crescimento.  

 

A RESSIGNIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

 

A reflexão a respeito do espaço urbano abarca uma série de áreas do conhecimento. 

Sociologia, filosofia, arquitetura, urbanismo, engenharia(s), mas na geografia é que se 

encontra uma das mais conhecidas discussões e, sobremaneira, com a figura de Milton 

Santos, tal temática ganha contornos peculiares. Todavia, nos últimos tempos uma nova 

forma de refletir o espaço urbano tem tomado corpo: o espaço urbano como ambiente para 

produção agrícola. 

O processo de urbanização, a superação em número de habitantes da zona rural pela 

zona urbana e todas as questões advindas destes processos auxiliam a aumentar a lista de 

desafios do tempo presente.  

O século XX teve como uma de suas marcas a virada no perfil demográfico quanto à 

distribuição de habitantes entre as zonas urbana e rural. Em nível mundial, tal fenômeno deu-

se, tão somente, no principio do século XXI. Este processo traz uma série de questões em 

relação ao desafio da convivência no espaço urbano (SANTOS, 1993). Em muitos países a 

população urbana superou a população rural. No Brasil isto ocorreu por volta da década de 

70.   
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O crescimento das cidades e o adensamento populacional nestes espaços são aspectos 

claros do fenômeno de urbanização. Nos últimos 50 anos o Brasil tem passado por um 

processo de aceleramento deste processo e isto pode ser percebido quando da análise de 

dados oficiais a respeito 

 
“O ingresso de quase 23 milhões de pessoas nas áreas urbanas resultou no 

aumento do grau de urbanização do País, que passou de 81,2% em 2000, 

para 84,4% em 2010. Esse incremento foi causado pelo próprio 

crescimento vegetativo nas áreas urbanas, além das migrações com destino 

urbano.”  (IBGE, 2010) 
 

Pensar o espaço urbano como território para a produção agrícola tem sido fruto de 

uma necessidade de ressignificá-lo. Da reflexão a respeito da ressignificação do espaço 

urbano, nasceu a preocupação com a promoção de uma convivência mais harmónica com o 

meio e, mais especificamente, o aproveitamento de pequenos espaços para a produção 

agrícola os quais teriam inúmeras funções; sendo que se pode ressaltar, a mais patente que é 

a produção vegetal (alimento, ornamento e fitoterapia) e o resgate de conhecimentos. 

Posta esta questão, uma reflexão – em meio a tantas outras – que aparece é se o meio 

urbano terá condição de atender a este crescente adensamento demográfico visto que, para 

além sobre a ocupação do espaço urbano, emerge outra questão que é a sustentabilidade 

deste formato de assentamento humano.  

 
“O Estatuto da Cidade associa o direito à cidade sustentável como sendo o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 

as presentes e futuras gerações.” (DIAS, 2009, p.54) 
 

Tornar o ambiente sustentável requer uma série de questões de ordem não somente 

conceitual, mas, prática. A instituição de áreas verdes, parques e outras modalidades de 

provimento de espaços com vegetação para além de aspecto estético, reúne inúmeros 

benefícios ao meio ambiente. Para tanto, a utilização de áreas que antes estiveram ocupadas 

por lixo ou eram devolutas, constitui-se, também, como um aspecto positivo para a 

implantação destas chamadas áreas verdes.  

Há, ainda, uma série de outras destinações, todavia, o uso para a produção agrícola é 

um dos que tem demonstrado a potencialidade de tais espaços. Quer seja para estabelecer 

uma melhor segurança alimentar e nutricional, quer seja para a produção de plantas 

ornamentais ou para a produção de fitoterápicos, estes usos podem promover a geração de 

renda. 

 

AGRICULTURA URBANA: UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

A experiência pedagógica em tela tem buscado desenvolver ações que unem os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, em reuniões e outras atividades de formação; 

com práticas construtivas nas quais se pode verificar o grau de apropriação do que se havia 

teorizado56.  

A ideia central é que a partir da construção de estruturas físicas, do uso de 

instrumentos e ferramentas de trabalho, da realização de ações nas quais os alunos possam 

chegar a conclusões sobre a necessidade do uso de muitas das informações adquiridas em 

                                                           
56 É válido salientar que como a ação não é desenvolvida em uma escola técnica, nem fruto de curso 

profissionalizante, o que se busca é uma refutação de toda uma gama de conhecimentos que o ensino formal 

estabelece associando-os aos conhecimentos provenientes de outros espaços (herança teórica dos alunos) para 

que, na execução das implementações, se possa ter um bom êxito e gerar aprendencias. 
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sala de aula que antes eram conhecimentos segmentados e tão abstratos que entrariam no 

universo do esquecimento de forma muito rápida. 

A produção do sistema horta vertical – que, na realidade, tem se prestado a muitos 

outros fins que não o inicial – possibilitou o exercício aplicação de conhecimentos no âmbito 

da geometria espacial, cálculo de ângulos, compreensão sobre capacidade germinativa, 

importância dos recursos hídricos, entre outros. 

Para o desenvolvimento das atividades a matriz agroecológica foi adotada pois é a 

que mais integra as diversas áreas do conhecimento e também pelo apelo ambiental na 

perspectiva da sustentabilidade que ela apresenta. A sustentabilidade é um eixo central da 

agroecologia. O respeito aos seres vivos e a busca de harmonização entre estes é um fator 

positivo, mesmo sabendo que a produção agrícola – elemento inerente ao conceito – seja 

uma ação antrópica e, como tal, envolve impactos positivos e negativos. 

A agroecologia enquanto ciência e, sobremaneira, como modo de vida visa à 

aproximação da produção agrícola de uma busca de equilíbrio com o meio. A mesma dialoga 

de forma mais tranquila com as questões ambientais do que a agricultura tradicional. A 

perspectiva de conhecimento do meio para a construção de uma condição colaborativa com 

o mesmo é uma das formas de agir constantes da forma agroecológica de produzir. 

A própria reflexão agroecológica assenta-se em um conjunto de outras áreas do 

conhecimento tais como a agronomia, a sociologia, a ecologia – apenas para citar algumas. 

Das contribuições destas áreas de conhecimento, surge um fazer pedagógico no qual a 

metodologia participativa é um lugar comum para as atividades de formação e trocas de 

experiências em agroecologia. 

Agroecologia é um (re)aprender a ler a natureza, um buscar o equilíbrio entre a 

cultura, a água, o solo e os nutrientes que as plantas necessitam. Este “saber cuidar” torna-

se elementos impar nos processos de formação com o viés agroecológico. Como na 

agroecologia o solo é um organismo vivo, faz necessário ter atenção aos indicadores naturais 

para uma leitura do que está acontecendo a partir de parâmetros agroecológicos. Indicadores 

biológicos como animais e plantas – que surgiram (ou desapareceram) –, o aumento da 

quantidade de indivíduos de uma determinada espécie, todas estas questões apontam no 

sentido de que algo está acontecendo, ou seja, de que aquele solo, por exemplo, está 

necessitando de alguma intervenção. 

São dois os espaços primordiais nos quais estão sendo desenvolvidas as ações: uma 

pequena área nos fundos da escola e uma horta piramidal que se encontra em um espaço 

aberto no interior da escola. É válido salientar que a utilização de insumos naturais e 

materiais provenientes de reciclagem agregaram ao projeto o apelo à sustentabilidade, bem 

como possibilitaram a (re)construção de conhecimentos. 

O processo teve início na área nos fundos da escola na qual, depois de feita a capina, 

a quase totalidade do material resultante foi transformado em composto orgânico. De uma 

forma bastante simples e didática, foi construída uma leira que agregou camadas de material 

oriundo da capina (vegetação seca e verde) sobrepondo com esterco bovino. Foram feitas 

camadas sucessivas e, ao final, colocou-se cinzas (da combustão de madeira). O uso da cinza 

é opcional, todavia, a utilização da mesma teve um sentido didático, pois aproveitou-se para 

fazer uma discussão sobre Potencial Hidrogeniônico (PH), visto que a cinza de madeira, por 

conter muito carbonato de cálcio, auxiliam no rebaixamento da acidez dos solos, 

proporcionando um equilíbrio dos mesmos. 

Na produção do composto, conhecimentos a respeito dos processos químicos e 

biológicos que se dão no decorrer de sua geração puderam ser observados, pois como esta 

ação requer cuidados como rega (aguação) diária e revolvimento de camadas a cada quinze 

dias, sendo que o processo final leva algo em torno de sessenta dias para que já se tenha 

matéria orgânica transformada em adubo. É importante salientar que a produção de 

composto tem sido importante para a implementação da horta piramidal e também para que 
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o solo do local onde foi produzido, receba um incremento de micronutrientes e outros 

elementos essenciais ao desenvolvimento da vegetação. 

No período da produção do composto como também no que se seguiu, pode-se 

observar um aumento na quantidade e na diversidade de plantas de diversas naturezas na 

área trabalhada. A vegetação invasora, daninha ou espontânea sinaliza o aumento ou 

escassez de determinado tipo de nutriente e, ao mesmo tempo, pode contribuir para a 

fertilização do solo na perspectiva de que feita a capina ou roçagem (a depender do emprego 

que se queira), o produto desta ação pode ser incorporado ao solo junto com outros nutrientes 

necessários ao equilíbrio nutricional do solo. Todas estas são práticas inerentes ao trato 

agroecológico das culturas. A observação do que estava ocorrendo durante e posteriormente 

ao processo, bem como, a memória de como se encontrava a área57 possibilitou a agregação 

de conhecimentos quanto às propriedades morfológicas, químicas, nutricionais entre outras 

do solo em questão. 

Quanto à outra implementação, a horta piramidal, seu processo construtivo ocorreu 

de forma concomitante à produção do composto orgânico. A aquisição dos materiais 

necessários à construção foi feito junto a alunos, professores e outros parceiros, sendo que a 

sua quase totalidade foi fruto de reciclagem. A estrutura, construída em madeira, tem a forma 

de uma pirâmide e comporta em suas laterais garrafas PET, cortadas em forma de vaso, nas 

quais foram colocadas quantidades do adubo orgânico produzido na própria escola para que 

seja realizado o plantio de hortaliças, plantas ornamentais ou medicinais58. 

O uso de materiais reciclados tais como a garrafa PET proporcionou a apreensão de 

técnicas de higienização de materiais, técnicas de corte e moldagem, comparação e definição 

de formas mais apropriadas para cada espaço e uso, cálculo do volume de sólidos – 

especificamente, cilindros – e uma série de outros conhecimentos que foram se somando e 

atendendo às demandas provenientes de cada momento. A disposição, espaçamento, forma 

de acondicionamento do adubo nos vasos de PET, foi fruto de uma série de estudos, reflexões 

e tentativas de operacionalização prática que produziram soluções para aquela 

implementação, como também, deixaram o legado para as próximas. Um dos aspectos 

importantes desta empreitada é sua replicabilidade. 

Rememorar conhecimentos – e produzir novos –, partilhar saberes, produzir soluções 

para questões que a realidade aponta, servir de elemento motivados para novas empreitadas, 

aguçar a curiosidade cientifica e, sobremaneira, ser portador de replicabilidade, são atributos 

desta empreitada.  

A replicabilidade e a possibilidade de geração de renda, ou mesmo, a perspectiva de 

agregar segurança alimentar e nutricional a quem desejar são contribuições que o projeto 

deixa à sociedade. Estas características se somam a perspectiva de utilização de pequenos 

espaços para a produção – aspecto fundamental na reflexão da agricultura urbana. A falta de 

grandes espaços para a produção poderia inviabilizar o desenvolvimento da agricultura 

urbana, todavia, a escolha dos cultivares apropriados, bem como a verticalização da 

produção (horta piramidal), todos estes aspectos apontam para a importância de que ações 

que busquem refletir os problemas locais e proponham soluções a partir do ambiente escolar. 
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RESUMO 

O Lúdico é utilizado na educação desde os tempos antigos e tem crescido significativamente 

nos últimos anos.  Atualmente, o uso de atividades lúdicas tem se tornado cada vez mais 

presente nas aulas de Química, pois, os professores têm compreendido a importância que 

esse tipo de atividade provoca em seus alunos. Além de serem motivadoras, despertam o 

interesse dos estudantes para aprender os conteúdos e tornam as aulas mais interessantes e 

dinâmicas (MESSEDER NETO & MORADILLO, 2016; SILVA JUNIOR, 2016). Assim, a 

necessidade da utilização dos jogos na educação tomou rumo a partir do momento em que o 

interesse do discente passou a ser o foco para aprendizagem, ou seja, priorizar o interesse do 

aluno como centro do processo da aprendizagem. Essa compreensão passou a ser um desafio 

para os docentes, que por sua vez ganharam lugar como criadores de situações que 

promovessem o interesse na aprendizagem. Nesse momento o jogo didático ganhou espaço 

como mecanismo que promove a aprendizagem por despertar o interesse pelos conceitos das 

disciplinas, de forma conjunta ou não (CUNHA, 2012). Nesse contexto, a 

interdisciplinaridade se insere como característica fundamental na utilização do lúdico aliada 

ao ensino. Em se tratando do ensino de Química de forma interdisciplinar, os jogos podem 

abordar temas que agregam conhecimentos de física, biologia, matemática e outras. Como 

exemplo, cita-se o jogo que será discutido nesse trabalho, pois além de abordar o conteúdo 

de Soluções Químicas, o mesmo agrega conhecimentos de outras disciplinas, como 

geografia e física. Portanto, o objetivo desse trabalho é analisar e discutir a eficácia do lúdico 

como recurso pedagógico no ensino de Soluções Químicas, mediante a aplicação do jogo 

didático “Caça ao Tesouro Químico”. O mesmo foi desenvolvido por bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros, e foi aplicado em 

uma turma do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual de Tempo Integral Doutor José 

Fernandes de Melo. O “Caça ao Tesouro Químico” é um jogo cooperativo que foi baseado 

em uma caça ao tesouro, sendo constituído por conceitos básicos do conteúdo de Soluções, 

onde os alunos em grupos realizam tarefas através de pistas espalhadas pela escola. As pistas 

continham perguntas sobre o conteúdo e a resposta correta levava a uma outra pista, e assim 

sucessivamente até pergunta final. Ganha o jogo quem responder todas as perguntas de 

forma correta. Para a análise dos resultados desse trabalho será aplicado um questionário de 

avaliações com a turma, sobre a metodologia do jogo, afim de discutir as percepções dos 

discentes com relação ao uso da metodologia lúdica como ferramenta didática no ensino de 

Química, e se estas foram concretizadas ou não. Sendo assim, espera-se que o jogo “Caça 

ao Tesouro Químico” contribua para o aprendizado do conteúdo de Soluções Químicas de 
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maneira lúdica e interdisciplinar, de forma que o discente se divirta nesse processo, como é 

característico das atividades lúdicas no ensino. 

 

Palavras-Chave: Lúdico; Interdisciplinaridade; Ensino; Química. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino da disciplina de Química tem sido caracterizado pela memorização de 

fórmulas e cálculos matemáticos, se tornando para os alunos algo abstrato e desinteressante, 

acarretando em dificuldades, quando deveria priorizar os conhecimentos científicos 

importantes para o aprimoramento do saber em seu cotidiano. Muitos professores, na 

tentativa de reverter esse quadro e tornar o ensino de Química, mais atrativo e dinâmico, 

estão buscando diferentes recursos pedagógicos que contribuam nessa jornada e possam 

permitir a contextualização dos conceitos, bem como ofertar um conhecimento científico de 

qualidade para os discentes. Sendo assim, a metodologia lúdica e a interdisciplinaridade 

apresentam-se como um desses meios (GOMES E MERQUIOR, 2017; FOCETOLA et al., 

2012). 

 Nesse sentido, o lúdico pode transformar o ensino em sala de aula mais divertido e 

descontraído, principalmente, pelas sensações agradáveis que provocam, acarretando 

pensamentos que causam boas sensações. Pois, com a mente calma pode-se refletir de forma 

ampla abrangendo muitas vezes aspectos que certamente passam despercebidos em 

momentos de tensão. “A realização do jogo pode auxiliar no progresso da autonomia do 

aluno, suscitando assim sua autoestima, influenciando sua capacidade de tomada de decisões 

e sua maneira de se enxergar como parte significante de um todo” (GOMES E MERQUIOR, 

2017, p. 193). Nesse sentido, a metodologia lúdica se corretamente utilizada, pode 

apresentar-se como uma ótima ferramenta que além de repassar a teoria, acresce o raciocínio. 

No ensino da disciplina de Química a metodologia lúdica pode ser utilizada para 

exercitar os conhecimentos adquiridos em sala através da repetição sem que esta seja vista 

como uma tarefa monótona ou desgastante, utilizando também as aptidões físicas assim 

tornando o exercício agradável e descontraído. A ludicidade aliada à interdisciplinaridade 

vai além de um conhecimento especifico, pois, pode envolver conceitos de Química e de 

qualquer outra natureza, com o foco em permitir ao discente a liberdade de conhecer suas 

potencialidades, quando se depara com distintos saberes escolares. E quando usadas de 

forma conjunta podem promover benefícios para a construção do conhecimento dos 

discentes. 

Sendo assim, diante de tudo que foi exposto e refletindo-se acerca da integração entre 

o lúdico e interdisciplinaridade, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) subprojeto de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros, desenvolveram o jogo 

didático denominado “Caça ao Tesouro Químico”, que além de abordar conceitos básicos 

do conteúdo de Soluções Químicas integra conhecimentos de outras disciplinas como 

matemática, geografia e educação física. Portanto, o objetivo desse trabalho é analisar e 

discutir a eficácia do lúdico como recurso pedagógico no ensino de Soluções Químicas, 

promovendo uma abordagem interdisciplinar, mediante a aplicação do jogo didático “Caça 

ao Tesouro Químico”. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Felício e Soares (2018) ressaltam que o jogo é uma ação livre e voluntária, sem a 

necessidade de ser exercida por pressão. Em seu caráter lúdico é um processo divertido e 

prazeroso e se caracteriza pela liberdade e legalidade que possibilite aos discentes 

desenvolver suas potencialidades. E que por meio da mediação do professor que essas 
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atividades aos poucos se tornam em incentivo para o entendimento dos conceitos. Sendo 

assim, entende-se que o jogo deve ser uma ação pensada e bem elaborada pelo docente para 

que esses aspectos sejam realmente desenvolvidos. 

Com relação aos tipos de jogos utilizados na educação, Cunha (2012) explica que é 

possível dividi-los em dois tipos que são os jogos educativos e os jogos didáticos, que 

possuem significados distintos. O jogo educativo é aquele que desenvolve no individuo 

capacidades cognitivas e sociais como raciocínio, concentração e outras. Enquanto, que o 

jogo didático, além das funções do educativo, desenvolve também capacidades relacionadas 

à acepção de conteúdos ou conceitos que o jogo possa promover como é o caso dos conceitos 

de Química que podem ser explorados no jogo. 

 Desse modo, a autora destaca que “[...] um jogo didático, no que tange aos aspectos 

gerais, é educativo, pois envolve ações lúdicas, cognitivas, sociais etc., mas nem sempre um 

jogo que é educativo pode ser considerado um jogo didático. Isso, no entanto, não minimiza 

nem reduz importância de ambos.” (CUNHA 2012, p. 95). Nesse contexto, também é 

possível destacar a atenção que o docente deve dar na hora da escolha do tipo de jogo que 

vai usar e as capacidades que deseja desenvolver em seus discentes. 

 Os jogos também podem ser classificados em competitivos e cooperativos, um é 

oposto do outro, tendo em vista que os competitivos podem gerar sentimentos como derrota, 

exclusão, desconfiança, desunião, desistência e outros. Enquanto, os cooperativos estão 

relacionados a sentimentos positivos, como diversão, vitória, confiança, aceitação, 

solidariedade, autoconfiança, perseverança e outros (RIBEIRO; RIBEIRO; LEÃO JUNIOR, 

2012). Assim, o jogo cooperativo pode apresentar-se como uma excelente alternativa para 

compor o jogo trabalhado em sala de aula.  

 No ensino de Química assim como em outras disciplinas os jogos podem e devem 

ser utilizados para agregar ou integrar os conhecimentos de distintas áreas, ou seja, a 

interdisciplinaridade é essencial no processo de ensino, visto que pretende mostrar ao aluno 

a ligação entre os conhecimentos. Oliveira et al. (2018, p. 92) ressalta “O professor que passa 

a adotar a interdisciplinaridade na sua prática pedagógica contribui para a formação de 

crianças, jovens e adultos, que conseguirão atribuir sentido à aprendizagem e aplicar de 

forma consciente o que estudou na escola.”.  

Nesse sentido, Cunha (2012, p. 95, grifo nosso) expõe algumas situações em que o 

jogo didático é útil no planejamento do docente:  

 
a) apresentar um conteúdo programado; b) ilustrar aspectos relevantes de 

conteúdo; c) avaliar conteúdos já desenvolvidos; d) revisar e/ou sintetizar 

pontos ou conceitos importantes do conteúdo; e) destacar e organizar temas 

e assuntos relevantes do conteúdo químico; f) integrar assuntos e temas 

de forma interdisciplinar; g) contextualizar conhecimentos.  

 

Entre eles é importante destacar a interdisciplinaridade, pois, Fazenda (2002, p. 14) 

explica que “Além do desenvolvimento de novos saberes, a interdisciplinaridade na 

educação favorece novas formas de aproximação da realidade social e novas leituras das 

dimensões socioculturais das comunidades humanas.”. Então, os jogos podem ser facilmente 

usados pelos docentes durante suas aulas, sejam eles para gerarem conhecimentos de 

Química ou qualquer outra disciplina, assim o docente estará estimulando vários aspectos 

para a aprendizagem de seus discentes. 

Assim, nesse contexto, o jogo didático “Caça ao Tesouro Químico” foi elaborado 

para que pudesse ser um jogo didático, cooperativo e interdisciplinar, capaz de desenvolver 

nos discentes, competências físicas, geográficas e matemáticas, permitindo estimular 

habilidades comunicativas e de cooperação entre os alunos, além de uma relação interpessoal 

na troca de informações. 

 

METODOLOGIA 
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Caracterização da pesquisa 

 

 A pesquisa realizada neste trabalho foi uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-

ação. Barros e Lehfeld (2008) explicam que esse tipo de pesquisa é caracterizado a partir da 

tentativa de resolução de um problema, nesse processo pesquisadores e pesquisados 

participam ativamente, a fim de desenvolver ações para resolução do problema. Foi aplicada 

com 36 alunos na turma do 2º ano “C” do Ensino Médio da Escola Estadual em Tempo 

Integral Doutor José Fernandes de Melo localizada na cidade de Pau dos Ferros (RN).  

Os dados da pesquisa foram coletados por meio de questionário que segundo Barros 

e Lehfeld (2008, p. 106) “[...] é o instrumento mais usado para o levantamento de 

informações. Não está restrito a uma quantidade de questões, porém aconselha-se que não 

seja muito exaustivo, para que não desanime o pesquisado. É entregue por escrito e também 

será respondido por escrito.”. Sendo assim, foram aplicados 2 questionários de avaliações 

com a turma. Um antes da realização do jogo, enquanto, outro foi aplicado depois da 

aplicação do “Caça ao Tesouro Químico”.     

 

O jogo 

 

O jogo didático “Caça ao Tesouro Químico” foi construído baseado em uma caça ao 

tesouro com um mapa para orientação. As pistas foram dispostas dentro dos limites da escola 

e cada uma apresentava uma questão, que quando respondida corretamente levava a outra, e 

assim sucessivamente, até a questão final que leva ao prêmio. As questões abordavam os 

conceitos básicos de Soluções Químicas (solubilidade e concentração de solução). As 

questões eram objetivas, onde as alternativas foram representadas por vidrarias de 

laboratório, na qual a resposta correta indicava a localização da pista seguinte no mapa.  

 

Aplicação do Jogo 

 

 Participaram do jogo didático 36 alunos. Antes da aplicação do jogo os discentes 

estavam bastante empolgados para iniciarem a atividade, que ocorreu da seguinte forma:  

• A turma foi dividida em 7 grupos; 

• As primeiras pistas foram numeradas pelos respectivos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

(dadas a cada grupo por meio de sorteio); 

• Após a divisão dos grupos, foi dada a informação para todos eles, onde estavam as 

primeiras pistas de cada grupo: elas se encontravam no local da escola onde há maior 

concentração de solvente. Nesse caso, era onde ficava a caixa d´água;  

• A procura foi feita por todos ao mesmo tempo, logo em seguida, encontraram suas 

respectivas pistas; 

• As questões tinham quatro alternativas representadas pelas vidrarias de laboratório 

(Balão de fundo chato, erlenmeyer e tubo de ensaio), nas cores vermelho, azul, 

amarelo e verde; 

• Os envelopes das pistas eram identificados pelas vidrarias de acordo com a sua cor 

correspondente no mapa;    

• Quando as alternativas eram respondidas corretamente os jogadores localizavam a 

vidraria da cor correspondente no mapa que foi dado a eles no início do jogo. Essa 

figura indicou o local exato da próxima pista; 

• A pista final era representada por uma estrela que quando foi respondida por cada 

grupo, ganharam a premiação. 

A figura 01 a seguir mostra momentos alguns momentos durante a aplicação do 

“Caça ao Tesouro Químico”.   
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Figura 01 - Alunos reunidos no local da primeira pista 

Fonte: arquivo pessoal 

 

RESULTADOS 

 

Os questionários foram aplicados na turma do Ensino Médio denominada “2º ano C” 

da Escola Estadual em Tempo Integral Doutor José Fernandes de Melo situada na cidade de 

Pau dos Ferros/RN. A turma é composta por 40 alunos de faixa etária entre 15 e 18 anos. 

Dentre eles, 34 responderam o pré-jogo, sendo 16 meninas e 15 meninos, somente 3 não 

descreveram o sexo, enquanto, o pós-jogo foi respondido por 29 discentes dos quais 15 eram 

meninos e 14 meninas.  

Durante as observações das aulas de Química foi notado que a maioria deles são 

dispersos durante as aulas, mas, algumas vezes prestam atenção quando a docente ministra 

os conteúdos. Os resultados obtidos a partir da aplicação dos questionários são apresentados 

a seguir: 

 

Resultados do questionário 01 

 

Esse questionário foi composto por 5 perguntas subjetivas para identificar as 

concepções dos alunos acerca do conteúdo de Soluções Químicas, o modo como é repassado 

e se os discentes gostariam que fosse trabalhada a metodologia lúdica em tal conteúdo.  

 

Questões: 01 e 02 

 

Com relação a maneira como o conteúdo de Soluções é repassado durante as aulas, 

foi possível identificar que a maioria da turma demonstra afinidade. Já que a maior parte da 

turma, mais precisamente 88,2% considerou as aulas ótimas, destacando que o conteúdo é 

bem explicado pela docente. Apenas 11,8% destacou que as aulas são boas, sendo que podem 

melhorar. Mas, quando comparado esses dados com os do gráfico 01 – referente a questão 

02, que indaga sobre a compreensão dos alunos sobre o conteúdo - percebe-se que a maioria 

(um total de 67,9%) diz não ter total domínio de conteúdo. 
 

 

Gráfico 01: Compreensão dos alunos acerca do conteúdo de Soluções Químicas 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

Desses 67,9%, mais da metade diz compreender o assunto, porém tem dúvidas. 

Talvez o problema esteja relacionado a interpretação das questões, que pode ser associada 

também ao barulho que muitos alunos fazem durante as explicações, gerando a 

desconcentração em alguns. Além, das dificuldades mais relatadas como memorizar 

fórmulas e resolver cálculos, tendo em vista que o conteúdo de Soluções exige que o aluno 

domine conhecimentos de matemática. 

 

Questão: 3 

 

Sabendo da relevância do conteúdo de Soluções Químicas para o cotidiano e para a 

formação educacional dos discentes e com a intenção de identificar se eles conseguem 

reconhecer a importância desses conhecimentos para o seu cotidiano, foi questionado se 

esses serão úteis no dia a dia ou apenas durante as aulas. Os resultados podem ser vistos no 

gráfico 02.  
Gráfico 02: Utilidade do conhecimento de Soluções Químicas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

 De acordo com os dados nota-se que 70,6% dos estudantes conseguem reconhecer a 

relevância desses conhecimentos e os que descreveram o motivo destacaram que será útil 

em seu cotidiano e também para sua formação. Enquanto, uma parte considerável ainda não 

consegue identificar, pois, 20,6% disse que será útil apenas em sala de aula e 8,8% relatou 

não ser útil nem em sala de aula e nem em seu cotidiano. De certa forma, esses dados 

destacam que eles ainda têm uma visão simplista acerca do tema, além de demonstrar a 

necessidade de aulas que contextualizem os conteúdos de Química de modo geral. 

 

Questões: 04 e 05 

 

Quando questionados se algum professor de Química já utilizou jogos didáticos 

durante as aulas, apenas 20,6% dos estudantes descreveram ter participado de atividades 

desse tipo, já a maior parte da turma 79,4%, nunca participou de uma aula com o uso desse 
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recurso. Nesse sentido, Garcez (2014) explica que usar tal método na sala de aula necessita 

abandonar o modo ensino do qual professores e alunos estão acostumados. Pois, no ensino 

de Química tais mudanças são necessárias, principalmente, para romper as visões 

precipitadas que os discentes têm dessa disciplina e despertar o interesse para aprender tais 

conhecimentos. 

Se tratando do uso do jogo didático como recurso pedagógico para a aprendizagem 

do conteúdo de Soluções Química os alunos descreveram suas opiniões. Todos os discentes 

concordaram que o uso desse recurso pedagógico traz benefícios para as aulas, bem como 

para a aprendizagem. Um deles destacou: “Como o jogo é uma dinâmica diferente que inclui 

brincadeiras, seria mais fácil aprender, pois vai ser uma coisa diferente do que é passado 

na sala de aula e na escola”. Essas perspectivas são de grande importância, pois, mostram 

que tanto os que nunca participaram de atividades lúdicas, quanto os que já participaram se 

mostram ansiosos e animados para participarem de uma de uma atividade desse tipo. 

 

Resultados do questionário 02 

 

O questionário 02 foi composto por 6 perguntas subjetivas que tinham a intenção de 

investigar se os alunos aprovaram a metodologia utilizada. 

 

Questões: 01, 02 e 03 

 

Com relação ao jogo didático “Caça ao Tesouro Químico”, 100% da turma 

responderam ter gostado do jogo, entre os relatos um deles descreveu: “Aprimorei meus 

conhecimentos sobre o conteúdo de uma forma diferente e divertida”. O gráfico 03 aborda 

os aspectos do jogo que os alunos relataram achar mais interessantes. 
Gráfico 03: Mais interessante no jogo na visão dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

 A maior parte da turma 37,9% destacou que o que mais achou interessante a teoria, 

ou seja, a maneira como as questões do jogo foram elaboradas. O dinamismo do jogo se 

destacou em segunda posição, com total de 31,0% das opiniões dos alunos, esse aspecto é 

caracterizado pela diversão fora de sala de aula, enquanto, a cooperação do jogo ocupou a 

terceira posição no gráfico com a percentagem de 17,3%, nesse aspecto os discentes 

consideraram o trabalho em equipe. Outros 13,8% disseram que o mais interessante foi o 

prêmio (caixa chocolate) que ganharam no final do jogo. Sendo assim, é importante destacar 

que o jogo “Caça ao Tesouro Químico” foi uma boa alternativa para auxiliar na fixação do 

conteúdo de Soluções Química, tendo em vista que foi aprovado pela turma. 

 De acordo com 72,4% da turma, o jogo didático “Caça ao Tesouro Químico” 

contribuiu para aprendizagem. Os discentes descreveram que o jogo ajudou, principalmente, 

para esclarecer dúvidas acerca do conteúdo, estimulou a resolver as questões, auxiliou na 

fixação o conteúdo, entre outros. Um aluno ressaltou: “Sim, pois tinha que resolver algumas 

questões e nessas questões estavam contidas coisas que tinham me deixado com dúvida, com 

isso me ajudou a esclarecer”. Somente 27,6% disseram ter aprendido apenas um pouco com 
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o jogo, entre essa percentagem estavam ou que ficaram com dúvidas se aprendeu ou não, e 

responderam “mais ou menos”. Portanto, acredita-se que o jogo didático contribuiu para 

aprendizagem dos alunos, tornando-se uma alternativa para a construção do conhecimento.      

 

Questão: 04 

 

Foi questionado à turma se eles obtiveram outros aprendizados além do conteúdo de 

Soluções Químicas. Esse questionamento tinha o intuito de descobrir se os estudantes tinham 

conhecimentos acerca da Interdisciplinaridade e se conseguiam identificar a sua presença no 

jogo. Pois, a interdisciplinaridade aparece no jogo de maneira subjetiva, na leitura do mapa, 

necessária no jogo, que trabalha a geografia por exigir conhecimentos topográficos do 

espaço escolar, localização e orientação geográfica, aparece também na resoluções das pistas 

nas quais são necessários cálculos que exigem conhecimentos matemáticos como domínio 

da operações aritméticas e da regra de três além das competências como agilidade, potência 

e resistência trabalhadas na educação física e necessárias para se locomover de um ponto 

para outro em busca das pistas. 

 Sendo assim, chegou-se à conclusão de que a maioria deles não conseguiu identificar 

a presença de conhecimentos de outras disciplinas, pois, apenas 37,9% descreveram ter 

aprendido outros conhecimentos, tais como: de matemática, a se localizar na escola 

utilizando o mapa e a trabalhar em equipe.  

Enquanto, 62,1% relataram que não obtiveram outros aprendizados além dos 

conhecimentos de Soluções. Ao analisar esse contexto é possível compreender que alguns 

deles talvez nunca tenham participado de uma aula que abordasse a Interdisciplinaridade ou 

não lembra. Já que na maioria das vezes os conteúdos das disciplinas são repassados 

separados e não de forma conjunta, fazendo a relação entre os conhecimentos das disciplinas 

sejam totalmente desconhecidas para os alunos, por mais que elas estejam diretamente 

ligadas uma a outra, como exemplo a física e a Química. Nessas duas disciplinas muitos 

alunos conseguem relacionar os conhecimentos, mas em outras disciplinas os discentes não 

são capazes de identificar a relação. Sendo assim, é necessário que os docentes promovam 

aulas e atividades interdisciplinares, para que os alunos consigam assimilar a relação entre 

os distintos conhecimentos. 

 

Questões: 05 e 06 

 

Também foi questionado aos estudantes se eles gostariam que a metodologia fosse 

trabalhada em conteúdos futuros. Neste questionamento 96,6% da turma aprovou e gostaria 

sim, que a o lúdico fosse trabalhado novamente. Segundo eles será mais interessante e vão 

aprender brincando. Apenas 3,4% respondeu que não gostaria, e nem justificou o motivo. 

Nessa mesma linha o ultimo questionamento buscou saber se os discentes acham importante 

o uso do lúdico para o ensino da disciplina de Química 100% da turma relataram que acham 

importante, justificando que a matéria é cansativa e o uso dessa metodologia deixará a 

Química mais interessante e sairá da rotina da sala de aula.  

 

CONCLUSÕES 

 

Portanto, o lúdico aliado a interdisciplinaridade pode ser uma excelente alternativa 

para o ensino de Química, pois, propicia motivação para os alunos na aprendizagem. 

Ressalta-se que o ensino de Química ainda necessita de atividades interdisciplinares que 

contextualizem os conhecimentos das disciplinas de maneira conjunta. Com relação ao jogo 

didático “Caça ao Tesouro Químico”, o mesmo agradou aos alunos se tornando uma 

alternativa para facilitar a fixação do conteúdo de Soluções Químicas. 
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ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: reflexões necessárias a construção da 

identidade docente 

 

Kellysson Kennedy de Oliveira Cardoso63 

Iure Coutre Gurgel² 
 

RESUMO 

 O presente trabalho tem como finalidade mostrar algumas reflexões do que vem a ser o 

estágio na Educação Infantil como espaço de formação para a construção da identidade 

docente. O mesmo visa  apresentar as experiências vividas no Estágio Supervisionado I do 

curso de Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus 

Avançado de Patu- CAP/UERN, realizado em uma creche do município de Patu – RN, turma 

de nível V. O referido estágio foi dividido em dois momentos: o primeiro, a fase de 

observação na escola campo de estágio, já o segundo momento, foi o período da docência 

compartilhada.  Como referenciais teóricos, nos fundamentamos em autores, como: Pimenta 

e Lima (2004), Ninin, (2010), Tardif (1996) e Rousseau (2004), trazendo considerações 

sobre os conceitos de educação infantil, teoria e prática, ambiente escolar, observação e 

estágio. Tendo como foco a contribuição na formação docente. Os resultados evidenciados, 

foram relevantes para pesarmos sobre a construção da identidade profissional, pois 

acreditamos que o momento do estágio, torna-se essencial para a formação do pedagogo por 

possibilitar reflexões necessárias a construção da práxis docente. 

 

Palavras-chaves: Educação Infantil. Estágio Supervisionado. Identidade docente. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Os alunos de cursos de licenciatura há algum tempo vêm usufruindo os períodos de 

estágios que são oferecidos aos discentes para que através desses momentos o aluno consiga 

assimilar e por em prática conteúdos, temas emergentes e debates em sala de aula com a 

prática pedagógica em locais extraclasse. Será falado aqui, mais especificamente das 

vivencias no estágio feito da disciplina “Estágio Supervisionado” presente na grade 

curricular do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN, Campos Avançado de Patu - CAP. O presente curso com duração média de quatro 

anos, tem a finalidade de formar pedagogos para atuarem em ambientes escolares e não 

escolares.  

 Pretende-se, com esse trabalho, explicar alguns conceitos e reflexões sobre como 

ocorre, em grande maioria, o primeiro estágio esse na educação infantil. Serão abordado 

pontos acerca dos temas posteriormente citados com o objetivo ajudarem aqueles que se 

acham incapazes ou em situações desconfortáveis com seu primeiro estágio. Abordarei 

reflexões sobre o inicio desse momento da prática em sala de aula, dificuldades encontradas, 

subsídios para uma boa formação, conceitos de infância e como trabalhar com essas. É de 

grande valia que esse trabalho não seja visto como uma generalização, mas com uma amostra 

do que acontece com vários discentes dos cursos de licenciatura. 

Para ajudar na compreensão serão usadas obras de autores como Pimenta e Lima 

(2004), Ninin, (2010), Tardif (1996) e Rousseau (2004) conhecidos do curso de pedagogia, 
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com isso melhorando a assimilação das teorias e práticas que consequentemente ajudarão no 

processo de formação docente. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nos cursos de licenciatura existem disciplinas que são destinadas aos estágios, 

momentos em que o aluno se depara com a ida ao tão esperado local onde vai praticar. 

Primeiro com forma de ambientação depois como regente das práticas. O discente deve 

compreender que todo em seu percurso perante o curso foi ou deve ser de grade importância 

para a sua formação, pois através dos estudos que são construídos as bases de um bom 

profissional.  É necessário compreender que o estágio não um emprego propriamente dito, é 

o momento em que proporciona ao discente desenvolve habilidades e adquirir experiências. 

Essas práticas nesta área escolhida ajudarão na formação e na aprendizagem do futuro 

profissional que atuará nesse ambiente. A importância do estágio segundo Pimenta e Lima  

 
O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de 

aprender a fazer “algo” ou “ação”. A profissão de professor também é 

prática. E o mundo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da 

imitação será a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, 

reelaboração dos modelos existentes na prática consagradas como bons 

(PIMENTA E LIMA, 2004). 

 

 Esses períodos de estágios proporcionam ao discente das já citadas disciplinas, 

ocasiões de reflexões sobre o que é e como funciona aquele ambiente. É importante ressaltar 

que sem a teoria não existe uma boa prática, pois elas não devem se separar. Carece existir 

o estudo e após, ir à prática para detectar o que poderá ser usado ou adaptar o que se foi 

estudado. Nesse ambiente o estagiário verá como alguns profissionais se portam e dominam 

suas áreas, consequentemente com essas análises irá desenvolver ao longo do tempo sua 

própria práxis, Aproveitando o que deu certo e refletindo sobre o que deu errado para que 

com isso não cometa mais o mesmo erro.  

 É exatamente nesse percurso que alguns discentes encontram dificuldades para ir a 

campo. Quando se chega à metade do curso já com uma grande bagagem de conhecimentos, 

mas ainda com pouca ou quase nada de prática. Então é preciso conviver com o nervosismo 

e as angustias que é ir reger em uma sala de aula. Para entender melhor, Tardif e Gauthier 

(1996, p. 11), vêm dizer que “o saber docente é um saber composto de vários saberes 

oriundos de fontes diferentes e produzidos em contextos institucionais e profissionais 

variados”. Com isso, na formação docente será encontrado, ambiente novo desafiador, 

entretanto é assim que serão aprendidos na prática em sala de aula outros conceitos como o 

da desenvoltura do professor, domínio de sala, ponderações sobre o seu planejamento, como 

é que as crianças interagem, o contexto do lugar.  

 O estágio na educação infantil proporciona o entendimento na área, de como é o 

funcionamento, como é o comportamento das crianças, seus familiares e professores. É 

necessário que o estagiário tenha conhecimento do que vem a ser infância e os conceitos de 

criança, pois é nesse ambiente que inicia a vida escolar das crianças essa que é a mais 

importante. É a base para toda uma vida, É fundamental, pois nessa fase que irá se formar a 

personalidade da criança. Rousseau vem dizer que: 

 
Não se conhece a infância; no caminho das falsas ideias que se têm, quanto 

mais se anda, mais se fica perdido. Os mais sábios prendem-se ao que aos 

homens importa saber, sem considerar o que as crianças estão em 

condições de aprender. Procuram sempre o homem na criança, sem pensar 

no que ela é antes de ser homem (ROUSSEAU, 2004, p. 4). 
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Nesta fase que a criança tem o direito de ser livre para se conhecer e conhecer ao seu 

redor dentro de suas limitações e sempre com olhar de um adulto que realmente entenda dos 

processos de crescimento e desenvolvimento delas. Para isso temos os cursos de formação 

docente, para ajudar e melhor sua formação e seu desenvolvimento quanto pessoa. 

Evidentemente conhecerá o real significado do que é a educação infantil. A quem diga que 

a educação infantil é lugar apenas de deixar as crianças para irem trabalhar, que é lugar onde 

só brincam, que não aprendem muita coisa, mas se enganam esses que o falam. Esse lugar 

quando funciona como deveria, ajudam nos processos desenvolvimento motor, mental e 

social contribuindo com o avanço da criança para as adversidades que essa encontrará. 

 

METODOLOGIA  

 

Na disciplina de Estágio Supervisionado I, o objetivo era dar inicio a prática docente 

em sala de aula, feitas pelos alunos do curso de Pedagogia, assim com todo estudo e 

orientações do que e o que fazer desse espaço de tempo, deu-se início a mais um momento 

de aprendizagem.  

O Estágio foi feito no período de quinze dias na escola de Ensino Infantil Governador 

Aluízio Alves na cidade de Patu situado no Rio Grande do Norte. Esse período está dividido 

em cinco dias de ambientação e dez dias de regência. Onde na ambientação foi feita uma 

sondagem que serviu para reconhecer as dificuldades dos alunos, do espaço da escola e 

problemas falados pela professora titular da sala. Os dez dias forma de regência na sala de 

aula da já citada escola, em uma turma do nível V. A sala contava com 18 alunos 

matriculados, com média de cinco anos de idade. Abre-se espaço para mencionar o pouco 

espaço nessa sala de aula e a pouca ventilação, apresentando dificuldades para a prática de 

algumas atividades e até mesmo chegar até os alunos.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 

Momento de ambientação 

 

 Os alunos de licenciatura do curso de pedagogia já se habituaram a irem a acampo 

para fazerem observações em escolas e ambientes não escolares, por isso não existe muita 

dificuldade na parte de análise e entendimento do funcionamento. O problema é que alguns 

alunos entendem as observações como forma de analisar e criticar que está sendo observado. 

Como fala Ninin: 
Se na perspectiva crítica de educação consideramos o sujeito capaz de fazer 

uso do conhecimento para modificar a si próprio e ao contexto em que se 

encontra inserido, tendo para isso que negociar significados e buscar 

constantemente o consenso com aqueles com os quais se relaciona, então 

podemos dizer que observação é o ato de olhar alguém ou alguma coisa 

cuidadosamente, a partir de critérios negociados, com o propósito de 

entender e fundamentar os aspectos observados, de modo a possibilitar 

mudanças factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais dos 

envolvidos, capazes de gerar transformação não somente neles, mas no 

contexto em que atuam (Ninin, 2010, p 36-7). 

 

É evidente que quando a observação for feita se realize com o máximo de atenção, e 

que não haja busca incessante por erros, nem tampouco criticar prática de professor sem 

entender o contexto. Partindo dessa ideia é importante ressaltar os valores significativos do 

uso dos sentidos e significados das ações observadas. 

Durante os cincos dias de ambientação foi visto como as crianças se comportavam e qual a 

causa para aquele comportamento, alguns ficavam com receio coma presença do observador 

outros já queria chegar mais perto e conversar. Tudo dentro da normalidade do mundo das 
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crianças. A professora explicava tudo o que acontecia dentro de sala de aula ajudando ainda 

mais na coleta de dados, falava sobre o desempenho dos alunos, das aulas, do funcionamento 

da escola e também da estrutura familiar dos alunos, tentando justificar comportamentos dos 

alunos.  

Foi um momento de grande aprendizagem, mas vale lembrar que quando se está 

como observador o entendimento sobre o assunto é muito superficial, podem deixar algo 

passar despercebido. Por isso o máximo de concentração para tentar filtrar o que há de 

melhor e entender como funciona a rotina da escola, procurar o que precisa melhor e o que 

precisa continuar para não perder e nem atrapalhar no desenvolvimento das crianças. 

 

Período de regência e a teoria na prática 

 

 Durante o período de regência, que ocorreu em dez dias, precisamente no fim do ano 

próximo as festas de fim de ano, confraternização encerramento do ano letivo. Iniciou-se 

com muita dificuldade, pois como foi falado quando estamos no momento de observação se 

tem um conceito e depois que é oportunizada a prática é diferente. 

 A primeira vista é preciso muita calma e sabedoria para lidar com as situações que 

acontecem dentro da sala de aula. O dia-a-dia deste ambiente é sempre diferente, não há nada 

de monotonia.  

As crianças que tem por finalidade aprender e conhecer o mundo a sua volta, tinham 

que conhecer o ambiente de sua cidade, por volta da escola mais precisamente. As aulas 

foram voltadas para isso, tivemos momentos de ir a campo para analisar como estava questão 

do meio ambiente, da poluição. Nesse mesmo dia procuramos por formas geométricas. 

Fomos para baixo de uma mangueira que fica no terreno da escola, mas pouco conhecido 

pelas crianças. As mesmas expressavam o prazer por estar ali naquele momento, que teve 

roda de leitura, conversa sobre a fauna e a flora, preservação do meio ambiente. 

 Essa parte do estagio nós dá oportunidade de nos reconhecer como professores, sua 

função e os percalços que existem na profissão. É aqui que começamos a nos ver como 

profissionais da área de educação, onde refletiremos sobre nossa prática. Os nossos 

professores irão estar nos ajudando e nos observando para após o tempo de estágio nos dê 

um parecer sobre a nossa atuação. A partir de outra visão podemos corrigir nossos erros e 

melhorar e contemplar nossos acertos. No momento de observação estamos como plateia e 

agora somos o ator principal que aguarda por palmas da plateia que nos observa. 

 Nas salas das universidades fala-se tanto em professor reflexivo, estudam-se assuntos 

que abordam esse tema para que com isso o discente tenha em mente que é preciso refletir 

sobre sua prática pedagogia. Para isso Pimenta fala que: 

 
O surgimento de novas concepções sobre o futuro docente, que passava a 

ser considerado como um intelectual em formação e a educação como um 

processo dialético de desenvolvimento do ser humano historicamente, 

possibilitaram a compreensão do Estágio como investigação das práticas 

pedagógicas nas entidades educativas, cenários sociais de caráter coletivo 

(Pimenta e Lima, 2011, p 47). 

 

 A partir disso compreende-se que o estágio nada mais é que a ocasião de investigar 

as práticas pedagógicas no ambiente escolar e não escolar. A aprendizagem por parte do 

professor não é cessante ela está sendo construída a cada dia passado em sala de aula.  O 

educar trabalhador dessa área precisa estar sempre se atualizando para que sua prática não 

se engesse.  

No período estudo busca-se entender o funcionamento e reconhecimento do ambiente 

educador, sua função para a sociedade e também a necessidade da escola na vida das pessoas.  

 

Dificuldades encontradas 
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  A regência foi um ganho de muito conhecimento e experiência como docente, pois 

proporciona ao discente a chance de estar na diante de uma sala de aula. Na escola citada 

foram encontrados alguns percalços que dificultavam a efetivação de atividades e 

desenvolvimento das crianças. Lógico que não devemos desistir por causas das barreiras 

encontradas, devemos buscar estratégias para melhorar o ambiente, aproveitar o que tem a 

disposição e sempre tem recursos para isso. Diante disso tudo e pensando nos trabalhos feitos 

por professores nos mais diversos lugares é preciso afirmar que aulas não acontecem apenas 

em sala, em meio às quatro paredes. É preciso pensar em uma educação para o mundo e não 

longe dele, por isso surgiu à necessidade de trabalhar com atividades fora da classe.  

 Outra dificuldade encontrada foi à transição dos momentos de brincadeiras e 

dinâmicas por parte dos alunos. Acredita-se que pelo fato da professora titular não em sua 

prática pedagógica não fazer uso rotineiro dessas estratégias que são os momentos lúdicos. 

Por não estarem habituado com esses momentos e não conhecer as regras das brincadeiras e 

acharem que não existem normas se dispersa e acaba por não conseguir entender o jogo ou 

brincadeira. Mas ficou claro que com o tempo elas vão se adaptando e se engajando com 

muita seriedade levando tão a serio ao ponto de não aceitar que alguém descumpra as regras.  

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  O estágio supervisionado é a oportunidade do aluno cursista dos cursos de 

licenciatura em ter contado com a prática que pode leva-lo a criação de estratégias que 

ajudaram no enfrentamento dos desafios que é estar em sala de aula. Alguns acham que não 

é a área adequada, mas quando conhece o ambiente e as crianças termina por se apegar a 

profissão. O ganho de reflexão, criticidade e criatividade aumentam cada dia que passa, pois 

o futuro professor terá que estar nesse engajamento em melhorar a qualidade de ensino e 

aprendizagem dos alunos criando formas de aulas atrativas e que gerem a participação dos 

discentes. 

 A teoria na prática será mais que necessária para a formação do sujeito como 

professor. Usará o foi aprendido em debates, apresentações congressos, cursos e minicursos, 

leituras de texto e outros meios de informações. Dará mais importância aos conteúdos 

aprendidos durante sua formação e que com isso ajudará a corrigir erros e que poderão 

aparecer.  

 A área da educação infantil como primeiro estágio dá subsídios para entender como 

funciona a base da educação da região e até mesmo do Brasil, os pontos negativos que 

existem e também os pontos positivos e com isso levar a aprendizagem de volta para a 

academia e consequentemente produzindo mais conhecimento para que com isso outras 

pessoas conheçam como é o cenário da educação brasileira e com os estudos dos casos 

buscarem ferramentas para diminuir e ajudar aqueles que há tempos esperam por uma 

educação de qualidade.  
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INTERDISCIPLINARIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
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RESUMO 

Neste artigo apresentamos a trajetória e os diferentes conceitos dados ao Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana desde a Antiguidade Clássica até os dias atuais. Além disso, 

o trabalho aborda o conceito de interdisciplinaridade, especificamente de 

interdisciplinaridade escolar, na visão de alguns autores, e discute de que forma a 

interdisciplinaridade contribui para a formação do sujeito. Compreende-se que existe uma 

relação mútua entre o trabalho interdisciplinar e a formação humana, visto que a 

interdisciplinaridade busca formar o ser integralmente e que a dignidade humana faz parte 

dessa formação, pois é um valor fundamental para o ser humano.  Dessa forma, compreende-

se que é necessário que a interdisciplinaridade esteja presente na prática pedagógica do 

professor nas escolas, pois poderá propiciar ao aluno novos conhecimentos, desenvolver 

valores, comportamentos e atitudes, de modo a possibilitar que ele seja conhecedor de seus 

direitos e deveres enquanto cidadãos, contribuindo, assim, para o conhecimento de que todo 

cidadão é digno e merece ser respeitado. 

 

Palavras chaves: Interdisciplinaridade; Interdisciplinaridade escolar; Dignidade da Pessoa 

Humana. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta a trajetória e os conceitos do princípio da dignidade da 

pessoa humana e o conceito de interdisciplinaridade, especificamente a interdisciplinaridade 

no âmbito escolar. O objetivo do artigo é relatar a trajetória do princípio da dignidade da 

pessoa humana desde a Antiguidade Clássica até os dias atuais e abordar o conceito de 

interdisciplinaridade na escola na visão de alguns estudiosos. 

O artigo foi dividido da seguinte forma: Definindo conceitos: Interdisciplinaridade; 

Princípio da dignidade da pessoa humana e Interdisciplinaridade e dignidade humana. 

Na primeira parte, apresenta-se o conceito de interdisciplinaridade na visão de alguns 

estudiosos, dentre eles, Fazenda (2000), Luck (1990), Morin (2001), Japiassu (1976), 

também alguns documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e realiza-se uma pesquisa sobre a trajetória do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Essa trajetória apresenta um relato do conceito 

sobre a dignidade humana desde a Antiguidade até a sociedade contemporânea. A sua 

principal fundamentação teórica é Sarmento (2016), Zilles (2012), Santos (2016), Sarlet 
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(2012) além de trabalhar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição 

Federal Brasileira. 

Em seguida faz-se a relação entre interdisciplinaridade e dignidade humana, 

apresentando que existe uma relação mútua pois ambas favorecem a formação humana do 

sujeito na sociedade. 

Portanto, vê-se que a interdisciplinaridade contribui para a formação humana do 

sujeito e como é importante que o professor adote em sua prática pedagógica a 

interdisciplinaridade, pois é focada num processo de ensino aprendizagem que é 

desenvolvido ao longo de toda uma vida. Não é só transmitir conteúdo por conteúdo pronto 

e acabado, mas transmitir esses conteúdos abordando as contribuições que estes tem na 

transformação da realidade social que o aluno está inserido e fazer despertar no discente um 

ser crítico e pensante capaz de modificar tudo aquilo que ache necessário a sua igualdade de 

direitos em sociedade e na sua dignidade humana. 

 

DEFININDO CONCEITOS: INTERDISCIPLINARIDADE E DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA 

 

Interdisciplinaridade 

 

São muitos os conceitos de interdisciplinaridade, mas tomamos aqui aquela que diz 

respeito as discussões sobre a interdisciplinaridade no âmbito escolar. Trata-se de uma 

prática que não separa as disciplinas no contexto escolar, mas que amplia o trabalho 

disciplinar na medida em que promove a integração e a aproximação das disciplinas e das 

atividades docentes. Segundo Fazenda (2008, p. 21): 

 
Na interdisciplinaridade escolar a perspectiva é educativa [...]. Na 

interdisciplinaridade escolar, as noções, finalidades, habilidades e técnicas 

favorecem sobretudo o processo de aprendizagem, respeitando os saberes 

dos alunos e sua integração.  

 

Percebe-se com isso  que a interdisciplinaridade desenvolvida na escola visa a 

formação humana e a formação integral do aluno, respeitando o conhecimento que o mesmo 

já traz consigo para dentro da escola, onde o professor deve buscar  integrar os conteúdos 

das disciplinas com as diferentes realidades  dos alunos  a fim de desenvolver um processo 

de ensino aprendizagem significativo, onde o aluno possa questionar, elaborar explicações, 

participar ativamente das aulas argumentando, refletindo e inferindo sobre determinado 

conteúdo e/ou realidade.  

Segundo os PCN’s a integração dos diversos conhecimentos ligados a realidade do 

aluno, favorece um processo de ensino aprendizagem motivador tanto para os docentes como 

para os discentes. Assim, a interdisciplinaridade vai além de uma simples união das 

disciplinas, mas é a união dos saberes, do conhecimento, é a possibilidade de um ensino 

contextualizado que visa trabalhar as disciplinas atreladas com assuntos de interesse e da 

realidade do discente. Isso fica claro nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), ao 

descrever: 

 
A integração dos diferentes conhecimentos pode criar as condições 

necessárias para uma aprendizagem motivadora, na medida em que ofereça 

maior liberdade aos professores e alunos para a seleção de conteúdos mais 

diretamente relacionados aos assuntos ou problemas que dizem respeito à 

vida da comunidade. Todo conhecimento é socialmente comprometido e 

não há conhecimento que possa ser aprendido e recriado se não se parte 

das preocupações que as pessoas detêm (BRASIL, 2000, p. 22). 
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Vários estudiosos abordam o tema interdisciplinaridade, alguns a definem como 

cooperação de várias disciplinas, outros como o trabalho das disciplinas de forma unificadas 

com um objetivo em comum que é a formação global do aluno, outra definição é a que 

implica a existência de um conjunto de disciplinas interligadas e com relações definidas. 

Evitando, dessa forma, os conteúdos isolados e fragmentados. São várias as definições 

acerca da interdisciplinaridade. 

Na concepção de Japiassu (1976, p.74), “interdisciplinaridade se caracteriza pela 

intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, 

no interior de um projeto especifico de pesquisa”. Sendo assim, a interdisciplinaridade é uma 

reflexão inovadora sobre o conhecimento, contra o saber fragmentado que existe, propondo 

um avanço no ensino tradicional, com o intenção de superar o isolamento entre as disciplinas 

e repensar o próprio papel dos professores na formação dos alunos para o contexto atual em 

que estamos inseridos. 

Morin (2001, p. 115) disserta sobre a interdisciplinaridade como sendo algo que 

possui muitos significados:  

 
A interdisciplinaridade pode significar, pura e simplesmente, que 

diferentes nações se posicionam na ONU, sem fazerem nada além de 

afirmar, cada qual, seus direitos nacionais e suas próprias soberanias em 

relação às 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. 

 

Para Fazenda (2000, p. 7), interdisciplinaridade é atitude, segundo ela: 

 
[...] interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 

conhecimento, de abertura a compreensão de aspectos ocultos do ato de 

aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. Exige, 

portanto, na prática uma profunda imersão no trabalho cotidiano. 

 

Nesse sentido, a palavra atitude está relacionada a ação, ao agir do professor em 

abordar questões que interferem na vida dos alunos e com as quais se confrontam 

cotidianamente. As problemáticas sociais como: ética, saúde, educação, bem-estar social, 

dignidade da pessoa humana são conteúdos essenciais para a eficácia do conhecimento. 

Podemos assim dizer que a interdisciplinaridade é uma proposta ousada, cuja forma 

de ensinar leva em consideração a construção do conhecimento pelo próprio aluno partindo 

da sua realidade. 

A interdisciplinaridade não visa a eliminação das disciplinas, mas a união dessas, 

pois o conhecimento é um fenômeno com várias dimensões nunca acabadas, assim, pois, 

“Eliminar as barreiras entre as disciplinas é um gesto de ousadia, uma tentativa de romper 

com um ensino transmissivo e morto, distante dos olhos das crianças e dos adolescentes [..]” 

(FAZENDA, 2008. p.87) 

Para tanto, faz-se necessário ações dos professores com o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa que englobam as diferentes áreas dos saberes, articulando as disciplinas 

em um objetivo comum. É necessário que haja segundo Heloísa Luck (1990) “[...] uma visão 

de conjunto para que se estabeleça coerência na articulação dos conhecimentos”.  

Portanto, na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não visa criar novas 

disciplinas ou novos conhecimentos, mas utilizar os conhecimentos das várias disciplinas 

para buscar a compreensão de um problema ou um fato sob diferentes pontos de vista. 

“Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para resolver às questões e aos 

problemas sociais contemporâneos” (BRASIL, 2002, p. 34). 

 Sendo assim, conclui-se que a interdisciplinaridade muito contribui para que o aluno 

tenha o conhecimento dos problemas sociais, pois tem como objetivo trabalhar os 
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conhecimentos de várias disciplinas ligando-as a questões do dia a dia dos discentes, 

levando-os a pensar e questionar e se desenvolverem como seres conhecedores de seu papel 

social, de seus direitos e deveres enquanto cidadãos, resguardando sua dignidade humana.  

 

O princípio da dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade da pessoa humana é um conceito abrangente e para tentar defini-la é 

necessário analisar a origem desse termo para que seja possível entender seu papel na 

sociedade atual. Seu sentido foi sendo criado aos poucos e compreendido historicamente seu 

valor. 

Zilles (2012, p. 70) diz que são muitos os conceitos atribuídos ao termo “dignidade 

humana” no decorrer da história, nas palavras do autor: 

 
Os diferentes conteúdos ou significados atribuídos ao termo “dignidade 

humana”, no decurso da história, não se excluem mutuamente, nem se deve 

absolutizar este ou aquele, pois a pessoa humana é um todo, abrangendo a 

dimensão corpóreo-espiritual [...] 

 

Sendo assim, vão surgindo ao longo da história da humanidade várias interpretações 

sobre dignidade humana desde os tempos pré-modernos até os dias atuais. O termo princípio 

da dignidade da pessoa humana tem uma interpretação muito ampla e segundo Sarmento 

(2016, p.16) é devido: 

 
[...] a diversidade das suas fontes históricas e fundamentações teóricas, a 

sua incidência sobre temas profundamente controvertidos sob o prisma 

moral, político e religioso, e o pluralismo social que caracteriza as 

sociedades contemporâneas contribuem para tornar a interpretação da 

dignidade da pessoa humana um terreno fértil. 

 

Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana foi sendo ao longo do tempo 

esculpido por fatores sociais, econômicos e políticos ao longo da história das sociedades, 

sendo associado a diferentes interpretações. 

Nas fontes pré-modernas, a dignidade da pessoa humana já era enfatizada no livro de 

Genesis - primeiro livro da Bíblia Cristã - no século VI a.C. que proclamava a grandeza do 

homem ao afirmar que Deus o criara a “sua imagem e semelhança”. Essa ideia vem sendo 

perpassada ao longo dos tempos, tomando como afirmação da dignidade da pessoa humana 

até os dias atuais. 

O ser humano também recebeu valor no pensamento helenístico, sendo ressaltado na 

filosofia do sofista Protágoras, na qual ele afirmou ser o homem a medida de todas as coisas. 

Dessa forma, evidencia-se também na filosofia de Sócrates que enaltece o uso da razão, da 

coragem e da criatividade específicas do homem. 

Podemos ver que o homem é o centro da dignidade sendo ele “a imagem e 

semelhança de Deus”, sendo ele um ser dotado de razão.  

Na antiga Grécia, vai se analisar a dignidade do homem na sociedade. A desigualdade 

entre as pessoas estava naquela época intrínseca na sociedade e era vista como algo natural, 

onde a escravidão era aceita socialmente sem questionamentos, embora já se discutisse a 

igualdade, porém uma igualdade onde as pessoas não deveriam ser tratadas iguais, 

acreditando na desigualdade natural entre os seres humanos, justificando dessa forma a 

escravidão dos negros na época, nesse sentido justificou Aristóteles (1978, p.447-448): “[..] 

que alguns deviam mandar e outros obedecer é algo não apenas necessário, mas também útil, 

pois desde a hora do seu nascimento, alguns são marcados para serem escravos , outros para 

serem senhores”. E esse princípio se estendia para diferenciar homens e mulheres, ele dizia: 
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“o homem é por natureza superior e a mulher inferior, então é ele que governa e ela é 

governada” (ARISTÓTELES, 1978 p. 448) 

Outro conceito hierárquico sobre dignidade da pessoa humana, encontra-se na Roma 

Antiga. A dignidade era empregada de acordo com a posição que o homem exercia em 

relação a outras espécies na natureza humana. Estando relacionada, com a posição social que 

o indivíduo exercia na sociedade e seu reconhecimento social, sendo dessa forma rotulado 

como pessoa mais digna ou menos digna. 

Na antiguidade clássica, os estoicos caracterizam o homem como um ser livre e 

responsável por seus atos e seu destino. A dignidade é fundamentada em características 

próprias ao homem, sendo a lei moral sua garantia. O filósofo estoico Cícero da Roma Antiga 

(1913) em sua obra De Officcis (Dos Deveres) de 44 a.C., designou a dignidade algo inerente 

somente ao ser humano, de forma igual para todos, sendo condição que o diferenciava dos 

demais seres, tornando-o superior a estes. Contudo Cícero, assim como Aristóteles aceitava 

a escravidão, e somente criticava a violência sofrida pelos escravos nas mãos dos seus 

senhores. 

Essa superioridade do homem em relação aos demais seres foi ressaltado quatro 

séculos depois, na idade Média, por Santo Agostinho Para ele o homem era um ser racional, 

que Deus atribuiu inteligência e que era superior a todas as outras coisas existentes na Terra. 

Mesmo pregando que o ser humano é superior a todos os demais, a teoria de Santo Agostinho 

nada tinha de igualitária. Ele acreditava na “graça” proveniente de Deus para o homem, mas 

nem todos os homens tinham essa “graça”, apenas os escolhidos que alcançavam a salvação, 

justificando dessa forma a desigualdade entre as pessoas como sendo vontade divina. 

Para os filósofos e teólogos dessa era medieval, é a natureza do homem como ser 

espiritual que o faz imagem e semelhança de Deus. Tomás de Aquino vincula a dignidade 

do homem ao seu status de pessoa, definindo-o como indivíduo de natureza racional, pois 

age por responsabilidade própria. Para ele, a pessoa é o ser mais digno entre todos os seres 

da natureza, por ser racional, de natureza intelectual, dotado de saber existe por si mesmo, 

relacionando a dignidade do homem na ordem do ser. 

Enfim, foi visto que na Idade média, o conceito de dignidade passa por vários planos, 

porém predomina aquele ligado a imagem de Deus e ao estoicismo onde a dignidade do 

homem fundamenta-se na sua natureza. A dignidade passa de um conceito heterônimo, ou 

seja, onde a dignidade está vinculada a vontade de outras pessoas, regras e normas de 

conduta social e passa para uma visão autônoma da dignidade onde o homem age por conta 

própria sendo responsável pelos seus atos. 

Em suma, até a Modernidade o homem foi visto como um ser superior em relação 

aos demais animais e seres da natureza, todavia, não existia uma igualdade real entre os 

homens em direitos e deveres, prevalecendo durante todo este tempo uma estratificação 

social entre os homens, vista de forma natural, onde uns eram afortunados e outros não, uns 

nasciam para servir outros para mandar, uns tinham divindade divina outros não. A 

dignidade também era vista de acordo com a posição social que o homem ocupava. Quem 

tinha mais status econômico e social era mais digno e vice versa, fortalecendo dessa maneira, 

a desigualdade social. 

Até então, todas as inferências de dignidade da pessoa humana não se chegava a uma 

igualdade entre os homens na sociedade em direitos e deveres. Essa igualdade era somente 

proclamada perante Deus, mas não na vida cotidiana. 

Enfim, no Renascimento verificou-se uma valorização do ser humano na sociedade. 

O homem tem livre liberdade de escolha e modela-se pelo uso que fizer dessa sua liberdade. 

O pensador renascentista Giovanni Pico della Mirandola (1999), argumenta que “a dignidade 

humana repousa, antes de tudo, na autonomia individual, que consiste na capacidade que 

tem o ser humano de fazer escolhas sobre os rumos da sua vida” (SARMENTO, 2016). 

Assim sendo, o humanismo, procurou fundamentar a natureza do homem pela sua 

liberdade e escolhas e não mais no ser “imagem e semelhança de Deus”, fundamentando a 
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concepção de homem em dois eixos: dignidade e universalidade, rompendo com a imagem 

cristã da idade média e consolidando uma imagem racionalista e secular do homem. 

O processo de secularização atinge o apogeu quando Immanuel Kant afirma que “a 

autonomia ética do ser humano é o fundamento de sua dignidade” (ZILLES, 2016, p. 67). 

Nesse princípio o conceito de dignidade vai se desvinculando da religião, substituindo a 

vontade de Deus pela natureza, deixando de lado a visão do homem dependente da lei natural 

ou divina, centralizando o foco na capacidade do homem formar livremente a vontade 

própria. Por conseguinte, nessa perspectiva a dignidade não é pertencente só à elite, mas um 

atributo de todas as pessoas. 

 Contudo, foi só no Iluminismo que a dignidade ganha efetivamente um respaldo com 

a Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789  que 

declara no seu Art 1º: “Todos os homens nascem livres e iguais em direitos.”, daí os 

franceses tomam a igualdade como valor fundamental para todos. Alguns anos antes os 

EUA, na Declaração da Independência, de 1776, afirmava “todos os homens são criados 

iguais.” Destacando o valor da igualdade entre os homens. Nasce assim, respaldados nesses 

fundamentos, proclamados pelos Iluministas os “direitos do homem”. Outrossim, os direitos 

dos homens diferem dos direitos naturais, estes que buscavam justificar a desigualdade entre 

os homens, associando-a a vontade divina. Já nos direitos dos homens, busca-se a igualdade 

social entre todos, para tanto o filósofo iluminista Rousseau (2011) evidencia que o contato 

social deve instaurar um regime de plena igualdade entre os cidadãos, assegurado pela igual 

participação de todos na elaboração das leis e pela submissão de todas as pessoas às mesmas 

normas. 

Portanto, Rousseau deixa claro que o homem tem que ter plenos direitos sociais 

exercidos igualmente por todos, só assim será digno. 

Ainda no Iluminismo, a formulação mais importante e influente em toda a história 

foi do filósofo Immanuel Kant, conhecida como teoria Kantiana que difere o homem de 

todas as coisas e animais. Para ele, a dignidade é o valor que reveste tudo aquilo que não tem 

valor, não é passível de ser substituído por outro. Assim sendo, a dignidade é uma qualidade 

inerente ao homem, não dependendo de classe social, raça ou qualquer outro fator para ser 

digno. Por esse motivo surge o valor da dignidade como igualitária e evidente para todos: 

“Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto a sua pessoa, como na pessoa de qualquer 

outro, sempre simultaneamente como fim e nunca como meio” (KANT, 2011, p. 73). 

Diante dessa ideia igualitária de dignidade exposta por Kant, onde se deve tratar os 

outros como a si mesmo, que surge na Modernidade a tendência de universalizar os direitos 

e deveres humanos para todos.  Contra as ideias iluministas e a Modernidade se contrapunha 

fortemente a Igreja Católica. Esta defendia que cada pessoa estaria ocupando o lugar que 

merece numa estrutura social tida como natural, tornando dessa forma a dignidade desigual. 

Foi só no século XX que a Igreja Católica aproximou-se da visão moderna e 

igualitária sobre dignidade humana. Porém essa igualdade sobre a dignidade não ocorreu ao 

mesmo tempo em todos os lugares e de forma unificada. Em algumas sociedades esse sentido 

de igualdade na dignidade teve maior força e em outras quase nada modificou, 

permanecendo a desigualdade social e humana. 

O filósofo francês Jacques Maritain no século XX em sua obra Humanismo Integral 

propõe não só a ordem espiritual do homem, mas o homem nas dimensões sociais, ou seja, 

na política, educação, cultura, enfim o homem como um ser completo, onde almejava que o 

Estado garantisse esses direitos sociais, vendo todos os homens cidadãos que merecem 

respeito e reconhecimento por parte do Estado. Com essa proposta Maritain influenciou 

demasiadamente o século XX, a Igreja, a sociedade contribuindo para que os direitos dos 

homens passassem a ser vistos como função primordial da pessoa humana. 

No entanto, foi só após a Segunda Guerra Mundial que houve um  reconhecimento 

expresso da dignidade da pessoa de forma jurídica em normas internacionais e Constituições, 

resultante da indignação mundial das atrocidades e barbáries contra o homem nesse período. 



142 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Esse reconhecimento se deu após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

promulgada pela Organização da Nações Humanas – ONU, consagrou de forma expressa a 

dignidade da pessoa humana, ao estabelecer em seu Art. 1º: 

 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 

espírito de fraternidade”, bem como em seu preâmbulo ao considerar que 

“o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

 

No Brasil, a dignidade da pessoa humana também teve seu reconhecimento de forma 

expressa na Constituição de 1988, que instituiu a dignidade da pessoa humana como 

fundamento de nosso Estado Democrático de Direito (artigo 1º, III, CRFB/88): 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos. [...] III - a dignidade da 

pessoa humana; 

 

Portanto, assim como no Brasil, a dignidade humana está amplamente reconhecida 

como um princípio normativo, assegurado em leis que auxiliam a igualdade entre as pessoas 

no meio social, ademais não podendo essas serem discriminadas por religião, raça, cor, 

orientação sexual. 

A dignidade humana está relacionada à justiça, não aquela que só aplica as leis, mas 

a que tem leis justas e iguais para todos, reconhecendo o homem como ser humano, com 

direito de ser ele mesmo, ter uma vida horando e combater qualquer tipo de injustiça, que de 

acordo Santos (2016, p. 97): “O Princípio da Dignidade da pessoa humana uma característica 

inerente ao indivíduo e que o diferencia dos demais, protegendo-o de todo e qualquer 

tratamento discriminatório ou degradante”.  

Portanto, vimos ao longo da história, que a Dignidade da pessoa humana sempre 

esteve ligada ao homem de uma forma ou de outra e  presente no meio social , com conceitos 

que foram se modificando  com o decorrer do tempo desde a Antiguidade até os dias atuais. 

Mas, em suma , hoje  o princípio da dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca 

ao indivíduo, pois esse princípio atribui dignidade ao homem, simplesmente pelo fato de 

nascer humano, e o faz merecedor de respeito e consideração por parte do  Estado e no meio 

social, resultando dessa forma em uma gama de direitos e deveres fundamentais que o proteja 

de toda forma de intolerância e discriminação, garantindo as condições mínimas para uma 

vida saudável, promovendo sua participação igualitária na sociedade sendo corresponsável 

pelos seus atos em comunhão com os demais seres humanos. 

 

INTERDISCIPLINARIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A interdisciplinaridade não é só a união das disciplinas, mas, é interagir as disciplinas 

com as experiências e realidade dos alunos, é unir saberes de todos que estão envolvidos no 

processo educacional, é valorizar os saberes individuais de cada aluno e estimular esses 

saberes em prol de um bem comum que é se apoderar de conhecimentos necessários para 

que se alcance seus objetivos de vida e que possa contribuir de forma considerável para a 

melhoria social, com vistas a sua dignidade de pessoa humana. 

E a dignidade da pessoa humana é um tema interdisciplinar, pois o aluno quando se 

apodera de conhecimentos que o ajudam a compreender e interferir na sua realidade em 

busca de viver de forma digna, estará usufruindo de sua dignidade humana. 
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Diante da descrição sobre a interdisciplinaridade e a dignidade da pessoa humana 

esboçada acima, é notável que a interdisciplinaridade e a dignidade da pessoa humana 

caminham juntas, visto que a dignidade é um princípio humanista e a interdisciplinaridade 

trabalha o humano.  

Ficando mais clara essa relação entre a interdisciplinaridade e a dignidade, quando 

analisamos os conceitos sobre a Dignidade da pessoa humana na visão de Sarmento (2016) 

e Interdisciplinaridade segundo Fazenda (2011), segundo Sarmento (2016, p.15) a dignidade 

da pessoa humana: “[...] trata-se de princípio profundamente humanista, baseado na 

valorização da pessoa e comprometido com a garantia dos seus direitos básicos contra todas 

as formas de injustiça e opressão”, já segundo Fazenda (2011) a interdisciplinaridade escolar 

não deve levar em consideração somente os conteúdos, mas ela deve ser relacionada aos 

sujeitos, suas interações sociais e sua vida, pois a interdisciplinaridade é um fazer social 

cheio de atitudes. 

Diante do exposto é visto que realmente existe uma relação mútua entre a dignidade 

da pessoa humana e a interdisciplinaridade, visto que ambos valorizam a pessoa humana, 

sua realidade, seus direitos e sua interação social almejando que todos sejam conhecedores 

de seus direitos e usufruam igualmente deles na sociedade. 

Ademais, ambas contribuem para a formação humana do sujeito, pois envolve uma 

postura de atitudes de alunos e professores frente a realidade que estão inseridos, com o 

objetivo de levar o aluno a questionar essa realidade. E a dignidade humana é comprometida 

com os direitos básicos valorizando a pessoa de forma humanista e social não aceitando que 

o sujeito seja injustiçado e oprimido no meio social em que vive. Nestes termos de segundo 

Santos (2016, p. 97): 

 
[...] O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é uma característica 

inerente ao indivíduo e que o diferencia dos demais, protegendo-o de todo 

e qualquer tratamento discriminatório ou degradante.  

 

O fato do ser humano ser respeitado e tratado de forma digna na sociedade é abordado 

na prática pedagógica interdisciplinar, pois a interdisciplinaridade promove relações de suas 

aprendizagens para situações reais, estabelecendo reflexões, questionamentos para resolução 

de novos problemas que surgem no cotidiano, levando o aluno a questionar os fatos que o 

rodeiam e fazem parte da sua realidade. Sendo capaz de analisar o mundo em que vive, não 

deixando ser discriminado ou excluído na sociedade em busca de viver igualitariamente com 

todos. 

A dignidade da pessoa humana faz parte desse mundo igualitário com direitos e 

deveres assegurados aos indivíduos que tanto a interdisciplinaridade busca despertar no 

aluno. Portanto a dignidade da pessoa humana é de fato, um tema interdisciplinar. Segundo 

Sarmento (2016, p. 20): “A dignidade da pessoa humana é, por natureza, um tema 

interdisciplinar, que interessa profundamente a áreas diversas do saber.” Pois, a dignidade é 

trabalhada dentro de um contexto de direitos do cidadão e a interdisciplinaridade trabalha 

uma gama de conceitos sociais visto que tem por objetivo integrar as disciplinas a realidade 

do aluno. Dentre esses conceitos é abordado os direitos e deveres dos alunos enquanto 

cidadãos.  

É destacado que o ser humano atualmente tem seus direitos sociais garantidos em 

leis e Constituições, que tem por objetivo criar condições para que a pessoa se desenvolva e 

adquira o mínimo necessário para viver em sociedade. Na Constituição Federal brasileira em 

seu art. 6º consagra esses direitos: 

 
Art 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência social aos desamparados, na forma 

desta Constituição. 
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Todos esses direitos estão ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois 

para se viver em sociedade é necessário que todos os cidadãos tenham esses direitos 

garantidos pelo Estado Democrático de Direito, onde este deve promover as condições 

necessárias para a sua concretização. Já que a dignidade da pessoa humana é um fundamento 

do Estado Democrático de Direito, ela é prevista como um princípio fundamental no art. 1º, 

III da Constituição Federal de 1988: 

 
Art 1º- A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III- a dignidade da pessoa humana 

 

Há, no entanto, uma série de aspectos que determinam a dignidade da pessoa humana, 

que dizem respeito à valorização de sua existência, e que podem ser compreendidos através 

da história e dos acontecimentos envolvendo o conceito de dignidade. O termo é muito 

complexo, um dos principais estudiosos que define a dignidade da pessoa humana é Ingo 

Sarlet (2001) que diz que a dignidade da pessoa humana é algo intrínseco a cada ser humano, 

que – por sua condição de humanidade - se torna merecedor do respeito e consideração do 

Estado e dos outros seres humanos. 

O ser humano é valorizado sob o aspecto da dignidade humana, assim como é 

valorizado na prática pedagógica interdisciplinar, pois a mesma busca transmitir ao aluno o 

conhecimento de seus direitos e deveres de cidadão que são fundamentais e obrigatórios e 

que é partir desses direitos assegurados que se garante a dignidade humana. 

Portanto, percebe-se de fato, que existe uma relação entre a interdisciplinaridade e a 

dignidade da pessoa humana, pois na medida que nos damos conta de que o conhecimento é 

de suma importância para o processo de humanização e que através da prática 

interdisciplinar do professor em sala de aula, se articula reflexões, se promove debates sobre 

o nosso comportamento na sociedade oferecendo a possibilidade de recuperar a ética, o 

compromisso e a responsabilidade com o próximo, vimos que a interdisciplinaridade atua na 

natureza humana, sendo reconhecida na ética e na dignidade do homem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, é necessário entender o princípio da dignidade da pessoa humana 

e toda a sua trajetória para compreender que o homem é um ser digno só por ser humano e 

que sua dignidade deve ser resguardada de toda forma de discriminação na sociedade. Do 

outro lado, foi visto que a interdisciplinaridade não é somente a aglutinação das disciplinas, 

mas a união destas em um objetivo comum que é a formação humana e global dos alunos.  

Dessa forma, se reconhece que a interdisciplinaridade contribui para a formação do 

sujeito pensante e crítico na sociedade pós-moderna, relaciona-se diretamente com o 

envolvimento dele na sua realidade e tudo aquilo que o induz e o ensina a compreendê-la, 

pois esta dignidade humana é tudo aquilo que deve ser protegido para e por qualquer pessoa 

para que se tenha as condições mínimas de viver de forma satisfatória e plena na sociedade, 

assim como é transmitido na prática interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade é um desses caminhos de contribuição para a formação global 

do sujeito, pois, através dela a prática e a teoria são vistas conjuntamente e com a mesma 

importância, dessa forma a interdisciplinaridade contribui com o conhecimento de mundo 

dos alunos fora da sala de aula, tornando-os sujeitos críticos e conscientes de sua dignidade 

humana. 

Assim sendo é visto que a dignidade humana faz parte do contexto da prática 

interdisciplinar, pois a dignidade é tudo aquilo que deve ser protegido para e por qualquer 
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pessoa para que se tenha as condições mínimas de viver de forma satisfatória e plena na 

sociedade, assim como é transmitido na prática interdisciplinar. 

Por fim, vê-se que a dignidade da pessoa humana é de fato um tema interdisciplinar, 

pois, ela é abordada de forma clara e precisa na prática pedagógica interdisciplinar, 

auxiliando os alunos a refletir e questionar os fatos ocorridos ao longo da história, numa 

perspectiva ampla que o leve a conhecer as novas necessidades sociais. Conhecer seus 

direitos e deveres, pois pretendem formar alunos com uma visão mais ampla de mundo, 

prontos a articular e contextualizar todo os conhecimentos adquiridos em prol de uma vida 

igualitária e digna de se viver em sociedade.  
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LEITURA E ESCRITA ENQUANTO PRÁTICAS DIALÓGICAS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

Manoel Guilherme de Freitas66 

 

 

 

RESUMO 

Ler e escrever são práticas revolucionárias, dialógicas enquanto práticas educativas recentes, 

levando-as sempre à construção de vários sentidos, enunciações e vozes constantes, desde 

que o professor de Educação Básica consiga fazer delas algo que seja produtivo, discursivo, 

logo plural. Assim, o objetivo da pesquisa será descrever tais modalidades à luz de teorias 

recentes, pautadas no texto, no discurso, ou seja, na sociointeração ou sociodiscursivo. Para 

tanto, subsidiaremos em autores renomados, dentre alguns: Koch & Elias (2010, 2009), 

Marcuschi (2008), Freire (1995), Koch (1994), Travaglia (2002), Bakhtin (1995), de maneira 

que possamos entender estas modalidades, não como sendo estanques, contudo simultâneas, 

complementares no processo ensino-aprendizagem sempre. E assim buscarmos novas 

alternativas viáveis à execução de uma prática de leitura e de escrita dialógica, 

transformadora, combatendo as possíveis causas das deficiências encontradas na leitura e na 

escrita do ensino de educação básica. Dessa forma, é possível fazê-las brotar dentro do seio 

escolar, através de gêneros textuais plurais presentes nos suportes, a saber: livros, revistas, 

jornais, gibis, TVs, jornais impressos, redes sociais, permitindo-nos a refletir, ler, discutir, 

produzir, retextualizar, refazer e, por fim, tecer textos disponíveis. Portanto, é um grande 

desafio ler e escrever nas séries iniciais do Ensino Fundamental, principalmente, procurando 

sensibilizar a família e a comunidade escolar sobre a importância de projetos de leitura e de 

escrita voltado ao desenvolvimento da capacidade leitora e escritora dos discentes. 

 

Palavras-Chave: Leitura. Escrita. Ensino. Gêneros textuais. Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

           A política de leitura e de escrita vem sendo discutida nos diversos segmentos da 

educação brasileira, destacando-se assim a sua relevância para a aquisição do conhecimento 

científico, da cultura, do saber sistematizado, bem como e da conscientização política, em 

face dos desafios do mundo moderno. 

           Dessa forma, o saber ler tornou-se, pois, a condição indispensável para o acesso a 

qualquer área do conhecimento científico, e, mais ainda, a própria vida do ser humano, uma 

vez que a leitura apresenta função utilitária e transformadora da sociedade vigente, assim 

como a escrita, que é uma consequência da leitura, ao nosso ver, conceitual e teórica.  

           Nesse artigo, objetivou-se descrever a experiência exitosa de um projeto de leitura e 

escrita desenvolvido na Escola Municipal “7 de setembro”, na cidade de São Francisco do 

Oeste - RN, no período de 21 de abril a 23 de novembro de 2016, realizado pelos professores 

da referida instância escolar, do 1º ao 9º ano, sendo que os alunos pertenciam a faixa etária 

de 7 a 16 anos.  Para tanto, contou com a participação maciça de quinhentos e quinze alunos 

do Ensino  

Fundamental da referida escola supracitada de ensino.  
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           Neste sentido, o projeto intitulado de “Ler, conviver e aprender”, abordou o conteúdo 

da leitura e da escrita neste in loco, visando assim estimular nos alunos o processo de leitura 

e de escrita permanentes, considerando as modalidades da escrita e a sua oralidade, 

consoante às reflexões críticas de como tais práticas educativas se materializam nas salas de 

aula da referida escola-campo do projeto, além de promover políticas de letramentos não 

silenciadas.  

           Dessa forma, este artigo foi uma exigência do curso de Pedagogia, do Programa – 

PARFOR, do Campus Avançado Professora “Maria Elisa de Albuquerque Maia”, 

CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, enquanto co-

orientador do TCC67 consoante ao relato da experiência desenvolvida na educação básica, 

da supracitada escola, cidade, com vista à produção e realização plena desta etapa de ensino. 

           Portanto, este artigo não dará resposta imediatista sobre a leitura e a escrita na escola 

campo do projeto, porém mostrará, descritivamente, como estão as políticas de leitura e de 

escrita neste habitat, além de tentar responder inquietações superficiais no que tange à 

utilização e à recepção dos sujeitos aprendizes de lá 

           Por fim, não há como trazer respostas prontas, se até os especialistas chegam a 

divergir no que se refere a estes temas tão simples e complexos nesse celeiro educativo, 

mesmo assim passaremos a teorizar sobre o tema em questão neste escopo teórico-

metodológico adotado.       

  

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

            A leitura e a escrita devem ser práticas norteadoras, dialógicas, mas será que sempre 

foram tratadas assim dentro do processo ensino-aprendizagem da Educação Básica?  

Pesquisas mostram que nem sempre, pois estas devem ser o fio norteador da mudança no 

ensino, mas será que todos pensam assim? Logo, veem com prática críticas e não monótonas, 

estanques? Eis que, historicamente, ao longo da história da educação tem servido para 

legitimar a pedagogia tradicional do que a moderna. 

           Assim, a escola deve fazer muito para incorporar olhares voltados à transformação 

das práticas inovadoras de leitura e escrita, transpondo assim os conceitos, que não sejam 

modernos, inovadores, de maneira que o professor não seja mais o centro do processo ensino-

aprendizagem, porém um mediador, por conseguinte conciliador do processo interativo no 

ensino. 

           Nesse sentido, cairá por terra a pedagogia linguística, enquanto cópia, transcrição 

mecânica dos “significantes” impressos (SAUSSURE, 1999), em função da enunciação e da 

interação entre os sujeitos aprendizes, mediante às novas alternativas/metodologias didático-

pedagógicas, sendo-as pautadas na realidade sócio/econômica dos sujeitos assistidos. Sobre 

esta concepção pedagógica de ensino, Libâneo (1994, p. 29) reforça que: 

 
 

O processo de ensino é uma atividade conjunta de professores e alunos, 

organizado sob a direção do professor, com a finalidade de prover as 

condições e meios pelos quais os alunos assimilam ativamente 

conhecimentos habilidades, atitudes e convicções. Este é o objeto da 

Didática. 

 

           Conforme o autor, a relação entre ensino-aprendizagem não pode limitar à 

polarização entre o professor e o aluno, pelo contrário deverá tornar-se um espaço dialógico 
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de troca conjunta entre os protagonistas, organizado em função do crescimento coletivo de 

ambos, de maneira que haja a interação, a socialização e a aprendizagem, desta vez, múltiplas 

entre todos os envolvidos.  

           Assim, neste contexto social, discursivo, a leitura não pode ser vista, separadamente, 

da escrita, mas conjuntas, pois elas abrangem capacidades, que são adquiridas no processo 

de alfabetização. Portanto, uma criança que não lê bem, consequentemente, apresentará 

dificuldades na escrita. Dessa forma, a aprendizagem de linguagem escrita está associada ao 

contato com que as crianças, constantemente, em suas vivências mantêm, fazendo com que 

elas possam construir sua capacidade de ler e de escrever. Nesse sentido, Barbosa (2013, p. 

21) reforça que vem a ser a alfabetização: 

 
É um fenômeno pedagógico, com a escola podendo atuar como agência de 

socialização desse processo, ela a alfabetização parece ser um projeto 

político, fundamentalmente um fenômeno social e cultural, uma gigantesca 

onda de nestre aculturação promovida por sociedades que optam depois do 

século XIX, pela modernização social, superando a fronteiras limitadas das 

sociedades de tradição oral. 

 

           Portanto, são nas séries iniciais, que a leitura e a escrita ganham formas, sentidos, 

interações, desde que haja no seio escolar a abertura para implementações de diferentes 

projetos, de leituras, desde que sistematizadas, planejadas com vista à transposição dos 

limites físicos de sala de aula com o novo, o mais moderno, que venha atender aos anseios 

de todos envolvidos no processo educacional e linguístico. 

           Neste percurso, a leitura deverá ganhar forma, assim como, também, a escrita. Nesse 

sentido dialógico, enunciativo, Kock & Elias (2009, p. 12) reforça que a leitura: 

 
Fundamentamo-nos, pois na concepção sociocognitivo-interacional da 

língua privilegia os sujeitos e seus conhecimentos em processo de 

interação. O lugar mesmo da interação – como já dissemos – é o texto cujo 

sentido “não está lá”, mas é construído, considerando-se, para tanto, “as 

sinalizações” textuais dadas pelo autor e os conhecimentos do leitor 

durante todo o processo de leitura, deve assumir uma atitude “responsiva 

ativa”. (Negrito do autor). 
 

            De acordo com as autoras, o processo da leitura vai além do texto impresso, do 

gênero, da tipologia/sequência linguística, mas, principalmente da enunciação, do diálogo, 

partir de suas infinitas vozes. E é a partir deste pensar que faremos menção ao projeto de 

leitura, que foi realizado na escola já mencionado no escopo teórico da pesquisa. Para a 

descrição e a exposição dele, o artigo foi divido nos seguintes itens, a saber: a 

experiência/diálogos, atividades aplicadas propostas, recursos didáticos utilizados, 

relevância e a amplitude, os percalços da pesquisa.  

 

A experiência/diálogos 

 

           O Projeto de leitura e de escrita foi desenvolvido, a partir do diagnóstico do nível de 

aprendizagens dos alunos em tanto de leitura como em escrita das séries: 1º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, da Escola Municipal “7 de setembro”, da cidade de São Francisco do 

Oeste-RN.     Esse projeto teve como objetivos: sensibilizar a família e a comunidade escolar 

sobre a importância do projeto de leitura, para o desenvolvimento da capacidade leitora e 

escritora dos alunos; estimular os educandos para leitura de forma lúdica, realizando assim 

atividades de leitura, oralidade e escrita e, assim, como desenvolver o senso crítico e a 

criatividade; desenvolver no educando a linguagem oral, a linguagem escrita, a leitura e a 
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produção de textos, fazendo uma inter-relação de forma contextualizada e estimulando a 

criatividade dos discentes. 

           No desenvolvimento do projeto, as atividades constituíram-se na formação de grupos 

produtivos, além da interação da comunidade escolar, relato de experiência, narração de 

histórias e encenações feitas pelos professores, reconto e dramatização de histórias lidas 

pelos alunos. Em seguida, estes foram levados à sala de leitura e à biblioteca municipal para 

leitura e consulta de livros. Muitos deles ficaram surpresos com a grande quantidade e 

variedade do acervo de livros, pois muitos nunca tiveram a oportunidade de entrar em uma 

biblioteca equipada. Lá, fizeram uma apreciação de vídeos, de leitura compartilhada, 

individual, silenciosa, oral e dirigida.  

           Assim, os alunos ficaram encantados quando se depararam com os recursos 

tecnológicos utilizados, como: o Datashow e os computadores, pois para eles se tratavam de 

um elemento inovador, logo sairia, até mesmo, da rotina de sala de aula. Assim, foram 

possíveis perceber que as atividades foram organizadas semanalmente. Ou seja, as aulas do 

projeto aconteciam nas quartas-feiras, entre os meses de julho a novembro, tendo duração 

de 33 semanas.   

           Para tanto, a duração da aula foi de duas horas e quarenta minutos, correspondendo a 

3 aulas consecutivas. No final de cada aula, foi reservado um momento avaliativo, em que 

os alunos puderam expor todas as suas dúvidas e opiniões. Neste contexto didático, Barbosa 

(2013), reforça que “O valor do professor está relacionado à rapidez com que consegue fazer 

seus alunos aprenderem a oralizar a escrita”. Assim, se considerar, frequentemente, que esse 

resultado deva ser alcançado no máximo até o final de um 1º ano. 

 

Atividades aplicadas 

 

           Foram desenvolvidas uma série de atividades que fizeram com que os alunos 

pudessem fazer uso de toda sua criatividade e raciocínio lógico. Logo, a prática da leitura e 

da escrita foram estimuladas por meio de diferentes atividades realizadas em salas de aula, 

como: a formação de palavras com alfabeto móvel, jogos de sílaba, do escondidinho da 

letra inicial, bingo de letras e palavras, adedonha, complementação lacunados, caça 

palavras, reprodução de contos e fala de personagens, escrita de textos de memória, criação 

de uma nova versão para o final de histórias lidas, construção de uma outra moral para as 

fábulas, produção textual, a partir de cenas, escritas de respostas para questionamentos 

interpretativos. 

           No desenvolvimento dessas atividades, observou-se o gosto e as preferências dos 

alunos, assim como aponta Souza (2004, p. 223) na citação: 
 

O professor deve proporcionar várias atividades inovadoras, procurando 

conhecer os gostos de seus alunos e a partir daí, escolher um livro ou uma 

história que vá ao encontro das necessidades da criança, adaptando o seu 

vocabulário, despertando esse educando para o gosto, deixando se 

expressar. 

 

           Conforme autor, a leitura precisa ser incentivada, desafiada, cotidianamente, nas salas 

de aulas, as atividades e os problemas propostos in loco foram desafiadores e proveitosos 

para todos, uma vez que, o trabalho desenvolvido levou em consideração os níveis dos 

alunos, bem como as atividades foram diferenciadas para atender às necessidades de cada 

grupo, a partir de seus conhecimentos prévios.  

            Ainda dentro de raciocínio, Vygotsky (1988), afirma que “O ensino escolar não pode 

ser identificado como desenvolvimento, mas sua realização resulta no crescimento 

intelectual do aluno, logo podemos inferir que o bom ensino é aquele que adianta os 

processos de desenvolvimento” Soma-se a isso, os ensinamentos de Paulo Freire (1889), ao 

reforçar que “Alfabetização demanda esforços no sentido de compreensão da palavra escrita, 
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da linguagem, das relações do contexto de quem fala, ler e escreve, a relação entre cultura 

de mundo e a leitura de palavra”. 

              Portanto, é uma tarefa complexa, ampla, que exige dos sujeitos atitudes, hábitos 

prazerosos, audaciosos e inovadores, de maneira que se possa mudar a cara do ensino não 

só no local campo de estudo, mas em muitos outros.    

 

Recursos didáticos utilizados 

 

              O projeto utilizou os seguintes recursos: livros literários, acervos complementares, 

fantoches, teatro, Datashow, televisão, aparelho de som, cenários envolvendo diversos 

outros objetos, figurinos, cópias de texto, caderno, lápis, lápis de cor, jogos, pinceis, 

dicionários papel pardo, papel ofício, revistas, jornais, microfone, recursos didáticos da 

própria sala de aula, como também recursos humanos, que muitos contribuíram para a 

realização das atividades propostas.     Nesse sentido, Segundo Barbosa (2003, p.34), afirma 

que: 

 
Antes de obrigar a criança observar, analisar ou escrever sílabas, palavras 

ou frases é indispensável que a escola lhe proporcione oportunidades de 

utilizar a escrita em contextos significativos, que estabeleça uma estreita 

familiarização com todos os suportes materiais da escrita como: livros, 

jornais, prospectos, cartazes e etc, que permita a criança observar, explorar, 

questionar, experimentar os vários usos da escrita no mundo em que vive, 

que promova ao mesmo tempo, a leitura constante de histórias infantis, 

álbuns ilustrados, revistas em quadrinhos etc). 

 

           Todos esses recursos foram utilizados na sala de aula ao longo do desenvolvimento 

do projeto. Para ZILBERMAN (2003), é “Um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

pela leitura (...), por isso o educador deve adotar uma postura criativa que estimule o 

desenvolvimento integral da criança”. Consequentemente, tal atenção foi estimulada e 

estenderam-se as discussões sobre os conteúdos e as práticas pedagógicas relacionadas à 

educação, com o objetivo de amenizar a problemática da língua escrita no período da 

infância. 

  

A relevância e a amplitude 

 

            A relevância dessa experiência foi estimular o prazer pela leitura e a escrita de 

diversas fontes, melhorando assim o desempenho escolar. Tal projeto teve como referência 

as concepções de autores renomados como: Paulo Freire, que retrata em a importância do 

ato de ler; a Magda Soares sobre Alfabetização e Letramento, a Isabel Solé, o Brandão e 

Rosa, notadamente sobre as Estratégias de leitura; Emília Ferreiro, Telma Vaz e Ana 

Teberosk, sobre Psicogênese da língua escrita.  

           Assim sendo, todas as atividades foram feitas de forma processual, atendendo assim 

ao que diz às sequências didáticas na fala de Schneuwly, Dolz e Noverraz (2004, p.82), 

consoantes tais autores, “Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. Que é 

fundamental para comunicação e a interação no mundo moderno. Então, não tem como não 

utilizar, interagir, dialogar com tais sujeitos via os gêneros textuais/discursivos. 

           Ainda nesse pensar discursivo, o planejamento elaborado deu ênfase às necessidades 

de aprendizagem dos alunos, uma vez que este atendeu às especificidades dos discentes. De 

acordo com Vygotsky (1988), “A escola não pode ser vista isolada da sociedade, pois o 

sistema de ensino reflete sempre à sociedade na qual está inserido”. É neste momento que a 

ação pedagógica alcança seu maior grau de desempenho, fazendo com que o aluno exercite 

através de estímulos a atenção, a memória e o pensamento lógico crítico.  
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           Nesse pensar, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores PROFA 

(2001) e Parâmetros Curriculares Nacionais PCN, (1999), sugerem atividades a serem 

ministradas na escola, sendo-os coletivos, proporcionando as crianças identificarem seus 

próprios erros. Cabe, então, ao profissional da educação proporcionar aos seus alunos 

oportunidade para que o conhecimento vá para a vida e aconteça realmente. Em toda a sua 

plenitude e materialidade discursiva e linguística. 

 

Os percalços da pesquisa 

 

            As dificuldades apresentadas no início do projeto sobre a prática da leitura e da 

escrita por parte dos alunos, ainda, é, uma realidade na escola. Foi relatado dificuldades do 

aluno como o tempo para estudar, a organização de atividades adequadas para cada nível, a 

seleção de materiais, a disponibilidade do pessoal para apresentação dos momentos contação 

de histórias e das disciplinas dos alunos. 

           Porém, houve avanços significativos no processo de leitura e da escrita de muitos 

alunos, que aprenderam a ler e a escrever durante o trabalho desenvolvido in loco. A 

atividade rendeu muitas discussões entre os alunos, inclusive, levantamentos de questões 

atuais. Eles ficaram bem à vontade para socializar as suas opiniões, visto que faziam parte 

do seu grupo de convívio. 

           Na concepção de Vygotsky e colaboradores (2000), o desenvolvimento da linguagem 

nas crianças tem influência natural em três conclusões fundamentais práticas, sendo esta o 

ensino de escrita, onde as crianças são capazes de descobrir a função simbólica da escrita e 

que o resultado deste conhecimento é  parte possível as crianças pré-escolares, e, por terceiro 

caso, é que a partir de interpretações de estudos relacionados à criança, a mesma assimila 

mais, facilmente, quando a escrita é ensinada naturalmente.  

           Portanto, salienta que os aspectos motores demonstrados por Montessori podem ser 

associados ao brinquedo infantil e ao exercício da escrita, seria mais proveitoso se cultivado 

em vez de “imposto”. Neste entender, Vygotsky (1993, p.198) menciona que “A emoção e 

o sentimento são fatores determinantes no desenvolvimento cognitivo, assim, podemos 

afirmar que os fatores emocionais interferem no processo ensino-aprendizagem”. Assim 

como outros percalços, que, por ventura, possam ocorrer conforme ele afirma que: 

 
                                          As dificuldades de aprendizagem da escrita ou disgrafias poderiam ser 

conceitualizadas nos seguintes termos: trata-se de casos que, sem nenhuma 

razão aparente, manifestam-se dificuldades na aprendizagem da escrita no 

contexto de uma inteligência normal, bom ambiente familiar e 

socioeconômico, escolarização correta, normalidade na percepção e na 

motricidade, e suspeita-se que o déficit esteja em alguma disfunção na área 

da linguagem. Além disso, as áreas não linguísticas funcionam 

adequadamente, como, por exemplo, em raciocínio e cálculo numérico. 

Igualmente é comum observar as dificuldades de aprendizagem da escrita 

associadas às da leitura, daí que, às vezes, se fala de dificuldades de 

aprendizagem da leitura e escrita ou de dislexias-disgrafias, ainda que, de 

alguma forma, se dê dissociação. 

 
 

           Portanto, a escrita não limita, apenas, ao ato gráfico de transcrição das letras, 

significantes, pois, em muitas situações especificas de aprendizagem, referente tanto a 

aspectos internos quantos externos, dentre alguns podemos citar: uma base familiar, a 

concentração, a motivação, a disfunção, escolarização correta, dentre tantos outros fatores, 

que somado à prática pedagógica podem interferir e explicarem o déficit educativo, bem 

como o  próprio desempenho em leitura e da escrita dos docentes em estudo. 

 

RESULTADOS 
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           Foi interessante, dialógico obter dados, informações de como se encontra o ensino de 

língua portuguesa na educação básica, notadamente no que tange saber acerca da formação 

do professor, a concepção pedagógica e, por fim, o ensino, letramentos. 

           E avanços estão acontecendo, contudo, ainda, lentos, ainda assim faz necessário 

apontar e teorizar, de maneira que possamos dialogar junto à escola, professores, discentes, 

para que possamos alçar voos mais altos em relação ao processo ensino-aprendizagem 

sempre. Isto foi o foco deste trabalho acadêmico 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            A alfabetização deve ser a condição essencial para o desenvolvimento da leitura e da 

escrita por parte de todos envolvidos no processo educativo, como vista à compreensão do 

mundo em que habitamos. De acordo com este pensar, acreditamos, lutamos e 

continuaremos, ainda, tentando mudar o perfil do aluno, através de um ensino, que vise às 

práticas inclusivas de letramento linguístico.  

           Assim sendo, foi notável, isto é, possível perceber que cada aluno in loco em estudo 

tem o seu jeito próprio e o tempo para aprender. Inicialmente, houve muitas dificuldades em 

relação à motivação e à dedicação deles para fazerem as atividades de leitura e de escrita, 

notadamente para seguir as etapas, a saber:  o tempo, a organização de atividades adequadas 

para cada nível de ensino, a seleção de materiais, a disponibilidade do pessoal para 

apresentação nos momentos contação de histórias e as indisciplinas dos alunos. 

           Fora a isso, não se pode esquecer o despreparo da família para ajudar o trabalho da 

escola no que tange ao ensino da leitura e da escrita, haja vista esta não ajudar como deveria 

ser seu papel educativo, porém muitas pais não têm limites para com seus filhos, o que 

dificulta o trabalho docente, ainda assim é possível fazer algo para que prendam atenção 

delas, em muitas atividades didáticas, como o projeto realizado na instância escolar. 

           Enfim, vale salientar que percebemos, durante observação e aplicação deste projeto 

didático-pedagógico, que os objetivos deste foram alcançados parcialmente, pois por mais 

que venha a ser perfeito, o planejamento, haverá sempre algo a replanejar, a refazer, 

objetivando à superação das metas pretendidas, haja vista que cada aluno é único e todos 

eles têm habilidades diferenciadas, isto é, especificidades. Eis que é, absolutamente, normal 

que nem todos consigam atingir às metas auferidas no mesmo tempo.  

            Dessa forma, recomenda-se que cada educador procure diagnosticar o nível de 

aprendizagem dos educandos para oferecer desafios, que eles possam desenvolver as suas 

habilidades, a partir do que eles já conhecem e assim garantir os seus direitos de 

aprendizagem. 

           Portanto, que as políticas de leitura e de escrita, ainda, não são as melhores no país, 

estado, municípios, pelo menos, estamos buscando alternativas para transpor os métodos 

arcaicos de leitura e de escrita, principalmente referentes à enunciação, texto, discurso, 

pautado em novos liames sociais, contextuais que inferem à tomada de posição do professor 

visando a melhoria do processo ensino aprendizagem, e, assim, romper com a pedagogia da 

transcrição e mecanização da leitura e a escrita. 

           Enfim, dialogar é necessário, principalmente conceber leitura e escrita dentro deste 

prisma enunciativo/discursivo, fazendo do aluno um sujeito ativo, que reflita sobre ao 

processo ensino-aprendizagem sempre, construindo ethos e subjetividades plurais sempre. 
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RESUMO 

A orientação da Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte – 

SEEC/RN, é que a Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Câmara Souto /RN 

implante em seu currículo a educação integral em tempo integral. Portanto, a orientação para 

a equipe de gestores e de professores é que os fundamentos pedagógicos da Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), dialoguem com a parte diversificada do 

currículo da escola constituindo dessa forma, a estrutura curricular do Ensino Fundamental 

– anos inicial da referida instituição. Além de deixar explícito que as dimensões que 

constituem tais fundamentos deveriam se expressar nos planejamentos dos professores. 

Diante desse contexto, evidencia-se o problema de pesquisa: “como estão organizados os 

planejamentos dos professores do Ensino Fundamental – anos iniciais da Escola Estadual 

Professora Maria de Lourdes Câmara Souto/RN, após formação ministrada pela SEEC/RN 

em relação à presença dos fundamentos pedagógicos da BNCC e a articulação entre esta 

base e a parte diversificada do currículo da referida escola? O problema de pesquisa se 

operacionalizou no seguinte objetivo geral: identificar nos planejamentos dos professores do 

Ensino Fundamental – anos iniciais da escola Estadual Professora Maria de Lourdes Câmara 

Souto/RN, após formação ministrada pela SEEC/RN à presença dos fundamentos 

pedagógicos da BNCC e a articulação entre esta base e a parte diversificada do currículo da 

referida escola. A metodologia da pesquisa envolveu três etapas: a primeira consistiu em 

identificar nos planejamentos dos professores a presença dos fundamentos pedagógicos da 

BNCC (BRASIL, 2017) e se havia articulação entre a base e a parte diversificada do 

currículo. A segunda, teve como objetivo ministrar formação continuada para os professores 

sobre a organização do planejamento considerando os fundamentos pedagógicos da BNCC 

(BRASIL, 2017) e tal articulação; e a terceira etapa foi para conhecer a avaliação dos 

professores sobre a formação continuada ministrada sobre o conteúdo proposto. Como 

instrumentos de coleta de dados, utilizou-se os planejamentos dos professores e um 

questionário com perguntas abertas e fechadas. Os resultados iniciais expressam que nos 

planejamentos havia a presença dos fundamentos pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017), 

porém de maneira implícita sem reconhecê-los (havia ausência dos elementos estruturantes 

dos fundamentos pedagógicos). Os dados obtidos no questionário ainda estão em processo 

de análise. Espera-se com essa pesquisa que os professores envolvidos possam compreender 

que esse conteúdo pode constituir-se como conhecimento inerente a sua profissão para 

ensinar nos diferentes componentes curriculares. 

 

Palavras-chave: Gestão Participativa. Currículo. Escola em Tempo Integral. Anos Iniciais. 

Ensino Fundamental. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A orientação da Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura do Rio Grande do 

Norte/RN, é que a Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Câmara Souto implante em 

seu currículo a Educação Integral, passando a instituição a ser em tempo integral. Portanto, 

a orientação para a equipe de gestores e de professores é que a Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017) dialogue com a Parte Diversificada do currículo que é 

organizada em Eixos Temáticos, constituindo dessa forma, a estrutura curricular do Ensino 

Fundamental anos iniciais. Sendo assim, esta articulação deve se expressar nos 

planejamentos dos professores. 

 A Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Câmara Souto, está situada à Rua 

Praça Ipanema, s/n, no Conjunto Gramoré, Lagoa Azul, periferia da cidade do Natal no 

Estado do Rio Grande do Norte – RN, inaugurada em 31.01.97, pelo então Governador 

Garibaldi Alves Filho. A referida escola iniciou suas atividades funcionando nos turnos, 

matutino (ensino fundamental anos iniciais), vespertino (ensino fundamental anos finais e 

Educação de Jovens e Adultos – EJA) e noturno (Educação de Jovens e Adultos – EJA do 

ensino fundamental anos iniciais e finais). 

 O público alvo da escola são estudantes carentes em um contexto social econômico, 

a maioria usufrui dos programas sociais do Governo Federal como bolsa família, por 

exemplo, muitos, tendo esses programas como única fonte de renda familiar. São estudantes 

em vulnerabilidade socioeconômica, com famílias desestruturadas, com problemas de 

drogas e violência doméstica. 

 Ao longo dos anos a escola identificou evasão de estudantes e diminuição de 

matrículas. No turno noturno a evasão das turmas de Educação de Jovens e Adultos – EJA 

tornaram-se elevadas e em 2010 o turno fechou, pois não se conseguia mais finalizar o ano 

letivo com estudantes em sala de aula frequentando assiduamente. 

 As turmas de Educação de Jovens e Adultos – EJA que estavam funcionando no turno 

vespertino também foram fechadas no ano de 2010, assim ficaram funcionando apenas as 

turmas de ensino fundamental anos finais. 

 No entorno da escola existem outras três escolas do estado e duas do município que 

“disputam” estudantes dos bairros Lagoa Azul e Pajuçara/RN, nos anos seguintes, a escola 

continuou diminuindo o número de matrículas, no ano de 2016, a Primeira Diretoria 

Regional de Educação – 1ª Direc, realizou o redimensionamento entre escolas nos bairros, 

assim, a escola funcionaria apenas com o ensino fundamental - anos iniciais no turno 

matutino e vespertino. A escola “cedeu” os estudantes do vespertino, contudo a outra escola 

não “cedeu” os estudantes e assim, o turno vespertino fechou no início do ano de 2017. 

 Para que a escola continuasse funcionando a equipe escolar em diversas discussões 

decidiu que trabalhar com os estudantes em tempo integral seria uma saída que beneficiaria 

os estudantes da comunidade, os pais e mães que trabalham ficariam despreocupados 

sabendo que os filhos estavam longe das ruas, protegidos na escola, por toda equipe escolar, 

já que a escola continuaria funcionando normalmente. 

 Assim em visita a Subcoordenadoria de Ensino Fundamental – SUEF/SEEC/RN, 

solicitamos a visita dos profissionais para uma avaliação das condições de infraestrutura da 

escola, para viabilizar a implantação da educação integral em tempo integral.  Com a 

sinalização positiva da equipe da SUEF/RN fizemos a reunião com a comunidade escolar, 

com o objetivo de saber sua opinião. Os presentes foram de acordo e no ano de 2018 iniciou-

se a implantação das rotinas da escola em tempo integral. 

 Ao longo do ano, a equipe escolar participou de dois Seminários, para a construção 

coletiva de um documento norteador para as escolas em tempo integral, já que no momento 

as escolas trabalham muito de acordo com o material humano e físico de cada uma. Dessa 

forma as rotinas estão bem individualizadas, sendo adequadas conforme a necessidade e a 
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realidade de cada escola. Porém nenhuma formação foi ministrada para que gestores e 

professores trabalhassem nessa perspectiva, principalmente, no que diz respeito a como 

articular a BNCC (BRASIL, 2017) e o Documento Curricular do Rio Grande do Norte – RN 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2018) ao currículo da escola. Os professores sinalizaram que 

não compreendiam as dimensões constitutivas dos fundamentos pedagógicos da BNCC 

(BRASIL, 2017), visto que tinham que estar presentes nos planejamentos desses 

profissionais. 

 Diante desse contexto, evidencia-se o problema de pesquisa. 

 
Problema de Pesquisa 

Como estão organizados os planejamentos dos professores do Ensino Fundamental 

anos iniciais da Escola Pública Estadual de Educação Integral de Tempo Integral Professora 

Maria de Lourdes Câmara Souto/RN em relação à presença dos fundamentos pedagógicos 

orientados na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) e determinados 

pela Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte? 
 

Objeto de Estudo 

 

Os planejamentos dos professores do Ensino Fundamental anos iniciais da Escola 

Pública Estadual de Educação Integral de Tempo Integral Professora Maria de Lourdes 

Câmara Souto/RN em relação à presença dos fundamentos pedagógicos da BNCC (BRASIL, 

2017). 

 
Objetivo Geral 

 

Identificar nos planejamentos dos professores do Ensino Fundamental anos iniciais 

da Escola Pública Estadual de Educação Integral de Tempo Integral Professora Maria de 

Lourdes Câmara Souto do Município de Natal/RN à presença dos fundamentos pedagógicos 

da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), de maneira a desenvolver formação 

continuada em serviço com esses profissionais sobre como planejar trazendo os fundamentos 

pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017) para seus planejamentos. 
 

Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar o perfil socioprofissional dos professores da Escola Pública Estadual de 

Educação Integral de Tempo Integral Professora Maria de Lourdes Câmara 

Souto/RN e o contexto da atividade profissional. 

• Analisar os planejamentos dos professores da Escola Pública Estadual de Educação 

Integral de Tempo Integral Professora Maria de Lourdes Câmara Souto/RN em 

relação à presença explícita dos fundamentos pedagógicos da BNCC (BRASIL, 

2017), bem como, da dimensão avaliação. 

• Ministrar formação continuada para professores da Escola Pública Estadual de 

Educação Integral de Tempo Integral Professora Maria de Lourdes Câmara 

Souto/RN sobre como materializar nos planejamentos e na sala de aula os 

fundamentos pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017). 

• Investigar se nos planejamentos após formação continuada sobre o objeto de estudo 

se expressam os fundamentos da BNCC (BRASIL, 2017). 

• Identificar as necessidades formativas dos professores da Escola Pública Estadual de 

Educação Integral de Tempo Integral Professora Maria de Lourdes Câmara Souto 

para ensinar. 
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• Conhecer a avaliação dos professores da Escola Pública Estadual de Educação 

Integral de Tempo Integral Professora Maria de Lourdes Câmara Souto em relação à 

formação continuada. 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICAPARTICIPATIVA: concepções e importância para 

reorganizar o currículo na escola 

 

 O Artigo 206 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso VI, explicita sobre a 

importância da gestão democrática participativa no ensino público para atingir de maneira 

efetiva os objetivos da unidade escolar. Portanto, expressa:  

 
“gestão democrática do ensino público, na forma da lei”, a Lei 9.394/1996 

- Lei de Diretrizes de Bases da Educação em seu Art. 14, discorre em seu 

inciso I e II, sobre a participação dos profissionais da educação na 

elaboração do Projeto Político-Pedagógico – PPP, participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, tendo 

ainda em seu Art. 3º, inciso VIII, que informa, o ensino terá como base a 

gestão democrática do ensino público. Já, a Lei Complementar 585/2016, 

diz em seu Art. 2º, que entende-se por gestão democrática o processo 

intencional e sistemático, transparente e compartilhado, de chegar a uma 

decisão de construção coletiva, e fazê-la funcionar, mobilizando os 

segmentos, meios e procedimentos para que se atinjam os objetivos da 

unidade escolar, envolvendo de forma efetiva e participativa os seus 

aspectos administrativos e financeiros. (BRASIL, 1988, p. 123). 

 

 Para Lück (2007), gestão democrática “em linhas gerais, é caracterizada pelo 

reconhecimento da importância da participação consciente e esclarecida das pessoas nas 

decisões sobre a orientação e planejamento de seu trabalho. O conceito gestão está associado 

ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico, à participação responsável de 

todos nas decisões necessárias no espaço escolar e na sua efetivação mediante um 

compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais efetivos significativos.” 

No olhar de Hora (2006),  

 
“a escola pretende ser um espaço democrático em que os educadores 

profissionais, os alunos, os pais, os ativistas comunitários outros cidadãos 

do contexto social imediato tenham o direito de estar bem informados e de 

ter uma participação crítica na criação e na execução das políticas dos 

programas escolares.”(HORA, 2006, p. 79). 

 

Ele ainda defende que para se ter uma escola realmente democrática se faz necessário 

considerar dois elementos, primeiro a criação de estruturas e processos democráticos que 

envolva a participação de todos nas questões administrativas e políticas, no planejamento 

cooperativo da escola e na sala de aula, no atendimento a preocupações, expectativas e 

interesses coletivos e também em seu posicionamento sobre racismo, injustiças, poder 

centralizado, pobreza e quaisquer outras formas de exclusão e desigualdade presentes na escola e na 

sociedade. 

 Vislumbrando a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN, nº 9.394/96, a Lei Complementar de Gestão Democrática 

585/2016, a Gestão Democrática das escolas públicas é fator preponderante para o sucesso 

do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, pois, propicia aos mesmos espaços de 

convívio onde esses sujeitos possam construir senso crítico sobre o lugar em que vivem e 

assim, ser consciente das suas ações transformadoras da sociedade onde o mesmo está 

incluído. 
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 Para Lück(2007) e Hora(2006)a gestão democrática perpassa pela importância que a 

comunidade local e a escolar têm neste processo de formação de um cidadão crítico dentro 

das instituições de ensino, pois cada segmento se empodera do conhecimento da realidade 

que vivem e assim podem intervir para transformá-la, tendo a oportunidade de evitar danos 

físicos, psicológicos, sociais e econômicos. 

 Assim, pode-se afirmar que Gestão Democrática é ter a participação efetiva e crítica 

de todos os elementos que constituem uma comunidade escolar e os órgãos que a ela dão 

suporte como: funcionários, pais, mães, moradores da comunidade escolar, comerciantes, 

Diretoria Regional de Educação - Direc, Secretaria de Estado de Educação e de Cultura – 

SEEC e o Mistério de Educação e Cultura – MEC. 
 

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: um novo olhar para 

o processo de ensino-aprendizagem 

 

Nesta sessão apresentaremos diferentes concepções acerca da educação integral e 

escola em tempo integral, bem como, sobre o Programa de Educação em Tempo Integral 

com Formação Integral proposto pelo Ministério da Educação e da Cultura (BRASIL, 2017). 

 

Educação Integral: diferentes concepções 

Antes de discorrer sobre educação integral em tempo integral, se faz necessário 

compreender que podemos ter educação integral sem ser em tempo integral como também 

ter tempo integral sem ser com educação integral. 

 Conforme o caderno Tendências Atuais para Educação Integral (BRASIL, 2011), o 

conceito educação integral traz consigo conteúdos históricos e programáticos, através dos 

quais os homens se expressam quanto as suas intenções e resultados. A idéia de educação 

integral está relacionada à formação de indivíduos capazes de compreender e modificar o 

meio em que vivem, buscando sempre o bem comum e a convivência solidária com os seus 

pares. 

 No século XIX e início do século XX o significado de educação integral está inserido 

no espírito humanista conforme o documento, os princípios políticos e filosóficos(2011), 

tendo como entendimento a crença no progresso, na regeneração do ser humano e no 

racionalismo científico, vislumbrando uma educação que perpasse por múltiplas dimensões 

como intelectual, afetiva, física e moral. As primeiras experiências de educação integral 

foram realizadas por Paul Robin, na França, e por Francesc Ferrer, na Espanha (elaborador 

da Escola Moderna em 1901), se utilizando de atividades cotidianas como jogos, atividades 

de artes como pintura, música, dança e literatura. 

 Assim, compreende-se educação integral, como sendo a construção de um indivíduo 

crítico e consciente de quem é, do ambiente em que vive e que é capaz de modificar a sua 

realidade através do conhecimento construído no percurso de sua formação. Portanto, um 

ser formado nas dimensões ética, social, cognitiva, afetiva, emocional e artística. 

 A educação em tempo integral se refere ao tempo de permanência que o estudante 

está na escola, ou seja, o mesmo deverá cumprir a carga horária de estudo estendida por no 

mínimo 7h (sete horas), e com pelo menos 1h30min. (uma hora e trinta minutos) para a 

educação alimentar e nutricional e descanso, podendo ter ou não novos componentes 

curriculares na instituição de ensino. 

 Nesta perspectiva, pensar na educação integral é compreender o indivíduo como um 

ser consciente de si, do mundo em que vive e do seu poder de transformação. A educação 

em tempo integral se refere à carga horária estendida deste indivíduo na escola, podemos 

dizer que a educação integral está inserida na educação em tempo integral e assim 

compreende-se a Educação Integral em Tempo Integral. 

 Diante do exposto, a escola de Educação Integral em Tempo Integral busca em sua 

essência propiciar atividades centradas no discente, com uma carga horária estendida, 
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propiciando a ele a construção e reconstrução de sua personalidade e caráter, para que o 

mesmo seja capaz de transformar o mundo em que vive através da identificação dos seus 

questionamentos e suas resoluções. Ou seja, um sujeito que seja capaz de mobilizar os 

conhecimentos que se apropriou ao longo da sua vida para resolver situações-problema do 

contexto real. 

 

Programa de Educação em Tempo Integral com Formação Integral 

 O objetivo deste programa é melhorar a qualidade da educação na rede pública 

estadual do Rio Grande do Norte – RN. 

 Se trata de um programa destinado a 16 Diretorias Regionais da Educação e Cultura 

do RN, inicialmente implantado em uma escola pela Diretoria Regional que funcionava o 

Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI). Para o seu desenvolvimento foram 

estabelecidas inicialmente, algumas ações, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1. Ações Iniciais para o desenvolvimento do Programa 

 

Ações Iniciais para o desenvolvimento do Programa 

• Redimensionar as escolas de Ensino Médio da rede estadual do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

• Conhecer as escolas previstas para o estabelecimento do Programa. 

• Elaborar um instrumento de coleta de dados com critérios bem definidos sobre os 

perfis pedagógicos e de infraestrutura das escolas selecionadas para as visitas. 

• Analisar as condições de cada escola, considerando critério de participação, como 

por exemplo: a) se funciona apenas o Ensino Médio; b) se tem uma estrutura que 

atenda a nova atividade; c) se estão situadas em uma região de vulnerabilidade; d) 

se o professor tem uma carga horária que contemple as horas estendidas de 

trabalho. 

• Elaborar instrumentos de diagnósticos para serem aplicados a estudantes, 

professores, coordenadores pedagógicos e gestores das escolas que optarem pela 

adesão do Programa de Educação em Tempo Integral com Formação Integral. 

• Identificar as necessidades de ordem administrativa das escolas, ou seja, os 

aspectos de infraestrutura das escolas que participarão desse projeto.  

• Identificar às necessidades formativas dos docentes (professores, coordenadores 

pedagógicos e gestores). 

• Identificar necessidades de aprendizagem dos estudantes do Ensino Médio da rede 

estadual de educação. 

• Elaborar um plano de análise para cada instrumento aplicado. 

• Analisar os dados coletados nos instrumentos. 

• Apresentar os resultados em tabelas e gráficos. 

• Elaborar um plano de ação para atuar, considerando os resultados obtidos. 

• Elaborar uma matriz para atuação de cada ação proposta no plano de ação. 

• Realizar as ações propostas, conforme resultados obtidos. 

• Elaborar instrumentos de avaliação, monitoramento e acompanhamento das ações 

propostas. 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

De acordo com a Portaria 1.145 de 11 de outubro de 2016 do Ministério da Educação 

e da Cultura – MEC (BRASIL, 2016) para aceitar tal programa, o estado deverá considerar: 

• Adesão ao Programa em no mínimo de 2.800 estudantes e no máximo de 7.200. 

• Iniciar com 16 escolas participantes, uma para cada DIREC. 
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• A necessidade da realização de um diagnóstico da escola, dos professores, 

coordenadores e estudantes, no tocante às suas necessidades formativas. 

• A escola terá que ter a capacidade de atender 400 estudantes. 

• Devem ser realizadas até 350 matrículas integrais, após um ano de implantação. 

• Deve iniciar o Programa com a 1ª série do Ensino Médio. 

 
METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Nessa sessão estarão explicitados os fundamentos metodológicos; o contexto e os 

participantes, os procedimentos metodológicos, o percurso metodológico da pesquisa e 

como serão tratados os dados. 

 A pesquisa é quantitativo/qualitativa; exploratória; descritiva e analítica, segundo a 

perspectiva de Laville e Dionne (1999). Neste trabalho que está em desenvolvimento serão 

apresentados resultados parciais analisados quantitativamente. 

 A investigação está sendo realizada com cinco professores do Ensino Fundamental 

anos iniciais de uma escola pública estadual do Rio Grande do Norte, situada no Município 

de Natal/RN. Como instrumento de coleta de dados foram utilizados os planejamentos dos 

professores antes e após a formação continuada. Para análise das informações obtidas nesses 

instrumentos, foram elaborados dois planos de análise do conteúdo, conforme quadros 2 e 

3. 

 

Quadro 2. Plano para análise do planejamento antes da formação continuada 

 

Objetivo Categorias de Análise 

Analisar os planejamentos dos professores da Escola 

Integral de Tempo Integral Professora. Maria de 

Lourdes Câmara Souto/RN em relação à presença 

explícita dos fundamentos pedagógicos da BNCC 

(BRASIL, 2017), e a dimensão avaliação antes da 

formação continuada.  

Unidade Temática 

Objetos de Conhecimento 

Habilidades 

Avaliação 

   Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

Quadro 3. Plano do questionário 1 

 

Objetivo (s) Perguntas 

Caracterizar o perfil 

socioprofissional e o 

contexto da atividade 

profissional. 

I – Perfil socioprofissional e o contexto da atividade 

profissional 

1. Idade: __________ 

2. Sexo: __________ 

3. Ano que leciona no Ensino Fundamental: 

____________________ 

II – Experiência na docência 

4. Escola (s) que leciona: (   ) pública (   ) privada 

5. Tempo que leciona: _________ 

   Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

Quadro 4. Plano para análise do planejamento após formação continuada 

 

Objetivo Categorias de Análise 

Investigar se nos planejamentos após formação 

continuada sobre o objeto de estudo se expressam os 

fundamentos da BNCC (BRASIL, 2017). 

Unidade Temática 

Objetos de Conhecimento 

Habilidades 
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 Avaliação 

   Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

Quadro 5. Plano da Entrevista 

 

Objetivo Perguntas 

Identificar necessidades formativas dos 

professores da Escola Integral de Tempo 

Integral Professora. Maria de Lourdes 

Câmara Souto/RN para ensinar. 

 

Que conhecimentos você percebe que 

ainda não se apropriou para ensinar no 

contexto de sala de aula que você convive 

cotidianamente? 

Sugira temas que gostaria que fosse 

trabalhado nas formações continuadas. 

   Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

Quadro 6. Plano do Questionário 2  

 

Objetivo Perguntas 

Conhecer a avaliação dos professores da 

escola pública estadual profa. Maria de 

Lourdes Câmara em relação à formação 

continuada. 

A formação sobre planejamento trouxe 

possibilidades para sua prática de sala de 

aula? Sim (   )  Não (  ). Se sim, explicite. 

Caso concorde que a formação continuada 

deve ocorrer em serviço, apresente sugestões 

de como poderia ser seu formato. 

Que fragilidades você percebe na formação 

continuada acontecer no espaço escolar? 
  Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

 Para organização e análise dos dados, utilizar-se-á a codificação: PEFAI-1 

(Professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1); PEFAI-2 (Professores Do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais – 2), PEFAI-3 (Professores Do Ensino Fundamental Anos 

Iniciais – 3), PEFAI-5 (Professores Do Ensino Fundamental Anos Iniciais – 5). Os dados 

serão organizados em quadros e tabelas. Os dados foram codificados para preservar a 

identidade dos participantes da pesquisa. As categorias de análise foram previamente 

estabelecidas, constituindo uma análise de conteúdo fechada na perspectiva de  

Laville e Dionne (1999). 

 O percurso metodológico da pesquisa foi desenvolvido em quatro etapas, conforme 

o quadro 4. 

 

Quadro 4. Percurso Metodológico da Pesquisa 

 

Etapas Objetivos Instrumentos 

de Coleta de 

Dados 

Primeira 

Etapa 

Analisar os planejamentos dos professores da Escola Integral 

de Tempo Integral Professora. Maria de Lourdes Câmara 

Souto/RN em relação à presença dos fundamentos pedagógicos 

da BNCC (BRASIL, 2017). 

Planejamentos 

dos 

professores. 

Segunda 

Etapa 

Desenvolver formação continuada para professores da Escola 

Integral de Tempo Integral Professora. Maria de Lourdes 

Câmara Souto/RN sobre como materializar nos planejamentos 

e na sala de aula os fundamentos pedagógicos da BNCC 

(BRASIL, 2017) e observar se mediante as falas dos 

 

 

 

Observação 
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professores se há reconhecimento dos fundamentos 

pedagógicos em seus planejamentos. 

Terceira 

Etapa 

Investigar se nos planejamentos após formação continuada 

sobre o objeto de estudo se expressam os fundamentos da 

BNCC (BRASIL, 2017). 

Planejamentos 

dos 

professores. 

Quarta 

Etapa 

Identificar as necessidades formativas dos professores da 

Escola Integral de Tempo Integral Professora. Maria de 

Lourdes Câmara Souto/RN para ensinar. 

Conhecer a avaliação dos professores da Escola Integral de 

Tempo Integral Professora. Maria de Lourdes Câmara 

Souto/RN em relação à formação continuada. 

Questionário 

com perguntas 

abertas e 

fechadas. 

  Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

  

A Primeira Etapa 

 

 Para realização da primeira etapa foi elaborado um plano para analisar os 

planejamentos dos professores, antes da formação continuada, de acordo com o quadro 5. 

 

Quadro 5. Plano para análise dos planejamentos dos professores antes da formação continuada 

 

Objetivo Categorias de Análise 

Analisar os planejamentos dos professores 

da Escola Integral de Tempo Integral 

Professora. Maria de Lourdes Câmara 

Souto/RN em relação à presença dos 

fundamentos pedagógicos da BNCC 

(BRASIL, 2017). 

Fundamentos pedagógicos: unidade temática; 

objetos de conhecimento; habilidades. 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

A Segunda Etapa 

 

 O desenvolvimento da segunda etapa se deu para responder o objetivo proposto, 

portanto, foi estabelecido um plano para observação conforme quadro 6.  

 

Quadro 6. Plano de observação durante a formação continuada 

 

Objetivo Categorias de Análise 

Identificar nas falas dos professores durante a formação 

continuada se há o reconhecimento dos fundamentos 

pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017) em seus 

planejamentos. 

Fundamentos pedagógicos: 

unidade temática; objetos 

de conhecimento; 

habilidades 

  Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

A Terceira Etapa 

 

 Para investigar se nos planejamentos dos professores após formação se havia 

explícito os fundamentos pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017), foi estabelecido um plano 

para coleta de dados e análise, de acordo com o quadro 7. 

 

Quadro 7. Plano para análise dos planejamentos dos professores após formação 

 

Objetivo Categorias de Análise 
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Investigar se nos planejamentos após formação 

continuada sobre o objeto de estudo se expressam os 

fundamentos da BNCC (BRASIL, 2017). 

Fundamentos pedagógicos: unidade 

temática; objetos de conhecimento; 

habilidades. 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

A Quarta Etapa 

 A quarta etapa está em processo de elaboração do plano do instrumento, com 

posterior validação e aplicação para se obter as informações preteridas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta sessão apresentaremos os resultados parciais da pesquisa, portanto, serão 

respondidos os objetivos 1 e 2 explicitados no quadro 4 (percurso metodológico), referentes 

as três etapas da investigação, expressando por enquanto análise quantitativa do conteúdo 

coletado. 

 

Primeira etapa 

 

Esta etapa teve o objetivo de analisar os planejamentos dos professores da Escola 

Integral de Tempo Integral Professora Maria de Lourdes Câmara Souto/RN em relação à 

presença dos fundamentos pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017). Os quadros 8 e 9, 

respondem a esse objetivo. 

 

Quadro 8. Dimensões presentes nos planejamentos dos professores antes da formação 

continuada 

 
Codificação 

(PEFAI-1...) 

Dimensões presentes nos planejamentos dos professores antes da formação  

PEFAI-1 Número; álgebra; geometria; grandezas e medidas; probabilidade e estatística. 

PEFAI-2 Conteúdos, Objetivos, Metodologia, Avaliação, Recursos Didáticos. 

PEFAI-3 Conteúdos, Objetivos, Metodologias, Recursos Didáticos, Avaliação. 

PEFAI-4 Conteúdos, Objetivos, Metodologia, Avaliação, Recursos Didáticos. 

PEFAI-5 Objetivos, Conteúdos, Metodologia. 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

 De acordo com os resultados explicitados no quadro 8, observa-se que nos 

planejamentos dos professores participantes da pesquisa não há a presença explícita das 

categorias pré-estabelecidas para análise. Dentre esses cinco, observa-se que três, 

apresentam como elementos estruturantes de um planejamento categorias comuns, tais 

como: conteúdos; objetivos; metodologia; avaliação e recursos didáticos. 

O quadro 9 expressa se os fundamentos pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017) 

estão presentes explicitamente nos planejamentos dos professores antes da formação 

continuada. 

 

Quadro 9. Respostas encontradas nos planejamentos dos professores em relação às 

categorias de análise antes da formação continuada (continua) 

 
Codificação 

(PEFAI-1...) 

Categorias de Análise 

Fundamentos Pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017) 

Unidade 

temática  

Objetos de 

conhecimento 

Habilidades Competências 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 
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Quadro 9. Respostas encontradas nos planejamentos dos professores em relação às 

categorias de análise antes da formação continuada 

Conclusão 

Codificação 

(PEFAI-1...) 

Categorias de Análise 

Fundamentos Pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017) 

Unidade temática  Objetos de 

conhecimento 

Habilidades Competências 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

PEFAI-1  X  X  X  X 

PEFAI-2  X  X  X  X 

PEFAI-3  X  X  X  X 

PEFAI-4  X  X  X  X 

PEFAI-5  X  X  X  X 

  Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

 Os resultados obtidos expressam que nos planejamentos dos cinco professores as 

categorias previamente estabelecidas: unidade temática; objetos de conhecimento; 

habilidades e competências se apresentam de forma implícita. Inferimos que embora não 

explícita, os professores têm conhecimento de tais categorias, porém, de maneira 

inconsciente. 

 

Segunda etapa 

 

Os objetivos desta etapa foram desenvolver formação continuada para professores da 

Escola Integral de Tempo Integral Professora Maria de Lourdes Câmara Souto/RN sobre 

como materializar nos planejamentos e na sala de aula os fundamentos pedagógicos da 

BNCC (BRASIL, 2017) e observar mediante suas falas se há o reconhecimento em relação 

aos fundamentos pedagógicos propostos neste documento. O quadro 10 explicita esse 

resultado. 

 

Quadro 10. Resposta dos professores em relação às categorias de análise durante a 

formação continuada. 

 
Codificação 

(PEFAI-1...) 

Categorias de Análise 

Reconhecimento dos Fundamentos Pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017) 

pelos professores em seus planejamentos durante a formação continuada 

Unidade 

temática  

Objetos de 

conhecimento 

Habilidades Competências 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

PEFAI-1 X  X  X  X  

PEFAI-2 X  X  X  X  

PEFAI-3 X  X  X  X  

PEFAI-4 X  X  X  X  

PEFAI-5 X  X  X  X  

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

 Durante a formação, à medida que a professora formadora explicava sobre os 

fundamentos pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017), os professores os reconheciam em 

seus planejamentos, explicitando que estava se tornando compreensível. Faziam confusão 

em relação às categorias “habilidades” e “competências”. Na sequência podemos expressar 

duas falas de dois dos professores sobre esse conteúdo. 
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“Então, quer dizer que álgebra, grandezas e medidas são objetos de 

conhecimento!” (PEFAI-3) 

“Aonde coloquei conteúdos, substituo agora por objetos de 

conhecimento.” (PEFAI-5) 

“Ainda confundo habilidade com competência.” (PFAI-1) 

 

Terceira etapa  

 

Esta etapa teve o objetivo de investigar se nos planejamentos após formação 

continuada sobre o objeto de estudo se expressam os fundamentos da BNCC (BRASIL, 

2017). No quadro 11, podemos verificar os resultados obtidos com este instrumento após 

formação continuada. 

 

Quadro 11. Respostas encontradas nos planejamentos dos professores em relação às 

categorias de análise após formação continuada 

 
Codificação 

(PEFAI-

1...) 

Categorias de Análise 

Fundamentos Pedagógicos da BNCC (BRASIL, 2017) 

Unidade 

temática 

Objetos de 

conhecimento  

Habilidades Competências 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

PEFAI-1 X  X  X  X  

PEFAI-2 X  X  X  X  

PEFAI-3 X  X  X  X  

PEFAI-4 X  X  X  X  

PEFAI-5 X  X  X  X  

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

Quarta etapa 
 

 (Os objetivos nesta etapa serão para: a) identificar as necessidades formativas dos 

professores da Escola Integral de Tempo Integral Professora. Maria de Lourdes Câmara 

Souto/RN para ensinar; b) conhecer a avaliação que esses profissionais fazem em relação à formação 

continuada. 

 Sobre esta etapa ainda está em processo de elaboração do plano do instrumento para 

responder aos objetivos propostos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação integral em uma escola em tempo integral deve ter como pano de fundo 

para fundamentar sua execução, seja na ampliação na jornada escolar, seja na articulação da 

escola com outros espaços públicos de aprendizagens, governamentais e não 

governamentais. Ressalta que uma situação de aprendizagem que extrapola os espaços de 

sala de aula oferece inúmeras oportunidades educativas.  

Abordar a educação integral e o desenvolvimento de uma escola em tempo integral 

implica um compromisso com a educação pública que extrapole interesses políticos 

partidários imediatos; que se engaje politicamente numa perspectiva de desenvolvimento de 

uma escola pública que cumpra com sua função social, qual seja, a de socializar as novas 

gerações, permitindo-lhes o acesso aos conhecimentos historicamente acumulados, 

contextualizando-os e contribuindo na ampliação do capital simbólico existente, propiciando 

às crianças e jovens conhecer o mundo em que vivem e compreender as suas contradições, 

o que lhes possibilitará a sua apropriação e transformação. 
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UMA PROPOSTA DE ENSINO: discutindo noções de ondulatória, luz e imagem no 

ensino médio 

 
Maria das Dores Messias de Sousa70 

 

 
RESUMO 

Nesse trabalho apresentamos uma sequência de aulas sobre ondulatória, luz e imagem 

desenvolvida numa turma de segunda série do Ensino Médio. Faremos um breve relato sobre 

alguns documentos que servem de referencial para o ensino de física no Brasil, entre eles: 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), os PCN (2002), e as Orientações Curriculares 

Nacionais (2006) para esse nível de ensino, enfatizando, a finalidades, as competências e 

habilidades a serem constituídas no processo de ensino e de aprendizagem da Física. 

Realizamos também, uma análise relativa à importância da utilização da Historia da Ciência 

no ensino de física, além de, uma discussão sobre o livro didático utilizado nas aulas. No 

planejamento da sequência de aulas utilizamos como principal referencial teórico os 

documentos que servem como parâmetro para o ensino de física no Ensino Médio, 

mencionados anteriormente, a Historia da Ciência e a análise do livro didático. 

 

Palavras-chave: ondulatória. Luz. imagem. ensino de física. História da física. sequência 

de aulas 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 O presente trabalho se constitui numa proposta de ensino que discutiremos noções 

de ondulatória, luz e imagem no ensino médio, cuja intervenção foi realizada com os alunos 

de 2ª série E do ensino médio no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, em 

Mossoró/RN. Onde tivemos como objetivo proporcionar aos estudantes um ensino 

contextualizado conforme sugerido nos documentos legais, com dimensões de 

contextualização histórica, tornando as aulas de física mais dinâmicas para os estudantes que 

certamente conseguirão relacionar o que é ensinado na escola com o seu cotidiano. Neste 

trabalho, quatro aulas foram dedicadas ao estudo da luz e imagem, que foram antecedidas, 

por uma introdução geral sobre o movimento ondulatório. 

 Apresentamos e discutimos nas aulas; a classificação das ondas quanto a natureza, 

classificação quanto a direção de propagação, classificação quanto a direção de vibração e 

as propriedades das ondas, onde faço uma descrição das atividades de ensino desenvolvidas 

em sala de aula em que abordo o conteúdo de luz e imagem exposto no livro didático 

utilizado pela escola, mostrando a importância da luz, a luz ao longo da história, fontes de 

luz, câmara escura e reflexão. Em seguida faremos um detalhamento do desenvolvimento de 

cada conteúdo abordado nas aulas trabalhadas. 

 

OS DOCUMENTOS LEGAIS E O ENSINO DE FÍSICA 

 

Apesar da LDB/96 já estabelecer, relativamente à formação a ser desenvolvida no 

ensino médio, que esta deve promover a compreensão dos fundamentos científicos 

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada 

disciplina, lado a lado com a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
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intelectual e do pensamento crítico. Para se efetivar essa ideia de ensino prevista pela Lei, 

foram elaborados pelo Ministério da Educação alguns documentos que serviriam como 

referencial para efetivação do processo de ensino e aprendizagem pelos professores. 

Um dos documentos elaborados foi os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 

1998), os mesmos são constituídos por um conjunto de textos, cada um sobre uma área de 

ensino, que serve para nortear a elaboração dos currículos escolares em todo o país. Os PCNs 

não constituem uma imposição de conteúdos a serem ministrados nas escolas, mas são 

propostas nas quais as Secretarias e as unidades escolares poderão se basear para elaborar 

seus próprios planos de ensino. Os mesmos propõem uma educação comprometida com a 

cidadania, elegendo, baseados no texto constitucional, princípios para orientar a educação 

escolar. Dignidade da pessoa, igualdade de direitos, participação e responsabilidade pela 

vida social são algumas de suas diretrizes. 

Uma das maiores inovações atribuídas aos PCNs é a orientação sobre os chamados 

temas transversais, assim nomeados por não pertencerem a nenhuma disciplina específica, 

mas atravessarem todas elas como se a todas fossem pertinentes. Esses temas abordam 

valores referentes à cidadania e são eles: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, 

Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural. A ideia da eleição desses conteúdos é oferecer 

aos alunos a oportunidade de se apropriarem deles como instrumentos para refletir e mudar 

sua própria vida. Outro fator interessante presente no mesmo, diz respeito à inserção no meio 

educativo de um novo vocabulário, que inclui conceitos como contextualização, 

interdisciplinaridade, competências e habilidades como pilares no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

O objetivo central dos PCN+ é proporcionar uma possibilidade de organização 

escolar, dentro de cada área de conhecimento, buscando esclarecer formas de articulação 

entre as competências gerais e os conhecimentos de cada disciplina em potencial. Para isso, 

oferecem ainda um conjunto de temas estruturadores da ação pedagógica. Entretanto, não se 

trata de uma imposição, mas de um exercício que procura contemplar as competências gerais 

e os conhecimentos, os quais não se excluem, mas se complementam e se desenvolvem 

mutuamente. A partir das competências, que são; representação e comunicação, investigação 

e compreensão, contextualização sócio-cultural, os PCN+ sugerem para a Física os seguintes 

temas estruturadores: movimentos: variações e conservações; calor, ambiente e usos de 

energias; som, imagens e informações; equipamentos elétricos e telecomunicações; matéria 

e radiação; Universo, Terra e vida. Cada um desses temas são subdivididos em unidades 

temáticas e evidenciados suas relações entre as competências mais específicas e os 

conhecimentos físicos envolvidos. Os PCN+ se aliam aos PCN procurando dar um novo 

sentido ao ensino da Física, destacando que se trata de construir uma visão da Física voltada 

para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para 

compreender, intervir e participar na realidade. Então, se faz necessário, não só perguntar o 

que ensinar, por que ensinar e como ensinar Física? 

Finalmente, em 2006 é divulgado as Orientações Curriculares Nacionais, com o 

propósito principal de apresentar e discutir questões relacionadas ao currículo escolar e a 

cada disciplina em particular. Evidenciando, que o currículo é a expressão dinâmica do 

conceito que a escola e o sistema de ensino têm sobre o desenvolvimento dos seus alunos e 

que se propõe a realizar com e para eles (OCN, 2006). 

 

A HISTÓRIA DA CIÊNCIA E O ENSINO DE FÍSICA 

 

Durante o nosso processo de formação, e, principalmente nas disciplinas de ensino, 

uma ideia sempre presente, foi a da contextualização das aulas, como um dos caminhos 

apontados para a melhoria do ensino de física, nos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (PCN) e PCN+, também apontam para a necessidade da contextualização 

do ensino, é o que observamos  nas habilidades esperadas para os estudantes de Física: 
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Espera-se que o ensino de Física, na escola media, 

contribua para a formação de uma cultura científica 

efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, 

fenômenos e processos naturais, situando e 

dimensionando a interação do ser humano com a natureza 

como parte da própria natureza em transformação. Para 

tanto, e essencial que o conhecimento físico seja 

explicitado como um processo histórico, objeto de 

contínua transformação e associado as outras formas de 

expressão e produção humanas. (BRASIL, parte III, 2000, 

p. 24). 

 

 Acreditamos que a História da Ciência possa ser um importante aliado nesse processo 

de fazer um ensino de física contextualizado, pois poderá facilita o processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos. Alguns pesquisadores como, Silva (1995) e Vannucchi (1996), 

sinalizam com alguns elementos que justificaria o uso da mesma, são eles: propiciar o 

aprendizado significativo de equações que o utilitarismo do ensino tradicional acaba 

transformando em meras expressões matemáticas que servem à resolução de problemas ou 

simplesmente de exercícios; ser bastante útil para lidar com a problemática das concepções 

alternativas, pois algumas das concepções apresentadas por alunos são encontradas ao longo 

do desenvolvimento da ciência; incrementar a cultura geral do aluno, admitindo-se neste 

caso, que há um valor intrínseco em se compreender certos episódios fundamentais que 

ocorreram na história do pensamento científico; desmistificar o método científico, dando ao 

aluno os subsídios necessários para que ele tenha um melhor entendimento do trabalho do 

cientista; mostrar ao aluno como o pensamento científico se modifica com o tempo, 

evidenciando que as teorias científicas não são “definitivas, verdades absolutas e 

irrevogáveis”, mas objeto de constante revisão e que na maioria das vezes não apresenta um 

desenvolvimento linear; chamar a atenção do aluno para o papel de ideias metafísicas no 

desenvolvimento de teorias científicas mais antigas; contribuir para um melhor 

entendimento das relações da ciência com a tecnologia, a cultura e a sociedade. Poderíamos 

ainda, sintetizar esses argumentos, da seguinte maneira, que o uso da História da Ciência, 

humaniza o conteúdo ensinado, favorece uma melhor compreensão dos conceitos científicos, 

pois os contextualiza e discute seus aspectos obscuros, ressalta o valor cultural da ciência, 

enfatiza o caráter mutável do conhecimento científico, e, permite uma melhor compreensão 

do método científico (MATTHEWS, 1995;  SILVA, 2011). 

 No entanto, essa utilização da História da Ciência nas aulas de Física só será 

significativa existindo um cuidado por parte dos professores, devido as fontes, que nem 

sempre são confiáveis, E, que nem sempre também estão em condições de serem utilizadas 

nas aulas. Outro cuidado que se deve ter é que não se pode exagerar ou supervalorizar a 

contribuição da história junto ao ensino, para não tornar o ensino dependente da história, e 

também para não alimentar expectativas que possam concebê-la como a solução dos sérios 

problemas do ensino de Física. 

 Ressaltando ainda, que o professor com interesse na utilização da História da Ciência 

em suas aulas, terá de realizar uma seleção das fontes e dos materiais, consciente de que essa 

seleção envolve decisões que não podem ser dissociadas da visão de mundo e das concepções 

de ciência do estudioso. Pois, uma seleção histórica da evolução dos assuntos de um corpo 

específico de conhecimento, em qualquer situação, será sempre um subconjunto do real que 

apresenta um emaranhado de relações que lhe conferiram dinamicidade. Esta dificuldade, 

no entanto, pode ser contornada se os professores produzirem, como afirma Matthews: 

 
[...] uma história simplificada que lance uma luz sobre os 

conteúdos discutidos, que não seja uma mera caricatura do 
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processo histórico. A simplificação deve levar em 

consideração a faixa etária dos alunos e todo o currículo a 

ser desenvolvido. História e ciência podem torna-se mais e 

mais complexas à medida que assim exija a situação 

educacional (MATTHEWS, 1995 p. 164-214). 
 

 

 No entanto, existem correntes de pesquisadores contrários à utilização da história da 

ciência no ensino, e que fazem severas críticas. Segundo Kuhn, encorajar os estudantes de 

ciência a lerem os clássicos históricos de suas áreas propiciar-lhes-ia o contato com trabalhos 

nos quais “poderiam descobrir outras maneiras de olhar os problemas discutidos nos seus 

livros de texto”. Assegura Kuhn, “mas onde também encontrariam problemas, conceitos e 

padrões de solução que as suas futuras profissões há muito descartaram e substituíram”. 

Assim, a exposição à história da ciência poderia abalar ou enfraquecer as convicções do 

estudante sobre o paradigma vigente, sendo, nessa leitura, danosa à sua formação. Ainda, 

segundo, a visão Kuhniana do desenvolvimento científico, a estabilidade do cientista em um 

período de ciência normal contrasta com as suas incertezas e inseguranças durante as crises 

e revoluções. Desse modo, por que submeter “novamente” o estudante, quem sabe, futuro 

cientista, ao resgate de concepções que os melhores e mais persistentes esforços da ciência 

tornaram possível descartar? (KUHN, 1987, p.176). Entretanto, é justamente a pouca 

presença da História da Ciência nos livros didáticos e o seu uso distorcido no sentido de 

promover uma reconstrução de ideias que parecem fluir naturalmente em direção a teorias 

atualmente aceitas, que “tende a apresentar as teorias atuais como resultado de um processo 

de gestação, onde os cientistas do passado operavam sobre um embrião que o presente 

transformou em rebento” (BIZZO, 1992, p. 28-35), que faz despercebida, para o estudante, 

as grandes rupturas no conhecimento científico. Ou seja, a imagem do trabalho científico 

que resulta dessa opção educacional é a de cientistas de épocas anteriores trabalhando linear 

e cumulativamente em prol de uma ciência em constante desenvolvimento. 

 Outra crítica feita à utilização da História da Ciência no ensino, é a que defende ser 

de uma complexidade sem limites a caminhada do cientista na busca do conhecimento. 

Desse modo, a discussão histórico-didática de concepções científicas já não mais aceitas pela 

ciência contemporânea seria, no mínimo, incompleta e, por essa razão, passível de receber 

fortes objeções. 

 Portanto, observamos a existência de opiniões distintas em relação à utilização da 

História da Ciência no ensino. Consideramos que, se utilizada, tendo o cuidado de analisar 

de forma coerente os pontos positivos e negativos acima discutidos, torna-se uma ferramenta 

indispensável como instrumento facilitador do processo de construção do conhecimento 

físico. A História da Ciência pode dar maior significado aos conteúdos de Física trabalhados 

no ensino médio, como fórmulas e equações que, às vezes, são trabalhadas sem que muitos 

alunos possam apreender o que significam. 

 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO ADOTADO NA ESCOLA 

 

 Propusemo-nos a analisar a coleção física em contextos dos autores, Alexande 

Pogibin, Maurício Pietrocola, Renata de Andrade e Talita Raquel Rome, da Editora do Brasil, 

2016.     

 Nesse sentido, o guia de livros didáticos do Plano Nacional do Livro Didático 

(PNLD) do ano de 2018 nos apresenta métodos para trabalhar em sala de aula utilizando, 

ressaltando a importância da adequação á realidade ampliando informações e atividades 

facilitando o processo de ensino. Embora, o livro esteja dentro das normas estabelecidas para 

o uso no ensino médio, não o vemos como referência para o ensino, sendo perceptível a 

presença de falhas na sua composição, em relação a apresentação da sequência dos 

conteúdos, tornando a compreensão dos alunos confusa diante da forma resumida sobre 
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determinado assunto, que geralmente inicia-se com uma breve introdução, e parte-se para o 

desenvolvimento dos conceitos.   

 Diante disso, concluímos que o livro didático continua sendo um forte aliado em sala 

de aula, como meio para auxiliar no processo de ensino, cabendo ao professor sua 

exploração. Enfim, analisar um livro antes de utilizá-lo é de suma importância, permitindo 

conhecer a aplicabilidade do mesmo, a apresentação dos conteúdos a fim de facilitar o 

processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DESENVOLVIDAS EM SALA DE 

AULA 

Planejamento das atividades de ensino 
 

Plano de atividade 1    

Tema: Luz e Imagem   

Objetivo: Oportunizar aos alunos entenderem a luz como um raio, ampliando a compreensão 

sobre a visão e os instrumentos ópticos.     

Materiais: quadro branco, pincel, laser e espelho plano pequeno.  

Metodologia: exposição dialogada.   

 

 Iniciaremos a aula com uma breve recapitulação sobre movimento ondulatório das 

aulas anteriores através de exemplos simples do cotidiano. Assim, partindo para a 

importância da luz, e, em seguida, levantaremos os conhecimentos prévios dos estudantes 

através de questionamentos orais, tais como: Qual a importância da luz para a nossa vida? 

Para em seguida, caracterizar a importância da luz não só no campo da visão, também no 

campo da comunicação, medicina e em, outros campos de aplicação, a partir dos exemplos 

dados pelos alunos.  Dando continuidade a aula, falaremos sobre a luz ao longo da 

história, abordando a necessidade da busca por fontes luminosas, assim, explicando sobre a 

iluminação natural e artificial, com o objetivo de aprofundar a discussão sobre as fontes de 

luz, para dar dinâmica a discussão, faremos alguns questionamentos aos estudantes: O que a 

descoberta da luz proporcionou aos seres humanos? Como seria a vida do ser humano sem 

a iluminação noturna? Porque não enxergamos no escuro? Como enxergamos os objetos? 

 A partir daí, contextualizaremos as ideias apresentadas pelos alunos através das 

representações defendidas por Leucipo e Empédocles sobre como enxergamos os objetos, 

através de partículas visuais e raios visuais, com o objetivo de destacar a sua importância 

por terem sido os primeiros passos em direção á construção correta do modelo sobre a 

natureza da luz. Discutiremos ainda, sobre fontes de luz, corpos luminosos e iluminados, 

fontes primárias e secundárias, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre a 

pergunta feita anteriormente de como enxergamos os objetos.    

 Usando a câmara escura para discutir as propriedades de propagação da luz sera 

contemplada as seguintes perguntas: O que é uma câmara escura? Como funciona uma 

câmara escura? Como se dá a formação de imagem na câmara escura? Porque a imagem fica 

invertida?. A partir da apresentação da câmara escura poderei inferir duas propriedades a 

respeito da propagação da luz. Em seguida, estabelecer a relação simples entre as proporções 

do objeto e a imagem no anteparo.  

  

Plano de atividade 2   

Tema: Reflexão da luz    

Objetivo: Oportunizar aos alunos a entenderem o fenômeno da reflexão e formação de 

imagem no espelho plano.    

Materiais como quadro branco, pincel de quadro, laser, espelho plano pequeno e espelho 

plano grande.   

Metodologia: exposição dialogada com uso de material concreto.   
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 Iniciaremos o estudo da reflexão fazendo uma pergunta relacionada a uma frase 

contida no livro. Reflexão: Porque a luz indo e voltando?. Utilizaremos um laser e um 

espelho pequeno para mostrar o raio incidente e o raio refletido, descrevendo a reflexão 

regular. Utilizaremos o quadro para esboçar e detalhar as leis da reflexão. Em seguida, 

esboçaremos no quadro um exemplo da reflexão regular e perguntaremos aos alunos quanto 

vale o ângulo da reta incidente? E da reta refletida?. Assim daremos continuidade com a 

reflexão difusa, destacando as superfícies que ela acontece e a forma de propagação dos raios 

refletidos. Em seguida discutiremos com eles a pergunta a seguir para que possamos  expor 

a diferença entre a reflexão regular e a difusa.     

 Em seguida, acompanharemos o livro e utilizando um espelho plano grande falar 

sobre a simetria invertida. Discutir imagem do livro e fazer as seguintes perguntas. O menino 

refletido no espelho escova os dentes com a mão esquerda ou direita? Porque as palavras 

ambulância e bombeiros são escritos de forma “invertida” na parte dianteira desses 

veículos?. Depois disso, pediremos a um aluno para construir a imagem formada pelo 

espelho no quadro e para melhor compreensão discutir o exercício proposto 1 da página 194. 

 No momento seguinte iniciaremos uma explicação sobre imagens virtuais, formação 

de imagens nos espelhos planos e a relação entre a distância entre o objeto e o espelho e a 

distância entre o espelho e a imagem refletida, fazendo o uso do espelho plano grande para 

melhor discutir os assuntos com os alunos. Desta forma, concluiremos o assunto da reflexão 

fazendo a pergunta a seguir e junto com os alunos fazer a resolução da mesma. Qual deve 

ser o tamanho mínimo de um espelho para que se possa ver o corpo todo? 

Lembrando-se de resolver com os alunos, utilizando o prolongamento dos raios refletidos e 

a semelhança de triângulos. 

 

Descrição do desenvolvimento das atividades de ensino 

 

Aqui, faremos uma descrição detalhada da primeira aula sobre Luz e imagem. Essa 

sequência de atividades de ensino foi ministrada no Centro de Educação Integrada Professor  

Eliseu Viana, na turma da 2ª E do matutino, onde, contamos com a presença da professora 

Veras, que me apresentou aos alunos e em seguida passou a palavra para mim.  

 Iniciamos a aula 1 seguindo o plano de aula, recapitulando através de exemplos do 

cotidiano uma melhor compreensão do movimento ondulatório como por exemplo: o efeito 

dominó, pedra jogada em um lago e movimento de uma corda, desta forma, inserimos os 

conceitos de estado de equilíbrio, pertubação, propagação, pertubação a distancia e  

transporte de energia contemplando a classificação das ondas quanto a natureza, 

classificação quanto a direção de propagação, classificação quanto a direção de vibração e 

as propriedades das ondas dado nas aulas anteriores.    

 Desta forma iniciamos de fato luz e imagem e a forma  de como a luz e imagem estão 

associadas à visão, e perguntando: Em qual outro campo, podemos associar a importância 

da luz?. Logo um aluno respondeu dizendo: na agropecuária. Em seguida começamos a falar 

que no campo da medicina vários procedimentos são realizados através do laser que é uma 

fonte de luz. Na parte de comunicação, por exemplo, um aluno citou o trânsito, onde nos 

comunicamos pelos faróis, dei os parabéns e disse que ele foi muito, bem no exemplo dado. 

Depois disso, indaguei os alunos perguntando: Qual a importância da luz para a nossa vida?. 

Neste momento houve respostas paralelas, mas a que me chamou atenção foi a de um aluno 

que falou sobre o Sol, disse que ele foi muito, bem na resposta, e continuei a aula falando do 

Sol, que apesar de ser a nossa principal fonte de luz, mas, que a busca por fontes luminosas 

foi uma necessidade da espécie humana, perguntando para eles. O que a descoberta da luz 

proporcionou aos seres humanos?  Neste, momento compartilhamos exemplos como o 

crescimento industrial, as ampliações das cidades e a socialização dos indivíduos. Em 

seguida, perguntando como seria a vida do ser humano sem a iluminação noturna. 

Imediatamente muitos responderam dizendo: muito complicada. A partir desse momento 
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começamos a dar um novo caminho a aula perguntando o porquê de não enxergarmos no 

escuro. Um aluno respondeu descontraindo: ah, porque tudo fica preto.   

 Então, indagamos que, não enxergamos no escuro, pelo fato da ausência de luz. E fiz 

mais uma pergunta: Então como enxergamos os objetos?. Alguns alunos tentaram explicar 

em relação à luz refletida, então iniciei uma pequena contextualização sobre o grego Leucipo 

de Mileto (480-420 a.C) que acreditava que enxergávamos por causa de pequenas partículas 

que eram emitidas pelos objetos, neste momento peguei o apagador e associei a ideia de 

Leucipo, que o apagador estava emitindo partículas fazendo com que o enxergássemos. 

Continuei citando mais um grego chamado Empédocles (490-430 a.C) explicando que para 

ele a visão resultava da emissão de feixes visuais pelo olho, que interagiam com os objetos 

para coletar informações e formar imagens do mundo ao nosso redor, nesse momento um 

aluno perguntou: e qual a visão correta?   

 Então, começamos a explicar para a turma que, embora essas propostas tenham sua 

importância por serem os primeiros passos em direção á compreensão da natureza da luz, 

atualmente a descrição aceita de como enxergamos os objetos é que existem corpos que são 

fontes de luz e corpos que são iluminados. Sendo os corpos fontes de luz, corpos que emite 

luz própria, como exemplo o sol, as estrelas e uma lâmpada acesa, sendo considerados como 

fontes primárias. E os corpos que são iluminados são os corpos que possuem luz vinda da 

fonte primária. Assim, os vemos quando esta luz que os atinge, reflete, e chega até os nossos 

olhos. Temos como exemplo a lua, árvores, mesas e joias e, por, não terem luz própria, são 

chamados de fontes secundárias. Podemos, concluir que, a luz refletida pelos corpos 

iluminados alcança nossos olhos e nos permitem enxergá-los.   

 Dando continuidade ao planejamento, começamos a falar da câmara escura, 

perguntamos se eles já tinham escutado falar sobre ela, muitos disseram que sim, então, 

continuei perguntando sobre como a câmara escura funciona, alguns tentaram explicar 

dizendo que pode ser feita de caixa de papelão e depois pintar com tinta preta, e que tem que 

fazer um furo bem pequeno em um dos lados, eles mesmos falaram sobre a imagem 

invertida, logo aproveitei e perguntei: Porque a imagem fica invertida?. Muitos ficaram em 

silêncio, outros perguntaram de volta, por quê?.   

  Então começamos a esboçar no quadro a representação de uma câmara escura e um 

objeto e iniciei a explicação, dizendo que a câmara escura é constituída de uma caixa de 

paredes opacas com um pequeno orifício, sendo a parede oposta ao orifício de papel vegetal, 

e, que, segundo os princípios da óptica geométrica, os raios de luz se propagam em linha 

reta. Na câmara escura, todos os raios de luz que são emitidos pelo objeto a ser projetado, 

passam através de um pequeno orifício e atinge o aparato no interior dela. Assim sendo, a 

luz que sai do ponto mais alto do objeto atingirá o aparato no ponto mais baixo da imagem 

projetada, formando uma imagem invertida, ou seja, alguns raios atravessam o orifício e se 

cruzam seguindo trajetórias retilíneas. Por isso a imagem projetada é invertida em relação 

ao objeto.  Desta forma, pudemos expor o princípio da propagação retilínea onde a luz 

se propaga em linha reta e o princípio da independência dos raios, pois, quando se cruzam, 

não sofrem modificações em sua trajetória. Em seguida, para estabelecer a relação simples 

entre as proporções do objeto e a imagem no anteparo fizemos um novo desenho para 

analisar junto aos alunos.    

 Primeiramente falamos que o objeto, no caso, a vela é identificado pôr o, a distância 

do objeto até a parede do orifício p, a distância da parede até a parede oposta é p’ e a imagem 

formada no anteparo é dada por i. Perguntei o que eram constante na relação exposta no 

quadro, alguns responderam p’, Perguntei se a distância p poderia mudar, muitos falaram 

que sim, então perguntei o que aconteceria com a imagem se p aumentasse, nesse momento 

houve silêncio, mas insistir e perguntei se a imagem aumentaria ou diminuiria se p 

aumentasse, então muitos responderam que a imagem diminuiria. Falei que sim, a imagem 

diminuía, assim como na câmera fotográfica, quando queremos uma foto do corpo todo nos 

afastamos e quando queremos uma foto do rosto, aproximamos. Assim, através da 
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semelhança de triângulos apresentei a equação matemática i/o=p’/p.  

 Para melhor compreensão resolvemos junto um exercício contido no livro na página 

192 sobre câmara escura que dizia o seguinte: para a situação da câmara escura apresentada 

anteriormente, considere a altura do objeto 10 cm, sua distância ao orifício da câmara 25 cm 

e a profundidade da câmara 15 cm. Qual será o tamanho da imagem formada? 

 Os alunos participaram da resolução e chegamos ao resultado de 6 cm. Resolvemos 

e discutimos o exercício proposto 1 da página 192 que mostrava uma lanterna com a luz 

fazendo uma curva, onde muitos responderam que tal situação não seria possível, devido ao 

princípio da propagação retilínea da luz, dei os parabéns e falei que estava correto. 

 A partir daí pedimos para eles continuarem acompanhando o livro, então iniciei a 

parte de reflexão onde o livro apresenta o assunto com a seguinte frase “reflexão-a luz indo 

e voltando”. Em seguida, perguntamos o porquê da frase, e praticamente todos ficaram em 

silêncio. Então, pegamos um laser e um espelho pequeno e pedimos para um aluno desligar 

a luz naquele momento, então direcionamos o laser a superfície do espelho que estava na 

horizontal na palma da minha mão e pedimos para eles observarem o fenômeno, 

perguntamos se eles conseguiam enxergar dois raios, eles responderam que sim, então 

explicamos que o raio de luz do laser que apontamos para a superfície é chamado de raio 

incidente, e esse raio ao tocar a superfície, no caso, o espelho, voltava para o meio de origem 

onde o raio que voltava para o meio de origem é chamado de raio refletido. Então falamos 

que em uma superfície lisa e espelhada, o ângulo î entre o raio luminoso incidente e uma reta 

N perpendicular a superfície ( também conhecida como reta normal ) é idêntico ao ângulo r 

entre o raio refletido e a mesma reta de referência, ou seja, i=r. Lembrando para os alunos a 

importância de traçar a reta normal já que tanto o ângulo do raio incidente quanto do raio 

refletido se dá através do raio em relação a reta normal e não com a superfície e que estarão 

sempre situados no mesmo plano, onde a reflexão produzida nessas condições é chamada de 

regular ou especular. Assim, de forma geral escrevi as leis da reflexão no quadro: 1° Lei-a 

normal à superfície, o raio incidente e o raio refletido estão situados no mesmo plano. 

2° Lei-o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, i = r.  

 Perguntamos se eles compreenderam a explicação, muitos responderam que sim, e 

pediram um exercício para ser resolvido. Como o tempo da aula já estava acabando, 

rapidamente esbocei no quadro um exemplo da reflexão regular e perguntamos quanto valia 

o ângulo da reta incidente e da reta refletida, onde o ângulo dado na questão era formado 

pelo raio incidente e a superfície com valor de 30°. Alguns responderam que o valor do 

ângulo incidente era 30°, nesse momento pedimos pra eles prestarem um pouquinho de 

atenção e analisar o desenho, então outros perceberam que o ângulo é relacionado com a reta 

normal, nesse caso, como num plano cartesiano tínhamos dois ângulos de 90°, onde da 

superfície ao raio incidente valia 30°, assim, concluindo que o ângulo incidente teria o valor 

de 60°. Onde se i=r, o valor do raio refletido também seria 60°. Mais uma vez perguntamos 

se eles entenderam e as respostas foram satisfatórias. Posso dizer que usufruímos todo o 

tempo da aula, pois ao finalizar o exercício o sinal tocou.   

 Dando continuidade ao planejamento, iniciamos a aula 2 com uma rápida 

recapitulação sobre reflexão regular, onde percebi que muitos realmente compreenderam o 

assunto. Assim, dando continuidade com a reflexão difusa, onde expliquei que diferente da 

reflexão regular a reflexão difusa é o tipo de reflexão que acontece em superfícies irregulares 

e que os raios refletidos se propagam em todas as direções.    

 Esbocei no quadro uma imagem como forma de discutir com eles que embora haja o 

cumprimento da lei da reflexão em cada ponto, os raios incidentes serão diferentes dos raios 

refletidos, ou seja, conseguimos realizar a diferenciação sendo a reflexão difusa é a reflexão 

de luz a partir de uma superfície de tal forma que um raio incidente se reflete em muitos 

ângulos em vez de em apenas um ângulo, tal como no caso de reflexão especular.

 Depois disso, voltamos a falar sobre a reflexão regular, peguei o espelho plano grande 

e dei inicio ao assunto de imagem enantiomorfa, utilizamos um espelho para realizar o 



176 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

exemplo apresentado no livro didático e discutimos a resposta para a seguinte pergunta: O 

menino refletido no espelho escova os dentes com a mão esquerda ou direita?. Muitos 

responderam de forma correta, respondendo a mão direita, então, indagamos, perguntando o 

porque. Neste momento houve resmungos, então falamos para eles que, em um espelho 

plano na formação da imagem existe uma inversão da direita para a esquerda o que 

chamamos de simetria invertida. Continuamos fazendo perguntas como: Porque as palavras 

ambulância e bombeiros são escritas de forma “invertida” na parte dianteira desses veículos? 

 Alguns alunos conseguiram responder dizendo que é para os veículos que estiverem 

a frente enxergar pelo retrovisor. Então, só complementei dizendo que em todo espelho 

plano, a imagem formada é invertida em relação a imagem. Assim, peguei o espelho plano 

grande e uma folha de papel escrito uma letra F e pedimos a um aluno para construir a 

imagem formada pelo espelho no quadro, onde o aluno fez rapidamente a imagem formada 

pelo espelho.    

 Em seguida, discutimos o exercício proposto 1 da página 194 do livro, onde um 

relógio de ponteiros, cada número foi substituído por um ponto. Uma pessoa, ao observar a 

imagem desse relógio refletida em um espelho plano, lê 8 horas, se fizermos a leitura 

diretamente no relógio, verificamos que ele está marcando que horas? Muitos conseguiram 

expor a resposta correta de 4horas, rapidamente. Continuamos acompanhando o livro, e 

demos início a imagens virtuais, explicamos para eles que imagens virtuais são aquelas 

produzidas por algum sistema óptico capaz de “espalhar” os raios de luz em direções opostas, 

“distanciando-os” uns dos outros. E utilizei o exemplo do livro para mais uma vez utilizar o 

espelho plano grande que havia levado. Onde me aproximei e me afastei do espelho para 

percebemos que a minha imagem também se movimenta para frente e para trás. E expliquei 

que nos espelhos planos as imagens são formadas pelo prolongamento dos raios refletidos, 

por isso são chamadas imagens virtuais. Nosso cérebro interpreta a origem delas com base 

na direção da luz recebida, como se ela estivesse vindo de dentro do espelho. Também 

utilizamos um espelho para verificarmos juntos que num espelho plano, a distância entre o 

objeto e o espelho, é igual a distância entre o espelho e a imagem refletida.    

 Depois disto, para concluirmos a parte da reflexão fiz a pergunta:  Qual deve ser o 

tamanho mínimo de um espelho para que se possa ver o corpo todo?. Houve alguns 

resmungos, outros ficaram em silêncio. Então, lembrei que  nos espelhos planos as imagens 

são formadas pelo prolongamento dos raios refletidos e esbocei no quadro a situação. 

Resolvemos juntos, fizemos o prolongamento dos raios refletidos e pela semelhança de 

triângulos chegamos a resposta de H/2, ou seja, a altura mínima que um espelho plano deve 

ter para que se possa ver de corpo todo é simplesmente a altura dividido por dois. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desse trabalho foi uma experiência significativa para a minha formação, 

como futura professora, pois proporcionou a oportunidade de pesquisar e ler a respeito de 

diversos referenciais teóricos que orientam como se deve atuar no processo de ensino e de 

aprendizagem dos conceitos da Física. Esses referenciais foram de extrema importância 

tanto no planejamento como na aplicação da sequência de atividades de ensino apresentada 

aqui. Bem como, sentir o ambiente da sala de aula com todos os envolvidos e suas 

dificuldades, foi uma experiência única, proveitosa. 

Ser professor, não é tarefa simples, exige cuidado com o que ensina e como ensina, 

no entanto, se faz necessário, dividir a responsabilidade com o processo de aprender com o 

aluno, o professor não pode ser o único responsável por todo o processo de ensinar e 

aprender. 

 Finalmente, acreditamos que o desenvolvimento da sequência de atividades 

de ensino foi satisfatório e os objetivos foram alcançados. Defendemos que o conteúdo foi 

abordado de maneira efetiva no sentido de superar algumas dificuldades que os alunos 
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apresentaram no início do desenvolvimento das atividades aplicadas. 
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RESUMO 

Esse trabalho propõe uma discussão acerca do projeto Recreio Saudável que vem sendo 

desenvolvido na Escola Municipal Raimundo Fernandes, situado no município de Mossoró, 

no estado do Rio Grande do Norte/RN.  O projeto Recreio Saudável se coloca como uma 

intervenção pedagógica desenvolvida no espaço da educação infantil e refere-se ao 

desenvolvimento de atividades dirigidas no momento do intervalo, pelos estagiários e 

demais funcionários da instituição. A proposta foi elaborada depois que a equipe pedagógica 

da escola percebeu o aumento de ocorrências de brigas, reclamações, e até mesmo acidentes 

entre as crianças, durante os dez minutos de intervalo no âmbito escolar. Diante disso, o 

trabalho tem como objetivo minimizar o índice de acidentes e agressões entre as crianças 

durante o período do intervalo da escola, por meio da intervenção com jogos e brincadeiras 

dirigidas. O instrumento metodológico da pesquisa está pautado em levantamento 

bibliográfico baseados em autores como Libâneo (1994); Nunes (2011), Maluf (2003), 

Venâncio e Freire, (2005); Oliveira (1992) e Bernadelli (2015).  E aplicação de questionários 

com os quatro (04) funcionários da escola. Pode-se afirmar que após o desenvolvimento do 

projeto Recreio Saudável, a escola tem colhido frutos significativos, pois com o 

acompanhamento e o desenvolvimento de atividades recreativas e direcionadas, o índice de 

acidentes na escola tem diminuído diariamente, além disso, foi possível perceber que ocorreu 

uma maior inclusão por parte das crianças com algum tipo de deficiência ou transtorno, uma 

vez que passaram a participar ativamente das atividades recreativas e lúdicas desenvolvidas 

no intervalo.  

 

Palavras-chave: Recreio Saudável. Intervenções pedagógicas. Atividades dirigidas. 

Recreação e ludicidade. Educação Infantil.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho propõe uma discussão acerca do projeto Recreio Saudável que vem 

sendo desenvolvido na Escola Municipal Raimundo Fernandes, situado no município de 

Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte/RN. 

O projeto Recreio Saudável se coloca como uma intervenção pedagógica 

desenvolvida no espaço da educação infantil e refere-se ao desenvolvimento de atividades 

lúdicas e dirigidas no momento do intervalo, pelos estagiários e demais funcionários da 

instituição. 

O interesse em desenvolver a proposta do Projeto Recreio Saudável surgiu quando a 

equipe pedagógica da escola percebeu o grande número de ocorrências de brigas, 

reclamações, e até mesmo acidentes entre as crianças, durante os dez minutos de intervalo 

no âmbito escolar. 
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Assim, acoplados na ideia de que o brincar permite a apreensão de novos 

conhecimentos, bem como, possibilita o desenvolvimento de aptidão de maneira natural e 

espontânea, além de estimular a interação e socialização de forma saudável, a proposta do 

Projeto foi pensada como uma possível solução ao combate a algumas divergências no 

momento do intervalo. 

Nesse sentido, o interesse em desenvolver esse trabalho surge no intuito de pontuar 

as principais mudanças ocorridas no momento do intervalo após o desenvolvimento do 

projeto na escola. Diante disso, teve como problemáticas: entender de qual necessidade 

surgiu o Projeto Recreio Saudável na escola? E analisar quais as principais mudanças 

percebidas no momento do intervalo, após o desenvolvimento das atividades recreativas 

realizadas a partir do projeto “Recreação Saudável” na Escola Raimundo Fernandes? 

O instrumento metodológico da pesquisa está pautado em levantamento 

bibliográfico, baseado em autores como, Libâneo (1994); Nunes (2011), Maluf (2003), 

Venâncio e Freire, (2005); Oliveira (1992) e Bernadelli (2015), que discutem sobre a 

importância das atividades dirigidas e lúdicas com as crianças; bem como, em aplicação de 

questionário com 04 funcionários73 da escola, que acompanham e mediam de perto as 

atividades direcionadas no momento do recreio. 

Vale ressaltar que utilizaremos a fala, em específico, da FUNCIONÁRIA 01 para 

indagarmos sobre a necessidade do surgimento do projeto Recreação Saudável no capítulo 

01, haja vista, a mesma ter sido a que ficou a frente da organização do Projeto e era quem 

possuía com mais precisão conhecimentos a cerca da origem da proposta na instituição.  

Diante o exposto, pode-se afirmar que após o desenvolvimento do projeto Recreio 

Saudável, a escola Municipal Raimundo Fernandes, tem colhido frutos significativos, pois 

com o acompanhamento e o desenvolvimento de atividades recreativas e direcionadas, o 

índice de acidentes na escola tem diminuído diariamente, além disso, foi possível perceber 

que ocorreu uma maior inclusão por parte das crianças com algum tipo de deficiência ou 

transtorno, uma vez que passaram a participar ativamente das atividades recreativas e lúdicas 

desenvolvidas no intervalo. 

Assim, o trabalho encontra-se dividido da seguinte forma: primeiro, a parte 

introdutória; segundo, capítulo 1. Projeto Recreio Saudável: a proposta na Escola Raimundo 

Fernandes; terceiro, capítulo 2. Análise dos dados: perspectiva dos funcionários sobre o 

projeto Recreio Saudável; quarto, capítulo 3. Considerações finais e por fim, as referências 

bibliográficas.  

 

PROJETO RECREIO SAUDÁVEL: A PROPOSTA NA ESCOLA RAIMUNDO 

FERNANDES  

 

Para discorrer sobre esse ponto, utilizamos a fala da Funcionária 01 que foi uma das 

educadoras que ajudou a fundar o projeto Recreio Saudável na instituição e também 

acompanha e media nas atividades recreativas que são dirigidas no momento do intervalo. 

Dessa forma, ao ser questionada sobre qual foi a necessidade do surgimento do 

Projeto Recreio Saudável na escola, a funcionária indagou: 

 
Tínhamos muitos incidentes do início do recreio ao final. A secretaria 

ficava sempre cheia por causa das brigas, do corre, corre, que faziam as 

crianças se esbarrarem umas nas outras e acabarem se machucando. Toda 

a equipe de apoio olhava os alunos no intervalo, mas mesmo assim não 

impedia os incidentes [...]. (ENTREVISTA REALIZADA COM 

FUNCIONÁRIA 01). 

 

                                                           
73 Para preservar as identidades dos entrevistados que trabalham na Escola, usamos nomes fictícios como: 

Funcionário 01; Funcionário 02; Funcionário 03 e Funcionário 04.  
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No início da fala da funcionária, fica claro que o principal motivo que impulsionou 

o desenvolvimento da Proposta do Recreio Saudável na escola refere-se à busca de 

estratégias para minimizar o índice de acidentes e agressões entre as crianças durante o 

período do intervalo da escola, por meio da intervenção com jogos e brincadeiras dirigidas. 

Logo entendemos que assim como defende o documento do Conselho Nacional de 

Educação, em seu segundo parecer:  

 
Segundo parecer CEB N° 05/97 do Conselho Nacional de Educação, o 

recreio faz parte da atividade educativa e, como tal se inclui no tempo de 

trabalho escolar efetivo. E estando os alunos, sob responsabilidade da 

instituição, também durante os intervalos ou recreios, esses momentos 

podem se transformar em Excelentes oportunidades para os educadores 

conhecerem melhor o educando (BRASIL, 1997). 

 

Diante do exposto, podemos afirmar, que a proposta do Recreio Saudável na escola 

se coloca como mais uma oportunidade dos educadores interagirem em consonância com as 

crianças, e assim, poderem conhecer ainda mais as suas especificidades e a partir disso, 

ajudar na formação do seu desenvolvimento integral. 

Corroborando com Maluf (2003), quando enfatiza que a presença das atividades 

lúdicas, representadas pelos jogos e brincadeiras, deve acorrer de forma constante na 

realidade das crianças, independente do local  ou cultura, vindo a fazer parte do 

desenvolvimento integral. 

Maluf (2003), ainda enfatiza que o desenvolvimento ocorre por meio de um processo 

construtivo. Assim caminha junto com a aprendizagem expressando a apreensão do 

conhecimento por meio da  influencia dos fatores externos, advindos do meio em que a 

criança está inserida, e dos internos, próprio de cada criança. Essas são fontes de 

conhecimentos conhecidas por endógena e exógena. Dessa forma, acredita-se que a 

espontaneidade no ato do  brincar permite uma experiência rica em aprendizagem múltiplos, 

sendo fundamental para o desenvolvimento da criança. 

Nesse sentido, Oliveira (1992) pontua que “[...], Vigotsky tem como um de seus 

pressupostos básicos a ideia de que o ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação 

com o outro social. A cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico que, 

ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o funcionamento psicológico 

do homem”. (p. 24). 

A citação, e consonância com a fala dos funcionários, reforça a importância das 

relações sociais no processo da aprendizagem dos alunos, sendo o momento do recreio um 

ótimo aliado para o desenvolvimento de atividades e brincadeiras lúdicas e direcionadas, o 

que facilita a apreensão de muitos conhecimentos por parte dos envolvido. 

Ainda sobre a necessidade do surgimento do Projeto Recreio Saudável na escola, a 

FUNCIONÁRIA 01 acrescenta:  
 

A diretora [...] já havia sugerido em uma reunião pedagógica sobre o 

Recreio Saudável, mas ainda não tínhamos colocado em prática. Em uma 

extrarregência, a professora de educação física conversou com as 

auxiliares e sugeriu algumas atividades. Faltava arrumar e por em prática. 

Então, eu junto com as auxiliares, definimos quais atividades faríamos no 

recreio [...] (ENTREVISTA REALIZADA COM FUNCIONÁRIA 01). 
 

Nesse trecho, é possível perceber que a proposta teve iniciativa com a diretora da 

escola que já havia alertado todos os funcionários a cerca das ocorrências de acidentes 

acontecidos na escola, e assim, propôs o desenvolvimento do Projeto. A partir disso, o 

Projeto Recreio Saudável ganhou vida com a colaboração de todos os funcionários que 

“acompanhavam” o momento do intervalo, sendo eles: professores de educação física, os 

auxiliares, bem como secretária da escola.  
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A FUNCIONÁRIA 01, que faz parte da secretaria da escola, ainda indagou sobre a 

forma em que se deu a organização das atividades a serem desenvolvidas na escola, 

destacando: 
 

Num primeiro momento, cada dia teria algo diferente, mas vimos que não 

dava certo e que a música é algo que atrai muito eles, sendo assim, optamos 

usá-la em 03 dias, na quinta faríamos as brincadeiras dirigidas e na sexta-

feira, seria o "dia do brinquedo" em que eles não só trariam, mas 

partilhariam com os demais alunos. Para toda essa movimentação, 

chamamos de "estações" e apresentamos o projeto em cada sala, para que 

eles ficassem por dentro das novidades que teriam o Intervalo 

(ENTREVISTA REALIZADA COMFUNCIONÁRIA 01). 

 

Diante da fala da funcionária, percebe-se que os momentos dos intervalos da Escola 

Municipal Raimundo Fernandes ganharam uma nova configuração.  Deixou de ser 

momentos aleatórios e turbulento, em que as crianças só corriam desordenadamente, o que 

acabava provocando vários acidentes e machucados, passando a incorporar atividades 

recreativas e direcionadas, em que as crianças podem trabalhar vários tipos de movimentos, 

lateralidade, coordenação motora, além de poder compartilhar com os colegas os seus 

próprios brinquedos, aprimorando ideias e noções de partilhas entre as crianças.  E o 

principal, diminuiu significativamente o índice de acidentes. 

Diante do exposto, a funcionária conclui enfatizando:  
 

As mudanças foram as melhores possíveis. Conseguimos juntá-los, do 1° 

ao 5° ano para dançar, sem haver nenhum incidente e isso passou ser 

cotidiano. Tanto os grandes como os pequenos se respeitam, respeitam o 

espaço do outro e isso é muito importante. Como tem crianças que não 

gostam de dançar, a biblioteca fica aberta durante o intervalo para que lá 

eles fiquem tranquilos lendo um livro. Quando é o dia das brincadeiras, 

todos interagem bem, sendo bastante participativos. Na sexta, que foi a 

nossa maior surpresa, o dia do brinquedo, eles sentam, brincam, partilham 

de uma maneira natural, percebendo assim o respeito, a amizade, 

companheirismo que há entre eles. E toda a equipe de apoio abraçou esse 

projeto que tem funcionado porque TODOS vestiram a camisa para criar 

um ambiente melhor para nossos alunos. (ENTREVISTA REALIZADA 

COMFUNCIONÁRIA 01). 

 

Percebe-se que a elaboração e desenvolvimento do projeto Recreação Saudável só 

veio fomentar o processo do ensino aprendizagem na Escola Municipal Raimundo 

Fernandes, pois, as crianças estão tendo a oportunidade de aprender moralmente e 

fisicamente por meio de atividades recreativas e dirigidas pelos funcionários da escola, além 

de contribuir para o bom convívio entre as crianças.  
 

ANÁLISE DOS DADOS: perspectiva dos funcionários sobre o projeto recreio saudável 

 

Nesse ponto, iremos discorrer sobre a perspectiva dos funcionários da escola 

Municipal Raimundo Fernandes em relação ao projeto Recreio Saudável. Assim, tivemos 

como norte, a seguinte pergunta: Quais as principais mudanças percebidas no momento do 

intervalo, após o desenvolvimento das atividades recreativas realizadas a partir do projeto 

“Recreação Saudável” na Escola Raimundo Fernandes? 

Ao indagarmos as Funcionárias 02, 03 e 04, sobre a sua perspectiva em relação ao 

Projeto Recreio Saudável, pontuaram: 

 
A partir da implantação do Recreio Saudável, observamos mudanças 

significativas no comportamento das crianças. Anteriormente existiam 
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muitos conflitos, acidentes e divergências entre os alunos. Com a 

implementação de um recreio com atividades direcionadas, onde 

trabalhamos com eles valores sociais, como: cooperação, respeito, 

interação entre os colegas e solidariedade; através das atividades que são 

desenvolvidas diariamente.Um dos momentos mais marcantes desse 

recreio é o dia da partilha de brinquedos, onde um aluno divide o brinquedo 

com os colegas ou idealiza brincadeiras que os colegas possam participar, 

uma vez que estamos ensinando a esses educandos a socialização, 

criatividade, solidariedade, partilha e relação de amizade. (ENTREVISTA 

REALIZADA COM FUNCIONÁRIA 02). 

 

Ao olharmos para as mudanças ocorridas durante o recreio na instituição 

de ensino Raimundo Fernandes, a partir da implementação do Projeto 

Recreio Saudável, podemos dizer que os benefícios adquiridos foram 

muitos, pois houve uma diminuição dos acidentes durante o intervalo 

escolar, bem como uma redução de atos violentos (brigas entre alunos). 

Outro fator importante a ser ressaltado é o uso da ludicidade como 

ferramenta pedagógica, uma vez que através de brincadeiras dirigidas, os 

educandos têm a oportunidade de aprender e desenvolver conhecimento e 

habilidades, como também, foi possível descobrirmos o potencial dos 

alunos nas atividades artísticas. (ENTREVISTA REALIZADA COM 

FUNCIONÁRIA 03). 

 

Com a realização do projeto Recreação saudável desenvolvido na Escola 

Municipal Raimundo Fernandes, percebemos várias mudanças nas 

atividades recreativas. Os alunos estão mais participativos interagindo uns 

com os outros, compartilham seus brinquedos, exercem as atividades 

físicas juntamente com o professor educador. E estamos Conseguindo 

livrar essas crianças de acidentes no ambiente escolar trazendo sempre 

atividades inovadoras para que eles brinquem sempre de maneira saudável 

sem machucar o coleguinha ao lado. (ENTREVISTA REALIZADA COM 

FUNCIONÁRIA 04). 
 

Diante das falas das entrevistadas, é possível perceber que todas pontuaram 

mudanças significativas no momento do intervalo após a implementação do Projeto Recreio 

saudável. Os principais destaques referem-se a diminuição dos conflitos, divergências entre 

as crianças; o trabalho dos valores sociais a partir das brincadeira e jogos direção dados e 

recreativos; partilha dos brinquedos; além da mediação na formação teatral dos alunos. 

Logo, entende-se a fundamental importância das atividades recreativas e 

direcionadas, pois além da diminuição dos acidentes entre as crianças, ajudamos também na 

construção mental, moral e física. Assim, corroborando do pensamento de Botelho quando 

destaca que:  
 

Em muitas escolas não há atividades orientadas durante o recreio e os jogos 

com bola na quadra (futebol é o mais comum) sem nenhum tipo de 

supervisão, é o que mais acontece. Sabe-se que este momento é um período 

em que ocorrem muitos problemas: não há supervisão dos professores, há 

um acúmulo de várias turmas e, conseqüentemente, alunos de diferentes 

idades dividem o mesmo espaço. Com isso, ocorrem diversas 

manifestações de agressão, sendo uma delas o bullying. Para que isso seja 

evitado, é importante que todos os docentes e funcionários da escola 

elaborem estratégias para evitar estes problemas. Este tipo de violência se 

manifesta, sutilmente, sob a forma de brincadeiras, apelidos, trotes, 

gozações e agressões físicas (BOTELHO & SOUZA, 2007). 
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Sobre a citação de Botelho (2007), pode-se afirmar que ao perceber o elevado índice 

de divergências ocorridas no curto espaço de tempo do intervalo, a equipe da Escola 

Municipal Raimundo Fernandes não mediu esforços para desenvolver e por em prática ações 

recreativas e direcionadas para tentar evitar e intermediar na prática dos alunos na escola. 

Dessa forma, o projeto Recreação saudável se coloca como uma estratégia promissora que 

vem permitindo as crianças do 1º ao 5º ano de ensino, momentos de intervalo com 

tranquilidade, paz, harmonia e socialização e o mais importante e que acoplado a isso, veio 

também o aprimoramento do conhecimento dos alunos, como por exemplo, o aprendizado e 

respeito às regras, aos colegas, a prática da partilha, a apreensão de valores, assim como 

destacado nas falas dos funcionários entrevistados. Nunes (2011) destaca: 

 

[...] a escola pode ajudar promovendo uma educação que valorize as 

relações humana e sociais e tenha como exercício cotidiano a busca da 

solidariedade, da amizade, da cooperação, da construção da paz, do 

respeito, da ética e dos valores fundamentais da pessoa humana (NUNES, 

2011, p.22).   

Outro ponto que merece destaque nas falas dos Funcionários entrevistados, em 

específicos na do Funcionário 03, refere à ludicidade como ferramenta pedagógica, pois a 

inserção de jogos e brincadeiras os permitem aprenderem, de forma integral, brincando e se 

divertindo. Sobre isso, defendemos as ideias de Bernadelli (2015), quando baseando-se no 

documento do PNAIC, destaca que:  
 

[...] jogos, brinquedos e brincadeiras auxilia a criança no sentido de ter uma 

vida mais significativa e prazerosa, enfatizando que há muito tempo os 

teóricos da Educação defendem a ideia de que as atividades ligadas ao 

lúdico, auxiliam no desenvolvimento de ações pedagógicas, tornando-as 

significativas: Considerando essas áreas de desenvolvimento, o lúdico traz 

benefício físico para o crescimento da criança e para o desenvolvimento 

das habilidades motoras e de expressão corporal. Em relação ao 

desenvolvimento cognitivo, o brincar estimula as ações intelectuais, 

desenvolve habilidades perceptuais, como a atenção e, consequentemente, 

a memória. As contribuições sociais são percebidas quando a criança 

simboliza uma realidade que ainda não pode alcançar, mesmo 

considerando a fruição e aprende a interagir com outras pessoas, 

compartilhando, relacionando-se. a criança também recorre ao lúdico para 

representar e significar com outros sentidos situações vividas, não se 

restringindo apenas à fantasia de um vir a ser, de um desejo não alcançado. 

As atividades lúdicas possibilitam que as crianças reelaborem 

criativamente sentimentos e conhecimentos, e edifiquem novas 

possibilidades de interpretação e representação do real. (BRASIL, 2015, 

p.24).  
 

A participação nas brincadeiras e jogos desenvolvidos no momento do intervalo da 

escola Municipal Raimundo Fernandes vem permitindo aos alunos, maior reflexão sobre as 

suas práticas. De acordo com a fala da Funcionária 04, é possível Perceber que com o Projeto 

Recreio saudável, as crianças se tornaram mais participativas e passaram a interagir ainda 

mais uns com os outros. 

Pode-se afirmar que essa interação foi notória até mesmo entre as crianças que 

possuem alguma necessidade especial, pois temos casos de crianças que ficavam excluídas 

ou afastadas no momento do intervalo por receio de ser atingida por algum colega. Com o 

acompanhamento das atividades recreativas proporcionada pelo Projeto Recreio Saudável, 

as crianças com necessidades espaciais se sentem mais seguras de estar nesse ambiente e 

assim, interagirem durante as atividades propostas no intervalo. 
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Nesse sentido, percebe-se que as atividades lúdicas são extremamente importantes 

no dia a dia da vida dos alunos, inclusive daqueles com deficiência, pois é inerente a todas 

as crianças. A Inclusão deve ocorrer em todos os espaços escolares, principalmente nos 

espaços de recreação, onde ocorrem os momentos de socialização, cumprimento de regras e 

troca de saberes. (BERNADELLI, 2015). E o Projeto Recreio saudável veio aprimorar essa 

ideia. 

Assim, destacamos ainda com base em Bernadelli (2015), que a recreação exerce 

uma influência relevante no espaço escolar em que frequenta as crianças, pois, se refere a 

um momento de experiências múltiplas, como por exemplo, o contato direto com outras 

crianças, a socialização, a interação e formas diferenciadas de expressar os movimentos do 

corpo e da mente, por isso, deve ser bem trabalhado para não causar transtornos, exclusão 

ou opressão em algumas crianças. Compreendemos, assim que “ao brincar, a criança 

representa suas vivências, evoca aspectos e experiências significativas, organiza e estrutura 

sua realidade externa e interna, tomando a consciência de si como ser atuante”. (VENÂNCIO 

E FREIRE, 2005, p.33).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS 

 

Toda forma de conflito e violência dentro das escolas desencadeia sérias 

consequências e afeta principalmente o rendimento na aprendizagem, necessitando envolver 

família e escola nesse processo. Pois, cada vez mais percebemos que fatores externos e 

internos têm contribuído para o agravamento, comprometendo e o aprendizado das crianças. 

E esse reflexo é percebido com mais frequência dentro das escolas.  

Nesse sentido acreditamos que uma educação baseada na qualidade não se constrói 

somente por meio da aplicação de conteúdos científicos, mas também em ensinamentos 

fundamentados no respeito e em princípios de valores morais indispensáveis a convivência 

saudável e harmoniosa, mediada na formação integral do aluno.  

Ao cultivar valores estamos indo na contra mão de uma sociedade fria e 

individualista, pensando em formar cidadãos éticos que jamais silenciarão frente às 

injustiças, preconceitos. Além disso, estaremos aprimorando nas crianças aptidões que lhes 

permitirão se tornarem sujeitos capazes de conviverem em sociedade de forma harmônica, 

sabendo fazer dos conflitos situações positivas de crescimento pessoal, vindo a contribuir 

criticamente com a sociedade em que está inserido.  

Sobre isso, podemos afirmar que o objetivo desse trabalho foi alcançado, pois diante 

da problemática estudada, foi possível alcançarmos alguns resultados que consideramos 

relevantes.  

O primeiro ponto a ser colocado é que o Projeto Recreio Saudável está sendo 

desenvolvido durante todos os dias na semana no pátio da escola, pela manhã e a tarde. Além 

das ações de cunho físico, há também as ações de cunho intelectual, voltadas para a 

aprendizagem através de jogos educativos.  

Vale ressaltar que, inicialmente, alguns alunos, apresentaram dificuldades de 

adaptação diante da nova configuração de brincadeiras propostas no intervalo, mas, 

acabaram aderindo positivamente às atividades trabalhadas.  

A partir do estimulo favorecido pelos funcionários, com a implementação de 

brincadeiras do conhecimento popular, bem como a introdução de outras atividades, foi 

possível ocorrer a sistematização com os objetivos pedagógicos do Projeto, sendo estes o 

trabalho por meio de ações lúdicas para despertar o prazer por parte das crianças em relação 

aos conhecimentos gerais e pela socialização/interação. 

Outro ponto interessante percebido a partir da fala dos funcionários refere-se às 

mudanças significativas no comportamento das crianças, a empolgação e a ansiedade das 

crianças em querer participar das atividades recreativas, desenvolvida pelo projeto Recreio 

Saudável. 
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Os jogos, e as brincadeiras se tornaram tarefas agradáveis e com isso satisfazem suas 

necessidades físicas, sociais e cognitivas, contribuindo para seu desenvolvimento integral. 

Ocorreu ainda, uma grande diminuição de conflitos, acidentes e divergências; aumentou o 

trabalho relacionado aos valores sociais como a cooperação, o respeito e a interação entre os 

colegas, a solidariedade, a partilha e a relação de amizade. Dessa forma, a ludicidade passou 

a ser trabalhada como ferramenta pedagógica, em que os educandos passaram a ter a 

oportunidade de aprender e desenvolver suas habilidades. Além disso, com a interação, foi 

possível descobrirmos o potencial dos alunos nas atividades artísticas e por fim, os alunos 

passaram a exercerem as atividades físicas juntamente com o professor educador.  
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RESUMO 

A interdisciplinaridade nada mais é do que a conexão entre duas ou mais disciplinas/áreas 

do conhecimento. Um núcleo interdisciplinar se trata de um grupo que tem como objetivo 

contribuir para a formação cidadã dos discentes através de uma metodologia onde as diversas 

disciplinas e seus conteúdos sejam abordados de forma integrada e voltada para temas sociais 

e relevantes, sejam eles, específicos e locais ou gerais e mundiais. O núcleo se estrutura a 

partir de inúmeras atividades interpessoais e intrapessoais, dentro e fora do espaço escolar, 

sendo todas essas atividades focadas em diferentes temas que inclui as disciplinas isoladas 

para serem trabalhadas em conexão. Discutimos interdisciplinaridade apoiados em Fazenda 

(2008).  É nítido a necessidade de se trabalhar com interações interdisciplinares para a 

existência de um tema global que, consequentemente, leva o discente a uma visão mais 

ampla da realidade, assim, quebrando o paradigma disciplinar isolado. Nosso objetivo foi 

fazer um levantamento da produção bibliográfica investigando se há trabalhos científicos 

que discutam sobre formação, construção e permanência de coletivos educacionais que 

ensinem através do que denominamos núcleo interdisciplinar. De forma qualitativa, e com 

base na análise de conteúdo temática de Bardin (2016) analisamos os dados coletados a partir 

das plataformas digitais: BDTD, Capes e Sucupira. Utilizamos como palavras chave para a 

busca, os termos: pedagogia interdisciplinar, construção da cidadania e práticas 

interdisciplinares. Entre os tipos de trabalhos mais encontrados, estão os que discutem: a 

observação se este método é existente em determinadas instituições; discussão e elaboração 

de propostas interdisciplinares, feitas pelos professores que muitas vezes não são inseridas 

na prática de forma permanente; e a avaliação de como se dá essa articulação citada 

anteriormente, entre outros. Percebeu-se que são inexistentes os documentos referentes a 

construção e implantação contínua de um coletivo interdisciplinar introduzido no espaço 

escolar, o que faz com que a iniciação de pesquisas nessa área seja inovadora. 

 

Palavras-chave: Núcleo interdisciplinar, Educação básica, Coletividade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ensinar deve ser constituído pelo processo de diversas mudanças que deve 

consistir em uma análise constante das metodologias que estão sendo utilizadas no ato do 

ensino e aprendizagem. Ensinar requer renovação para acompanhar as transformações 

que acontecem no mundo contemporâneo e a velocidade com que as situações se 

modificam, vivemos num mundo em constante mudanças e na era das incertezas. Nesse 

contexto, é primordial encontrar mecanismos que despertem o interesse, dos indivíduos, 
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pelo aprender. Responsabilidade árdua para os educadores, principalmente quando no 

sistema educacional ainda se perpetua um esino tradicional.  

O ensino tradicional é centrado no professor como fonte de todo o conhecimento, 

onde o aluno apenas executa o que lhe são impostos por comandos exteriores. Crer que a 

inteligência seja somente a acumulação de informações, onde, aos indivíduos são 

apresentados apenas os resultados finais desse processo, para que sejam armazenados. 

Nota-se a vasta acumulação do conhecimento obtido pelo indivíduo por meio de 

transmissão, atribuindo ao sujeito um papel insignificante no quesito autonomia e 

produção do próprio pensamento. As competências do indivíduo que adquire 

conhecimento via ensino tradicional não passam de memorizar definições, leis, sínteses e 

resumos que lhes são oferecidos no processo de educação formal. A educação é entendida 

como instrução, caracterizada como mecânica e restrita à ação da escola. Sendo visível 

que este não é o tipo de ensino mais adequado para a construção crítica do aluno, que 

influencia diretamente na permanência do mesmo no âmbito escolar. 

É fundamental que a escola não seja utilitarista quanto a resultados e programas 

preestabelecidos. As possibilidades de cooperação entre duplas, ou mais, devem ser 

ampliadas e não reduzidas, permanecendo uma natureza de participação coletiva nas 

tarefas destinadas aos alunos. As situações de sala de aula precisam ser tratadas de forma 

democrática, onde a quantidade de conhecimento não se dê por uma determinada ordem 

de hierarquia e todos conceitos prévios sejam tolerados e aproveitados para o momento 

de construção da cidadania. Ou seja, algumas características que destrói um ensino 

tipicamente tradicional. 

A democratização no espaço educacional, sustenta-se em alguns elementos 

básicos: acesso universal ao ensino, permanência e qualidade adequada de instrução, 

contribuindo para a formação do educando que reflete a construção de suas convicções 

afetivas, sociais, políticas; retrata o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades; 

enfim, seu modo de viver. Ao assimilar os conhecimentos, o educando assimila também 

às metodologias e as visões do mundo que o cerca. O conteúdo do conhecimento, o 

método e a visão do mundo são elementos didaticamente separáveis, porém compõe um 

todo e inseparável do ponto de vista real. 

A realidade em que a instituição está inserida deve ser abordada de diversas 

formas nas disciplinas que constitui o currículo escolar. É importante que haja uma 

conexão entre os conteúdos lecionados e a realidade local, deixando o ensino mais 

agradável e propiciando a possibilidade de fácil aprendizado. Adaptar o ensino à realidade 

do discente é essencial para a sua formação eficiente. 

A realidade contém situações complexas, isto é notável. Para situações complexas 

trabalhar com disciplinas separadas não é o mais conveniente, pois temas globais, que 

levam o aluno a uma visão global, requer a interação entre elas. Não há disciplina mais 

importante do que outra, não há uma hierarquia de área do conhecimento. Quando a 

interação entre as disciplinas acontece, elas se colaboram entre si, nenhuma desaparece, 

afinal, cada uma tem suas peculiaridades, respeitando a identidade de cada. 

Desfragmentar as áreas do conhecimento é fundamental para a quebra do 

paradigma disciplinar que é responsável pela crise de compreensão da realidade. O 

método disciplinar contribui para o acúmulo de conhecimento, mas não constrói uma 

síntese em torno de um princípio comum. Com isso, é crucial ter um método de ensino 

inovador que atenda a deficiência de formação da criticidade do educando. 

A inovação metodológica do ensinar é algo que vem sendo discutido no cotidiano 

escolar. Tendo em vista que os métodos tradicionalistas, ultrapassados, utilizados ainda 

por alguns professores, acabam provocando o insucesso, por parte dos alunos em processo 

de ensino e aprendizagem. A evolução do homem, o permitiu a habilidade de sistematizar 

diferentes níveis de conhecimento que são adquiridos no decorrer de sua existência. 
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Diante disso, compreendemos que a educação é construída por um leque de saberes 

(empírico, científico, etc.) que são utilizados no processo de ensino e aprendizagem. 

A interdisciplinaridade abrange a desfragmentação das disciplinas tolerando a 

existência de diversos saberes para um eixo comum. Explanando o pensar de Fazenda 

(2002, p. 180), 
Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 

conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 

aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. [...] 

A interdisciplinaridade pauta-se numa ação em movimento. Pode-se 

perceber esse movimento em sua incerteza ambígua, tendo como 

pressuposto a metamorfose, a incerteza. (FAZENDA, 2002, p. 180) 

 

Quando se fala e se faz interdisciplinaridade, é necessário ter consciência 

de que o sujeito é plenamente ativo, é protagonista. Yared (2008, p. 165) afirma que:  

 
Interdisciplinaridade é o movimento (inter) entre as disciplinas, sem a qual 

a disciplinaridade se torna vazia; é um ato de reciprocidade e troca, 

integração e vôo; movimento que acontece entre o espaço e a matéria, a 

realidade e o sonho, o real e o ideal, a conquista e o fracasso, a verdade e 

o erro, na busca da totalidade que transcende a pessoa humana. Creio que 

a interdisciplinaridade leva o aluno a ser protagonista da própria história, 

personalizando-o e humanizando-o, numa relação de interdependência 

com a sociedade, dando-lhe, sobretudo, a capacidade crítica no confronto 

da cultura dominante e por que não dizer opressora, por meio de escolhas 

precisas e responsáveis para a sua libertação e para a transformação da 

realidade.  (YARED, 2008, p. 165) 

 

Fazenda (2002, p. 14, 18, 19) também afirma que: 

 
Além do desenvolvimento de novos saberes, a interdisciplinaridade na 

educação favorece novas formas de aproximação da realidade social e 

novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas. 

[...] O processo interdisciplinar desempenha papel decisivo para dar corpo 

ao sonho de fundar uma obra de educação à luz da sabedoria, da coragem 

e da humildade. [...] A lógica que a interdisciplinaridade imprime é a da 

invenção, da descoberta, da pesquisa, da produção científica, porém 

gestada num ato de vontade, num desejo planejado e construído em 

liberdade. (Fazenda, 2002, p. 14, 18, 19) 

 

Trabalhar a interdisciplinaridade no ambiente escolar é primordial para desenvolver 

a plena formação da cidadania do educando, consequentemente, criar projetos 

interdisciplinares afeta de forma significativa nesta situação, onde os alunos possam adquirir 

habilidades, tais como: a responsabilidade, a empatia, a cooperação, a argumentação, o 

pensamento crítico e criativo, a comunicação, entre outros.   

Seguindo além do aprendizado dos conhecimentos fundamentais, com o aumento do 

conjunto cultural e digital, aspectos da formação tão importantes para a sobrevivência e o 

pleno desempenho diante dos desafios da sociedade contemporânea. Com isso, ocorreu a 

necessidade de investigar, através de um levantamento da produção bibliográfica, se há 

trabalhos empíricos que discutam sobre formação, construção e permanência de coletivos 

educacionais que ensinem através do que denominamos núcleo interdisciplinar.  

Um núcleo interdisciplinar se trata de um grupo que tem como objetivo contribuir 

para a formação cidadã dos discentes através de uma metodologia onde as diversas 

disciplinas e seus conteúdos sejam abordados de forma integrada e voltada para temas sociais 

e relevantes, sejam eles, específicos e locais ou gerais e mundiais. O núcleo se estrutura a 

partir de inúmeras atividades interpessoais e intrapessoais, dentro e fora do espaço escolar, 
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sendo todas essas atividades focadas em diferentes temas que inclui as disciplinas isoladas 

para serem trabalhadas em conexão. 

A existência de um núcleo nos leva a acreditar na possibilidade de uma educação que 

possa fazer sentido para os discentes. O projeto contempla o exercício da cidadania como 

reflexão, estudo e vivência com visão a um indivíduo mais crítico e humano que possa 

multiplicar seus conhecimentos na solução de problemas da comunidade. 

Segundo Dimenstein (1999, p. 137), 

 
[...] a educação para a cidadania – é uma ponte para o progresso individual, 

dá ao aluno poder para administrar os desafios da sociedade da informação. 

Mas a ponte para que o progresso coletivo, que exige que cada um se sinta 

como um ser público, com direitos e, especialmente, deveres é o grande 

desafio da escola. 

 

Este devido núcleo se estrutura num grupo, na  coletivididade, no diálogo, no 

compartilhamento do conhecimento e na sua desconstrução e reconstrução. Como diz 

Fazenda (2006, p. 50): “O diálogo é a única condição possível de eliminação das barreiras 

entre disciplinas e eu diria, também, para melhorar a convivência e a cooperação”. O núcleo 

faz relação entre a experiência social e conhecimento conteúdista exposto em sala de aula. 

Importante frisar que de nada adianta a construção de um núcleo em determinadas 

instituições se não se visa o acesso universal e a permanência do mesmo de forma integral 

durante todo o ano letivo, contínuo. Obviamente, o trabalho dos educadores de diversas áreas 

em conjunto irá influenciar neste quesito, implicando, inclusive, na transformação dos 

mesmos e suas concepções sobre ensino, aprendizagem e avaliação. Tendo em vista que até 

a forma de avaliar será totalmente diferente e não convencional. A construção e permanência 

de um núcleo interdisciplinar implica em diversas questões que devem ser investigadas e 

analisadas em produções posteriores 

 

METODOLOGIA 

 

Fez-se um levantamento da produção bibliográfica investigando a existência de 

trabalhos científicos que discutam sobre formação, construção e permanência de coletivos 

educacionais que ensinem através do que denominamos núcleo interdisciplinar. A pesquisa 

se deu de forma qualitativa e se baseou na análise de conteúdo temática. A análise de 

conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, que 

analisados de forma correta nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos 

da vida social. A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer 

material vindo da comunicação verbal ou não-verbal, como: cartas, cartazes, jornais, 

revistas, informes, livros, relatos auto-biográficos, discos, gravações, entrevistas, diários 

pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo os dados advindos dessas diversificadas 

fontes chegam ao investigador em estado bruto, necessitando, então ser processados para, 

dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e inferência a que aspira a 

análise de conteúdo. 

 É fundamental lembrar que sempre é possível investigar os textos dentro de 

múltiplas perspectivas. Os valores e a linguagem natural do entrevistado e do pesquisador, 

bem como a linguagem cultural e os seus significados, exercem uma influência sobre os 

dados da qual o pesquisador não pode fugir. De certo modo a análise de conteúdo, é uma 

interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação à percepção que tem dos dados. 

Não é possível uma leitura neutra. Toda leitura se constitui numa interpretação. 

Analisamos os dados coletados a partir das plataformas digitais: BDTD, Capes e 

Sucupira. Utilizamos como palavras chave para a busca, os termos: pedagogia 

interdisciplinar, construção da cidadania e práticas interdisciplinares. A análise se deu 

constituída nas seguintes etapas: 
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Pré-análise 

 

De forma geral, escolheu e organizou, inicialmente, o material a ser investigado, essa 

sistemantização serviu para conduzir as operações seguintes. A fase se deu pela leitura do 

título e resumo do material que foi eleito para análise. No caso, os 20 primeiros artigos 

encontrados nas plataformas a partir das palavra chaves. A escolha desse material deviam se 

encaixar na orientação das seguintes regras: exclusividade, representatividade, 

homogeneidade e pertinência. 

 

Exploração do material 

 

Consistiu na construção das operaões de codificação e na classificação e agregação 

das informações em categorias simbólicas.  

 

Interpretação 

 

Consistiu em captar os conteúdos, expostos, contidos em todo o material coletado. 

Assim, finalizando as etapas metodológicas que foram utilizadas para fazer o levantamento 

de produção bibliográfica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Fizemos o levantamento de trabalhos em três plataformas: BDTD, Capes e Sucupira. 

Encontramos vinte trabalhos que consideramos, após pré-análise, serem mais 

relevantes no que se refere ao tema por nós estudado. Para realizar esse levantamento 

escolhemos como palavras chave: pedagogia interdisciplinar, construção da cidadania e 

práticas interdisciplinares. 

Abaixo segue a lista dos principais títulos encontrados: 

 

 

BDTD – Títulos dos primeiros vinte trabalhos encontrados 

 

 

A participação da matemática em práticas pedagógicas interdisciplinares. 

Universidade nova: desafios para a prática pedagógica numa perspectiva 

interdisciplinar. 

Quando a luz se faz cena: uma prática interdisciplinar de formação do aluno-espectador 

na escola. 

Teoria e prática: influências da tecnologia computacional e do projeto interdisciplinar 

no avanço pedagógico das escolas. 

Videoaula como recurso pedagógico de práticas interdisciplinares: campus Petrolina 

zona rural do IF Sertão-PE. 

Prática pedagógica interdisciplinar na escola fundamental: sentidos atribuídos pelas 

professoras. 

Práticas pedagógicas com o uso de mídias sociais na formação de docentes em contexto 

interdisciplinar. 

Projetos interdisciplinares: concepções e práticas de docentes do Ensino Médio. 

O lúdico na atitude interdisciplinar. 

O pensar e o fazer interdisciplinar em filosofia: um itinerário de formação e 

investigação. 

Práticas corporais educativas: movimento interno e externo do ser interdisciplinar. 

A prática da música como matriz curricular numa concepção interdisciplinar. 
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A construção do musical como prática artística interdisciplinar na educação musical. 

Leitura em Francês na Internet: projetos interdisciplinares no Ensino Médio. 

Práticas pedagógicas em transformação: contribuições da interdisciplinaridade na 

representação do mundo pela matemática no curso de pedagogia a distância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

A educação ambiental como práxis investigativa: uma formação docente colaborativa 

interdisciplinar. 

Desafios e possibilidades na formação interdisciplinar no contexto do curso de 

graduação em Pedagogia na FACCAT. 

O cuidado interdisciplinar na construção de um currículo de formação de educadores. 

Autoconhecimento e pedagogia simbólica junguiana: uma trilha interdisciplinar 

transformadora na educação. 

Protocolos de leitura: uma proposta interdisciplinar. 

 

 

Capes - Títulos dos primeiros vinte trabalhos encontrados 

 

Interdisciplinary formation: effective proposals of health promotion in SUS. 

Educação ambiental e geografia: uma experiência interdisciplinar no seridó potiguar. 

Ensino de Área de Figuras Geométricas Planas no Currículo de Matemática do 

Projovem Urbano. 

Novas diretrizes educacionais e novos projetos pedagógicos - (etfrn e cefet-rn): entre o 

pensar e o fazer. 

O conceito de vulnerabilidade e a educação em saúde fundamentada em Paulo Freire. 

Caminhos da integralidade: adolescentes e jovens na Atenção Primaria à Saúde. 

A interdisciplinaridade entre Biblioteconomia, Educação e Sociologia nos cursos de 

graduação da Região Sul do Brasil. 

A aplicação da metodologia Paideia no apoio institucional, no apoio matricial e na 

clínica ampliada. 

Promover saúde na escola: reflexões a partir de uma revisão sobre saúde escolar na 

América Latina. 

Ensino médio e interdisciplinaridade: reflexões sobre o ensino de sociologia. 

Estudos sobre a interdisciplinaridade: ritual da ciência ou ciência do ritual? 

Práticas interdisciplinares no ensino primário: concepções de professores e futuros 

professores no Québec. 

Atividade filosófica na EJA: um relato de práticas interdisciplinares. 

Práticas interdisciplinares nos anos iniciais do Ensino Fundamental: um estudo de teses 

e dissertações. 

Práticas interdisciplinares no âmbito da iniciação à docência : possibilidades de 

inovação educativa. 

Cinema e educação ambiental no parque nacional da restinga de jurubatiba: reflexões 

e práticas interdisciplinares e transversais. 

As dificuldades docentes em desenvolver práticas interdisciplinares no ensino de 

Ciências e Matemática. 

A (re)estruturação curricular do ensino médio no rio grande do sul: desafios de realizar 

práticas interdisciplinares em contextos disciplinares. 

Identidades docentes no Ensino Médio: investigando narrativas a partir de práticas 

curriculares disciplinares. 

Interdisciplinaridade, entre o conceito e a prática um estudo de caso. 

A interdisciplinaridade nas universidades brasileiras: trajetória e desafios. 
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Sucupira - Títulos dos primeiros vinte trabalhos encontrados 

 

As novas tecnologias em projetos interdisciplinares na escola pública - um estudo à luz 

da Teoria da Atividade. 

As licenciaturas interdisciplinares no cenário nacional: implantação e processo. 

Uma experiência interdisciplinar com alunos da Escola Agrotécnica Federal de São 

Cristóvão-SE: a pedagogia de projetos. 

Interdisciplinaridade: estudo de caso de um projeto aplicado no curso de análise e 

desenvolvimento de sistemas da faculdade de tecnologia de Indaiatuba. 

As práticas pedagógicas interdisciplinares: reflexões de uma professora. 

Práticas de gestão interdisciplinar no curso de graduação em fisioterapia. 

Práticas interdisciplinares nas séries iniciais do ensino fundamental: um estudo de teses 

e dissertações. 

Ilhas interdisciplinares da racionalidade: uma proposta para o estudo da sexualidade 

humana. 

Concepções dos Professores do Centro de Ciências da Saúde (CCS) sobre as Práticas 

Curriculares Interdisciplinares. UNIVALI - Campus I 

Projetos interdisciplinares: concepções e práticas de docentes do ensino médio. 

O desenvolvimento de projetos interdisciplinares nas aulas de matemática e a formação 

de professores. 

Práticas interdisciplinares nos cursos de saúde da cidade de picos – Pi. 

Na busca de uma prática pedagógica crítica para o ensino de geografia. 

Leitura de contos e fábulas africanos, indígenas e europeus- uma proposta 

interdisciplinar para o 6º ano do Ensino Fundamental. 

Cidadania e Educação - Percepção de alunos de duas escolas paulistas, na cidade de 

São Paulo, sobre seus direitos e deveres civis, políticos e sociais. 

Um estudo interdisciplinar sobre a construção crítica do conhecimento nas série iniciais 

da alfabetização. 

Matemática: ferramenta interdisciplinar na construção da aprendizagem agrícola. 

Proposta de ação pedagógica interdisciplinar: integrando a língua inglesa a um projeto 

de leitura para a 5ª série do Ensino Fundamental. 

Por uma pedagogia cidadã, integrando: escola, família e comunidade. 

A interdisciplinaridade no ensino da contabilidade gerencial nas instituições públicas 

de ensino superior do estado do paraná.. 

 

Depois de feita a análise e interpretação dos artigos encontrados através das 

determinadas palavras chave foi observado que alguns títulos se repetiam nas plataformas, onde 

certos trabalhos traziam o tema da interdisciplinaridade, mas não foi encontrado nenhum que 

trata de um núcleo como possibilidade para discutir a interdisciplinaridade e isso apresenta o 

caráter de originalidade da proposta.  

Entre os tipos de trabalhos mais encontrados, que existem em maior quantidade, estão 

os que discutem, principalmente: a observação se este método, de ensinar através de um projeto 

interdisciplinar, é existente em determinadas instituições; discussão e elaboração de propostas 

interdisciplinares, feitas pelos professores que muitas vezes não são inseridas na prática de 

forma permanente; e a avaliação de como se dá essa articulação citada anteriormente, entre 

outros.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebeu-se que são quase inexistentes os documentos referentes a construção e 

implantação contínua de um coletivo interdisciplinar introduzido no espaço escolar, o que faz 

com que a iniciação de pesquisas nessa área seja inovadora. Inovadora e desafiadora, tendo em 

vista que inúmeros fatores contribuem para a sua não existência, desde a falta de preparação de 

diversos professores, que em sua formação aprenderam de um modo extremamente disciplinar, 

até mesmo na questão do avanço das tecnologias que facilitam o acesso as informações e muitas 

vezes tira o caráter do professor como instrutor de saberes. É desafiador fazer com que o 

educando se interesse pelo saber neste período contemporâneo que nos acompanha com uma 

gigantesca globalização do conhecimento. 

Criar novas metodologias baseado na interdisciplinaridade é essencial para exigir que 

os alunos e professores desempenhassem papéis diferentes. O aluno autônomo tem a grande 

possibilidade de se tornar responsável pela construção do próprio aprendizado, enquanto os 

professores são os norteadores que ajudam os alunos a descobrir, reconstruir e a posicionar- se 

diante do conhecimento acessado, além de um momento propício para a ampliação da sua 

bagagem sobre outras áreas. Onde, toda equipe vivencia o exercício de cultivar os seus próprios 

princípios. 

A educação deve ser revolucionada, todos os seres que compõe as instituições escolares 

necessitam reacender a chama do ensino e aprendizagem de uma forma agradável através de 

suas experiências sociais para a sua determinada formação crítica. Vale ressaltar que este 

levantamento é um dos primeiros trabalhos relacionados a um núcleo interdisciplinar dos 

muitos que virão. 
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RESUMO           

O trabalho ora apresentado discorre acerca do Projeto Segunda Legal, ação desenvolvida pela 

equipe da Unidade de Educação Infantil Rosa Maria Pinto da Nóbrega, situada no município 

de Mossoró-RN, nesta mesma unidade de Educação Infantil, apresentando como o mesmo é 

desenvolvido, quais os impactos iniciais percebidos nas vozes das docentes envolvidas. O 

projeto surgiu da necessidade de proporcionar às crianças momentos coletivos significativos e 

prazerosos, que até então eram escassos na instituição, mas também para motivar as docentes 

ao iniciar a semana, assim na segunda-feira após o momento cívico, que se canta o hino do 

município e o hino nacional, propõem-se algumas atividades, tais como: contação de história 

por meio de recursos didáticos, encenação de história, músicas, danças e movimentos livres e 

dirigidos, vale salientar que essas ações são planejadas anteriormente, e que seguem o 

planejamento anual e bimestral, orientados por meio de projetos e/ou sequências didáticas 

vigentes. A oportunidade propicia às crianças interação, conversação, movimento, dentre outras 

situações significativas, que na maioria das vezes resultam numa sequência didática, efetivada 

por cada docente nos seus espaços de aprendizagem. O projeto é uma ação pedagógica, que 

enfatiza a relevância do trabalho com o lúdico na educação infantil (Kishimoto, 2010), por meio 

do contato com a música, contação e encenação de histórias infantis, da interação entre as 

crianças e seus pares, e também com os demais adultos (Vygostsky, 2000), o sentimento de 

valorização à pátria por meio do hino nacional e municipal, bem como a introdução da temática 

do projeto ou sequência didática que serão trabalhados (Zabala, 2008). O estudo tem como 

objetivo delinear a percepção das professoras acerca dos impactos que esta ação vem 

proporcionando para as práticas pedagógicas das mesmas, no sentido de ampliar seus 

conhecimentos, aprimorar a criatividade e as habilidades artísticas, planejar projetos e 

sequências didáticas integradas aos conteúdos propostos nos eixos temáticos, dentre outras 

contribuições. Justifica-se pela relevância de avaliar essa ação, por meio das possíveis 

contribuições para as práticas das docentes envolvidas, e também de valorizar os saberes 

produzidos no chão das instituições de ensino, saberes esses muitas vezes desconhecidos pela 

a academia. O estudo é de cunho qualitativo e constituiu-se por meio da observação participante 

e com uso de questionário, como instrumento de coleta de dados, sendo as pesquisadoras 

partícipes do projeto (Minayo, 2013), acredita-se que essa metodologia é a mais favorável para 

obter as respostas que se busca com o estudo (Gil, 2008), objetivando ainda deixar o público-

alvo mais à vontade quanto ao tempo para respondê-las. Mediante as observações realizadas e 

análise dos questionários aplicados, infere-se que o projeto tem sido positivo, tanto para as 

crianças, quanto para as docentes que iniciam a semana empolgadas, constatou-se que o projeto 

tem sido de grande valia para a organização, planejamento e discussão das temáticas propostas 

dentro dos conteúdos previstos para o bimestre, possibilitando que as professoras 

posteriormente explorem nos seus espaços educativos e realizem atividades mais significativas 

aos níveis de ensino.   
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Palavras-chave: Segunda Legal. Prática significativa. Docentes.  

 
 

INTRODUÇÃO  

 

O referido trabalho tem como objetivo apresentar as considerações construídas acerca 

do projeto “Segunda Legal”, como uma ação significativa e relevante para a pedagógica e 

ensino, na unidade onde o mesmo é realizado. O mesmo ocorre, de forma lúdica, por meio do 

uso da música, da dança, da contação de história, interações e socializações vivenciadas pelas 

crianças e pelas professoras todas as segundas-feiras, com a finalidade de iniciar a semana de 

forma descontraída, instigando os educandos e docentes a começar a semana com entusiasmo, 

gerando bem estar à toda equipe. 

 Na rotina pedagógica da instituição, propõe-se às crianças o momento de ouvir e de 

cantar o Hino de Mossoró e o Hino Nacional Brasileiro toda segunda-feira, como forma de 

propiciá-los desde a infância o sentimento de amor e respeito à pátria, bem como um primeiro 

contato com a apreciação musical, como está posto em Brasil (1998, p.65) “o contato das 

crianças com produções musicais diversas deve, também, prepará-las para compreender a 

linguagem musical como forma de expressão individual e coletiva e como maneira de 

interpretar o mundo.”  

Percebeu-se que as crianças vinham agitadas, dispersas, muitas vezes com sono, ou até 

mesmo não frequentavam a unidade no primeiro dia letivo da semana, e ainda que os momentos 

extra sala eram raros. Sentiu-se então a necessidade de propiciar um momento mais lúdico, que 

pudesse envolver a todos. Diante desse cenário, idealizou-se planejar atividades que 

promovessem, momentos de descontração, socialização de conhecimento, interação 

interpessoal, vivências prazerosas, ações de solidariedade, de resgate de valores de cidadania, 

tolerância, respeito mútuo entre crianças, professoras e equipe pedagógica, desta forma surgiu 

a proposta da Segunda Legal.  

Diante desta prática, se evidenciará a ilação da pesquisa realizada com as educadoras da 

instituição percebendo quais contribuições do projeto para prática pedagógica, que mote de 

atividades a segunda legal, possibilita no chão de cada espaço educativo, mediações 

significativas, que aproximam o conhecimento, das interações propostas de forma prazerosa no 

momento da segunda legal nas falas das partícipes, veremos o aporte dessas vivencias extra sala 

de atividade, no desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social das crianças. 

 

SEGUNDA LEGAL: reflexões e contribuições 

 

Embora o ato de alfabetizar não esteja a cargo da educação infantil, como lembra Soares 

(2011, n.p.), “na Educação Infantil, a criança deve pelo menos descobrir o princípio alfabético: 

descobrir que, quando escrevemos, registramos o som das palavras, e não a coisa sobre a qual 

estamos falando.” Assim é função da mesma, propiciar ações que favoreçam o desenvolvimento 

integral da criança, para que a mesma não apresente grandes dificuldades e possa alfabetizar-

se na idade certa. Segundo Roncato e Lacerda (2005, p. 217) “a proposta do Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil pretende que, com a mediação do professor, a 

criança se torne um falante cada vez mais capaz de argumentar, questionar e negociar sentidos.” 

Portanto, o momento de oportunizar a exposição do pensamento, da compreensão e da opinião, 

em público, quando estão reunidas no mesmo ambiente, no momento da conversação, da música 

e da dança, mediado pelas educadoras, é de suma importância pra o desenvolvimento integral 

da criança.  

A contação, a leitura e a encenação de histórias infantis, é o destaque desse projeto, 

proposta por meio do uso de fantoches, brinquedos, bonecos, avental, imagens coladas na 
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cartolina, imagens no palito, dentre outros recursos pedagógicos, o que com certeza mexe com 

o imaginário infantil. Como dizem Sousa e Straub (2014, p.124) “a Literatura Infantil vai além 

do prazer que a criança sente em ouvir histórias. Essa literatura pode auxiliar a construção dos 

primeiros sentimentos da criança como valores e ideais.” O projeto se adequa a essa proposta, 

utilizando a leitura, contação ou encenação como instrumento facilitador para o 

desenvolvimento à compreensão de conteúdos e habilidades presentes no currículo da educação 

infantil.  

A música também está inserida nesse contexto, é indispensável na educação infantil, 

estando sempre presente no cotidiano dos espaços educativos, seja durante a contação de 

história, com auxílio de instrumentos musicais, de aparelho de som ou não. O repertório 

musical, é sempre direcionado aos projetos didáticos vigentes, podendo ser infantil, MPB ou 

do contexto das crianças, o respeitando o aspecto cultural das mesmas. A música é uma 

estratégia de suma importância para o desenvolvimento das diversas linguagens, oral, escrita, 

gestual dentre outras.  

 
“Creio que a música persiste em todas as culturas e encontra um papel em vários 

sistemas educacionais não por causa de seus serviços ou de outras atividades, 

mas porque é uma forma simbólica. A música é uma forma de discurso tão 

antiga quanto a raça humana, um meio no qual as ideias acerca de nós mesmos 

e dos outros são articuladas em forma sonoras. (SWANWICK, 2003, p. 29 apud 

VALKÍRIA, 2007, p. 40).” 

 

Os ritmos e movimentos infantis, geralmente nestes momentos as crianças tendem a 

dançar, criar coreografia, ou até mesmo seguir os gestos que as professoras realizam, mesmo 

que as mesmas não solicitem. “A música tem a capacidade de fazer a criança ou até mesmo o 

adulto expressarem suas vontades, suas angústias com naturalidade (CORTONEZZI; 

ALEXANDRE, 2013, p.105).” O que pode ser percebido por meio das expressões, movimentos 

ou falta deles, quando se propõe ouvir, cantar ou acompanhar a música. “A escuta musical deve 

estar integrada de maneira intencional às atividades cotidianas dos bebês e das crianças 

pequenas (BRASIL, 1998, p.64).” Seja ela de forma dirigida ou não. 

 A dança, o alongamento, a ginástica dirigida, fazem parte desse projeto, seja de forma 

livre ou coreografada, por um adulto ou por uma criança, é muito importante para o 

desenvolvimento motor do indivíduo. Nesse momento as crianças costumam extravasar suas 

energias, pulam, se remexem, fazem círculos ou trenzinhos, repetem os movimentos dos adultos 

que também dançam, ou propõem movimentos corporais cada um à sua maneira, como se sabe, 

na educação infantil da escola pública na maioria dos casos não há um profissional para realizar 

a atividade física, então os próprios pedagogos pesquisam e desenvolvem essas ações, assim é 

no projeto Segunda Legal, que se busca proporcionar esses momentos de movimentos e 

brincadeiras corporais, que ao mesmo tempo explorem as habilidades pensadas para essa fase 

da infância, em Brasil (1998, p.30) vê-se  

que “as brincadeiras que envolvam o canto e o movimento, simultaneamente, possibilitam a 

percepção rítmica, a identificação de segmentos do corpo e o contato físico.” Dessa forma, 

percebe-se que essas atividades dentro do projeto contribuem de forma significativa para 

formação integral da criança.  

Durante o planejamento deste momento, leva-se em consideração a temática abordada 

no projeto didático vigente, portanto esses elementos estão sempre interligados de forma 

interdisciplinar ao tema que será proposto na Segunda Legal, geralmente proporcionando o 

desenvolvimento de uma sequência didática significativa para a aprendizagem das crianças, que 

pode durar uma semana, ou no máximo duas.  

O que é de fato muito proveitoso para as docentes que selecionam nos seus planos 

anuais, juntamente com as outras do mesmo nível, conteúdos e habilidades para trabalharem 
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durante o mesmo período, possibilitando assim, um trabalho em consonância. Vale ressaltar 

que cabe ao professor no seu espaço educativo, fazer essa adaptação didática para os conteúdos 

e as habilidades que pretende mediar. Zabala reforça esse pensamento, quando afirma que  

 

“Em tudo isto desempenha um papel essencial a pessoa especializada, que ajuda 

a detectar um conflito inicial entre o que já se conhece e o que se dever saber, 

que contribui para que o aluno se sinta capaz e com vontade de resolvê-lo, que 

propõe o novo conteúdo como um desafio interessante, cuja resolução terá 

alguma utilidade (ZABALA, 2008, p.63).” 

 

De acordo com as observações realizadas pela coordenadora, e diante das respostas das 

professoras aos questionários aplicados, pode-se inferir que o mesmo tem sido bastante 

relevante, suscitar a sequência didática semanal. Cumprindo um caráter contributivo tanto para 

as crianças, quanto para as docentes que vivenciam esses momento. 

 

AS CONCEPÇÕES DAS DOCENTES ACERCA DO PROJETO SEGUNDA LEGAL  

 

A pesquisa foi realizada com a equipe docente da referida instituição, sendo de cunho 

qualitativo, por meio de um questionário com questões objetivas, onde a partícipe não precisava 

identificar-se, optou-se por esse instrumento por entender que o profissional deveria expor sua 

opinião com liberdade e sem constrangimento. Dez (10) docentes responderam o instrumentos 

que posteriormente serão detalhadas nos resultados e discussões. Goldenberg (2004, p.27) 

afirma que, “a importância do indivíduo como intérprete do mundo que o cerca e, 

consequentemente, desenvolve métodos de pesquisa que priorizam os pontos de vista dos 

indivíduos”. Diante das observações realizadas, do envolvimento da equipe com o projeto, dos 

registros fotográficos e ações posteriormente implementadas com o projeto, buscou-se perceber 

como as docentes partícipes avaliam por meio de suas possíveis contribuições, o 

desenvolvimento deste projeto?  

Organizou-se um questionário, para inferir acerca da ação pedagógica realizada na 

referida unidade, de que forma, as experiências possibilitadas na Segunda legal, 

potencializavam a mediação de uma sequência didática, que teria como base principal a matriz 

curricular da educação infantil e como suporte motivacional a ludicidade proposta no salão da 

instituição. Quais os impactos e resultados dessa estratégia à prática docente. 

❖ Questão 1. Você concorda que a Segunda Legal proporciona experiências relevantes 

para a formação pessoal e construção indenitária da criança? 

❖ Questão 2. Na sua concepção, as ações que são desenvolvidas na Segunda legal, 

contação de histórias, leitura e encenação, danças livres ou direcionadas, facilitam a 

aprendizagem quando usadas como referência? Por quê? 

 

❖ Questão 3. Com qual frequência você utiliza a temática abordada na Segunda Legal, 

em sua sequência didática? Justifique. 

 

❖ Questão 4. A segunda Legal tem cumprido um caráter motivacional para as crianças 

e a professora ao iniciar a semana? Por quê? 

 

❖ Questão 5. Enquanto docente, como você avalia o projeto “Segunda legal “? 

 

❖ Questão 6. No momento de realização da Segunda legal “, você percebe os 

sentimentos que as crianças esboçam? Descreva-os.  
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Considerou-se que essas questões acima norteavam a essência da Segunda Legal 

possibilitando ao pesquisador elementos para análise obter os resultados. O profissional 

pesquisado, como indica Goldenberg (2004, p.87), “precisa ser convencido da importância de 

sua resposta para o sucesso da pesquisa.” Desse modo obterá uma avaliação real do projeto, 

com fins de melhorá-lo.  

De posse das respostas, infere-se o quanto está sendo positiva esta ação. É perceptível o 

envolvimento das docentes com projeto, suas reflexões acerca da questão 1- as professoras 

centram suas respostas dando ênfase a relevância da contação de história, das interações 

oportunizadas garantindo o direito da criança explorar, conhecer-se, conviver, brincar, 

expressar-se possibilitando a construção da identidade, para posteriormente reverberarem na 

sala de atividade, aprendizagens significativas. As crianças nos momentos da história, os 

mesmos ficam atentos em sua grande maioria, nos momentos em que é solicitada a participação 

das crianças, eles se empolgam para responder, opinar e participar. O que os leva a mostrar que 

estão compreendendo a obra e o que se passa. Zilberman (2009, p.18) diz que  
 

“O resultado é a fruição da obra, sentimento de prazer motivado não apenas pelo 

arranjo convincente do mundo fictício proposto pelo escritor, mas também pelo 

estímulo dado ao imaginário do leitor, que assim navega em outras águas, 

diversas das familiares a que está habituado.” 

 

Embora a autora se refira ao momento em que a própria criança já leia 

convencionalmente, e possa deleitar-se sozinha, a criança que ainda não lê convencionalmente 

também vivencia esse deleite por meio do leitor, daí a pertinência de ler com entonação 

adequada, de encenar ou até contar uma obra com empolgação, dessa forma é perfeitamente 

possível o acontecimento desse momento de fruição da obra. “Ouvindo histórias sejam elas 

tiradas de livros ou vivencias significativas é que a criança aprenderá a construir narrativamente 

suas experiências e assim se construirá um sujeito de culturas (GONÇALVES; ANTONIO, 

2007, p.07).” 

Na questão 2-, as professoras destacam a importância de propiciar momentos lúdicos, 

contextualizados e planejados como esses, para a aprendizagem das crianças. Possibilitando 

também, momentos de reflexão da prática docente sobre o planejamento, considerando a 

ludicidade como uma experiência que facilita a compreensão das temáticas elencadas nos 

projetos didáticos. 

Na questão 3-, comentam que dão continuidade e exploram a temática proposta na 

Segunda Legal, adequando seus planejamentos, brincadeiras e atividades na maioria das vezes. 

“As crianças gostam de ouvir histórias de fazer comentários. Não gostam de ficar apenas 

ouvindo caladas. Querem participar da história.” (KISHIMOTO, 2008, p.07).” 

Na questão 4-, as docentes expressam a motivação em planejar suas atividades a partir 

da proposta da Segunda legal, compartilhando propostas de atividades significativas e 

prazerosas vinculadas à este momento. Os movimentos corporais, a dança, a música o prazer 

de fazer parte e o envolvimento da equipe, melhoram as relações interpessoais, crianças e 

professores demonstram o gosto pela dança e a ginástica, gostam que esse momento seja 

dirigido pelos adultos, buscando reproduzir os gestos e movimentos solicitados. Durante essa 

ação também são propiciados os momentos de movimentos corporais livres, como forma de 

expressão, porém há certa resistência de algumas crianças em usar o corpo para a dança, 

algumas delas brincam de correr atrás dos colegas, porém buscamos organizá-los e orienta-los 

para alcançar o objetivo proposto para essa atividade, Tourinho e Silva (2004, p. 20) 

aconselham que “a prática corporal é um caminho transformador, e deve ser entendida como 

um fenômeno conscientizador, a partir da vivência de experiências individuais, históricas e, até 
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mesmo, coletivas.” Partindo desse pressuposto, é que são proporcionados esses momentos 

orientados e livres de consciência corporal. 

Na questão 5-, as professoras avaliam o projeto como rico, pertinente e valioso, para 

subsidiar suas práticas, mas também afirmam perceber as contribuições para a criança nos 

momentos de socialização e interação. 

  

“As práticas educativas lúdicas favorecem o processo de ensino-aprendizagem, 

proporciona à criança um rendimento maior na educação e a sua interação de 

forma espontânea (...) 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 (SANTOS; COSTA; MARTINS, 2015, 

p. 86).” 

 

Na questão 6-, Esboçam que as crianças se comportam melhor, embora se mostrem 

ansiosas por este momento da rotina, elas expressam alegria, prazer e motivação em participar. 

As interações e brincadeiras propostas na segunda legal potencializam os saberes e habilidades 

das crianças dando mais intencionalidade a sequência didática. Inferem ainda que a Segunda 

Legal pretende contemplar os conteúdos programados anteriormente, no plano anual e previstos 

pelos projetos pedagógicos elaborados pela a instituição, tendo continuidade nos espaços de 

aprendizagens, por meio de uma sequência didática, a temática discutida na Segunda Legal. 

Zabala(2008) chama a atenção para a pertinência da sequência didática e dos conteúdos 

implícitos, para a aprendizagem dos alunos, o mesmo ressalta a importância de avaliar essa 

sequência.  

Como qualquer projeto nas instituições de ensino, ainda apresenta algumas fragilidades, 

tais como: momento para planejar e executar a ação da Segunda Legal e produzir recursos, 

espaço e recursos adequados para as atividades que são propostas, bem como acervo literário 

voltado para as temáticas de discussão previstas nos projetos pedagógicos. Entretanto, percebe-

se que há uma evolução positiva na perspectiva das professoras.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

O projeto Segunda Legal é uma ação pedagógica de grande valia para a instituição na 

qual é realizado, durante a realização do trabalho, desde a revisão de literatura às primeiras 

inferências expressas pelas profissionais e também pelas crianças partícipes, percebeu-se um 

interesse, uma motivação e o prazer em participar desta ação. Nas vozes das docentes partícipes 

pode-se inferir que o projeto, possibilita que a criança tenha contato através da brincadeira, 

consigo mesmo e com o outro, mesclando entre os momentos de imaginação e realidade por 

meio da música, do movimento e da dança que proporciona momentos de expressão corporal, 

relaxamento e bem estar, construindo desse modo, uma linguagem simbólica que é 

exclusivamente dela. Deste modo, considera-se que essas ações desenvolvidas 

intencionalmente dentro do contexto escolar na educação infantil, são ações que se constituem 

como significativas para as crianças por tudo o que já foi citado aqui, tanto dentro do campo da 

ludicidade, da brincadeira, como também por todos os elementos que envolvem aprendizagem, 

socialização e o desenvolvimento da criança.  

O estudo evidenciado trouxe muitas percepções para as pesquisadoras, no sentido de 

aprimorar o trabalho, mas também de compreender o quanto a ação tem sido positiva para a 

melhoria das práticas educativas das docentes, nos seus escritos é bem forte o discurso da 
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organização didático-metodológica e também da criatividade das mesmas, em propor 

discussões e atividades contextualizadas.  

Deste modo, considera-se que esse trabalho cumpriu o objetivo proposto, as docentes 

nos seus respectivos instrumentos de pesquisa, avaliam o projeto como positivo no sentido de 

subsidiar a organização do planejamento, possibilitando interações valorosas que potencializam 

prática, aproximam o imaginário das crianças à realidade, proporcionando experiências que 

serão exploradas na sala de atividade posteriormente, tornando a aprendizagem significativa. 
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DISCIPLINA ELETIVA E O ENSINO DA POLÍTICA NA ESCOLA DE FORMA 

INTERDISCIPLINAR 

 

Mônica Raquel de Andrade Brito 78 

 

 

RESUMO 

A disciplina eletiva faz parte da base diversificada do modelo de escola integral implantada no 

estado do Rio Grande do Norte, a chamada Escola da Escolha. Essa disciplina objetiva a 

formação do estudante nas suas dimensões intelectual, física, afetiva, social e simbólica para 

que assim desenvolva-se no estudante o gosto pela pesquisa. Tendo como ponto de partida a 

formação do jovem para o século vinte e um e o pressuposto que a complexidade humana não 

pode ser compreendida dissociada dos elementos que a constitui, elaboramos a disciplina 

eletiva: O Guia Politicamente Incorreto da Política no Brasil; tema esse, trabalhado de forma 

interdisciplinar entre a história e a geografia na Escola Estadual de Tempo Integral Professora 

Clara Tetéo, localizada no município de Macau. A ementa dava enfoque, não apenas, a teoria a 

cerca das regras do sistema político, sobretudo, demos ênfase as atividades práticas que levasse 

o estudante a entender em suas várias formas como a política é feita no Brasil. Pautamos nosso 

estudo nos quatro pilares da educação e no trabalho a cidadania, ao entendimento do papel de 

cada indivíduo na sociedade democrática. É papel da escola, que é um espaço de formação, 

garantir o cumprimento do que diz na Declaração Universal dos Direitos Humanos quando 

considera a participação política um direito fundamental de todos os indivíduos; e tornar nossos 

alunos conscientes que a vontade do povo deve ser à base de formação do governo. A história 

da humanidade revela uma luta constante para que um maior número de pessoas participe das 

decisões políticas de seu país e não há como ter luta por direitos e pela democracia plena sem 

que haja o entendimento do mecanismo político. Esse trabalho foi destinado ao enriquecimento 

social dos estudantes, para que no futuro se tornem cidadãos autônomos, solidários e 

competentes, para que vejam a política como forma de transformar as suas próprias realidades 

sociais e de sua comunidade, para que entendam que a luta por dias melhores é possível e que 

o conhecimento é o poder, poder de lutar por um país mais justo, por um lugar melhor e mais 

seguro para se viver.  

 

Palavras-chave: política, cidadania, eletiva, interdicisplinaridade, ensino.  

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O artigo procura relatar a experiência vivenciada no processo da disciplina eletiva 

chamada: “O guia politicamente incorreto da política no Brasil” desenvolvida na Escola 

Estadual de Tempo Integral Professora Clara Tetéo, durante o primeiro semestre de 2018 com 

alunos do ensino médio sendo de forma interdisciplinar entre a história e a geografia.  
A disciplina eletiva, O Guia Politicamente Incorreto da Política no Brasil, tem como 

proposta discutir o funcionamento e mecanismos da política brasileira; como ocorre a divisão e 

a ligação entre os três poderes e suas dinâmicas. A eletiva tem como foco, não apenas, discursão 

sobre política, mas principalmente o ensinar e o aprender a ser cidadão e entender o contexto 

social no qual os estudantes estão inseridos, ensinar a se ver como pertencente a uma 
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comunidade e aos seus dilemas; ela é, sobretudo, um trabalho de conscientização social, como 

afirma Paulo Freire em seu livro “Política e Educação” (2001), “Ninguém nasce feito. Vamos 

nos fazendo aos poucos, na prática social de que tornamos parte” (p. 40). 

No processo de ensino aprendizagem o estudante não passará a compreender somente 

os termos técnicos da construção do sistema político brasileiro, mas também aprender a exercer 

o seu papel de cidadão como agente da construção social. Compreender como todo esse sistema 

influencia e pode modificar nossas vidas, que muitas vezes nos parece separados de todo o 

processo burocrático das ações, medidas e políticas públicas do governo.  

A cada semestre os estudantes fazem a escolha da disciplina eletiva que vão cursar. 

Essas matérias são disponibilizadas pelos professores de forma interdisciplinar e objetiva ajudar 

o estudante no seu desempenho escolar e no alcance do seu projeto de vida, também abordar-

se conteúdos de seus interesses e realidades da comunidade escolar e comunidade ao qual estão 

inseridos.  

A escola está estruturada em um modelo pedagógico que utiliza a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e a Base Curricular Diversificada, que apoia a BNCC, formadas 

pelas disciplinas de Projeto de Vida, Eletivas, Estudo Orientado e Práticas Experimentais. A 

escola de tempo integral do Rio Grande do Norte se baseia no modelo pedagógico da “Escola 

da Escolha”, pois tem como centralidade do modelo o estudante e seu projeto de vida, 

fortificado por meio de suas ações protagonistas, cabendo à escola contribuir para o 

desenvolvimento dos eixos formativos nos estudantes, divididos formação acadêmica de 

qualidade, à formação para vida e a formação de competências para o século XXI. 

Partindo disso, a eletiva O guia politicamente incorreto da política no Brasil tem como 

finalidade contribuir para a realização do sonho do estudante, centrando no seu projeto de vida 

e apoiar o desenvolvimento da BNCC, além dos eixos formativos; sempre com foco no 

desenvolvimento social e cognitivo dos estudantes.  

 
O QUE É UMA ELETIVA 

 

As eletivas são disciplinas temáticas que fazem parte da base diversificada do ensino 

integral do Rio Grande do Norte. São temáticas porque os temas trabalhados são de sugestão 

de professores e/ou estudantes, elas ocorrem de forma semestral e objetivam diversificar e 

aprofundar conhecimentos trabalhados na Base Nacional Comum Curricular. 

 Através delas os estudantes devem despertar o prazer por buscar novos aprendizados e 

entender que a pesquisa faz parte de todo o processo educativo, como afirma Paulo Freire em 

seu livro Pedagogia da Autonomia (2015), que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino” (idem, p. 30).  

 
“A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 

desenvolvimento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como 

procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere um alerta”. 

(FREIRE, Paulo, 2015, p. 33) 
 

Além de despertar o prazer em pesquisa e o aprofundamento dos conhecimentos do 

currículo comum, as eletivas focam em habilidades como a capacidade de planejamento, de 

iniciativa, autodidatismo para contribuir na formação do jovem para o século vinte e um. Para 

tanto, as eletivas são obrigatoriamente trabalhadas de forma interdisciplinar, assim possam 

proporcionar um momento rico na compreensão e no debate de um determinado tema nas visões 

diferentes das distintas ciências, sendo elas da mesma área de conhecimento ou não. 

As disciplinas eletivas são também um momento interdisciplinar entre as séries que 

compõe a escola. Ao misturar os estudantes de todas as sérias, a escola está propiciando não 

apenas um espaço interdisciplinar entre as ciências, mas também entre o conhecimento dos 
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próprios estudantes e em seus mais variados níveis. Tornando-se um espaço de troca de 

experiências e visões de mundo, sendo duplamente interdisciplinar e enriquecedor.  

 

                                                              
                              Fig. 01. Feira das eletivas                                                 Fig. 02: Feira das Eletivas          

 
 

ENSINO DE POLÍTICA NA ESCOLA, O PORQUÊ DA SUA NECESSIDADE 

 

“A democracia fundamenta-se no controle da máquina do poder pelos 

controlados e, desse modo, reduz a servidão (que determina o poder que 

não sofre a retroação daqueles que submete); nesse sentido, a 

democracia é mais do que um regime político; é a regeneração contínua 

de uma cadeia complexa e retroativa: os cidadãos produzem a 

democracia, que produz cidadão”. (MORIN, Edgar; 2011, p. 94) 
 

Partindo do pressuposto que a escola é um espaço destinado à formação cidadã, do 

caráter, valores e princípios morais que regem a sociedade; sendo a escola entendida como o 

segundo espaço de convivência social de crianças e adolescentes durante sua vida; é que 

podemos medir a real dimensão da importância do ensino da política nos espaços escolares. 

Ensinar e discutir política na escola vai muito além de entender os mecanismos que 

regem o sistema democrático brasileiro; é ensinar a ser cidadão consciente de seu papel na 

sociedade, lugar onde desenvolve suas habilidades. É aprender a produzir democracia, 

transformar por meio dela a realidade social e garantir a manutenção de direitos. Para isso é 

preciso que a maioria dos cidadãos acredite na democracia, por tudo isso a escola se fez um 

espaço adequado para o ensino, construção e discussão da temática. 

“Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios 

públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de 

representantes livremente escolhidos”. (Declaração dos Direitos Humanos, 

art. 21) 

Paulo Freire defende em seu livro “Pedagogia do Oprimido” (1987), que é preciso que 

os oprimidos, em busca pela sua liberdade entendam que “a partir do momento que aceitam a 

luta, a responsabilidade é total”. Sendo assim podemos unir o que defende a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e a visão de Paulo Freire e pautar a nossa extrema necessidade 

de se discutir política nas escolas, entender que só podemos garantir que a política será utilizada 

como arma na luta pela libertação do homem, na formação do cidadão crítico e consciente de 

como realizar a mudança, quando houver o real entendimento da sua importância, onde todos 

podem e devem participar ativamente das decisões do seu governo. 

 
O GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA POLÍTICA NO BRASIL: como se desenvolveu 

 

No modelo da Escola da Escolha além do desenvolvimento do cognitivo dos estudantes, 

focamos o desenvolvimento de todas as atividades em torno do estudante e seu projeto de vida, 

eles se constituem a centralidade do modelo pedagógico desta escola, pensando nisso, a eletiva 
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tem o papel de fazer a articulação do aprendizado e o projeto de vida dos estudantes; por isso 

fundamentamos essa eletiva não só na importância de se aprender política, mas também no 

fortalecimento dos quatro pilares da educação na escola.  

É importante aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver; 

base para a formação de um estudante autônomo, com autonomia para defender suas crenças, 

valores e ideais; solidário, para que se torne solícito com as causas que precisam e competente, 

com os compromissos assumidos ao longo de sua vida.  

 
“Na Escola da Escolha, os componentes curriculares são elementos 

fundamentais do processo de formação e de construção do Projeto de Vida 

e as Eletivas são uma oportunidade para a ampliação do seu repertório de 

conhecimentos. O diálogo que se pretende entre as Eletivas e o Projeto de 

Vida está na possibilidade de ampliação do menu, de “coisas para se pensar 

a respeito”, “de coisas para se descobrir” e, assim, iniciar um processo de 

enriquecimento e diversificação do repertório de conhecimento e vivências 

culturais, artísticas, esportivas, científicas, estéticas, linguísticas etc”. 

(ICE, 2015a, p. 23) 
 

Ao aprender a aprender a política, os estudantes entendem como se estabelece a divisão 

entre os três poderes e como estes se articulam entre si, assim irão adquirir a noção de quando 

cobrar e a quem cobrar seus direitos. Aprender a entender a constituição de nosso país, sobre 

nossas leis, sua elaboração e aplicação e também entender como se compõe um orçamento 

público. Ao aprender a fazer, com nossas práticas, os estudantes aprenderam a fazer propostas 

e projetos de leis, a elaborar orçamentos.  

É fundamental aprenderam a ser, permitindo que sendo mais consciente eles possam 

exercer plenamente a cidadania, a expressar suas ideias, argumentos e propostas; possibilitando 

assim seu desenvolvimento como membro pertencente a uma comunidade. Nessa eletiva 

também aprendermos a conviver, o mais importante de todos, a conviver com opiniões 

diferentes, o respeito a essas opiniões distintas, e a lidar com posições, que muitas vezes podem 

ser contrárias a seus valores e mesmo assim mantê-los intactos, assim desenvolvendo o espírito 

de convívio pacífico e diverso, de modo a possibilitar o desenvolvimento dos projetos comuns.  

Com a junção as disciplinas de geografia e história o aprendizado a cerca da política, 

sua história e como ela afeta e afetou a sociedade brasileira ao longo do tempo, do Brasil 

monarquia ao Brasil república dos dias de hoje, ocorre de forma mais profunda e sem 

comprometimento de nenhum tema importante para o entendimento do assunto. Ter uma visão 

geral nos permitiu um maior entendimento e dar credibilidade ao desenvolvimento do tema 

proposto.  

Iniciamos com a apresentação da metodologia que seria utilizada na disciplina: tínhamos 

algumas preocupações iniciais. Primeiro, trabalhar a política sem inclinações ideológicas e/ou 

partidárias, para que o aprendizado e o trabalho fossem satisfatórios e alcançasse o nosso 

objetivo final, que era a conscientização social. 

 
“É exatamente esta necessidade de ir mais além de seu momento atuante 

ou do momento em que se realiza – diretividade da educação – que, não 

permitindo a neutralidade da prática educativa, exige do educador a 

assunção, de forma ética, de seu sonho, que é político. Por isso, 

impossivelmente neutra, a prática educativa coloca ao educador o 

imperativo de decidir, portanto, de romper e de optar, tarefas de sujeito 

participante e não de objeto manipulado”.  (FREIRE, Paulo. 2001, p. 35) 
 

 A segunda preocupação era acerca do nível de compreensão dos nossos estudantes em 

relação à temática, para que nada fosse negligenciado. Com o objetivo de sanar nossas dúvidas 
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inicias nessa questão, no primeiro dia de aula elaboramos um questionário diagnóstico sobre 

noções básicas de política. Fizemos a compilação dos dados e redefinimos nossa ementa com 

base nessas informações. 

 Esse momento foi de muita valia, pois as eletivas são compostas de estudantes de séries 

variadas em uma mesma sala de aula, isso nos dá um leque bastante diversificado de níveis de 

aprendizagem e de vivência de mundo. 

Tivemos o cuidado em desenvolver um trabalho cuja didática se baseie em fundamentos 

educacionais democráticos, com participação efetiva do estudante, ações que estimulem o 

protagonismo e a prática dos mecanismos políticos.  

No âmbito pedagógico, as aulas foram baseadas em leituras e debates para despertar a 

criticidade dos estudantes, jogos e brincadeiras para ludicidade do processo e rodas de conversa. 

As aulas destinadas ao entendimento da história que nos trouxe até aqui nos utilizamos 

de vídeos e slides para a explicação da construção política do Brasil. Após as aulas explanatórias 

e discursivas diagnosticamos o sucesso do aprendizado e finalizar essa etapa, a classe foi 

dividida em grupos, cada grupo recebeu um tema e com base nesse tema deveriam criar 

apresentações teatrais; as propostas giravam em torno das eleições municipais e a atuação dos 

candidatos locais nessas eleições e após. Essa atividade serviu para que os estudantes 

percebessem os erros cometidos na forma como nós fazemos política do Brasil monarquia aos 

dias atuais. Objetivo esse muito bem sucedido.  

As práticas pedagógicas foram baseadas no Jogo da Política, que consiste em um 

material elaborado a partir do projeto: Sonho Brasileiro da Política, disponível de forma gratuita 

na internet; mas para que o aprendizado fosse garantido os jogos foram adaptados à realidade 

local e ao nível de conhecimento dos alunos.  

O jogo se divide em três partes, assim como os três poderes, simulando experiências 

reais de uma cidade fictícia. Esse jogo foi uma ferramenta poderosíssima que apoiou e embasou 

toda teoria discutida com os estudantes.  

Iniciamos pelo jogo do executivo que consiste no resumo da função de administrar o 

Estado. Isso envolveu questões bastante complexas; como analisar a necessidade da população 

e criar serviços para atendê-los, além de fazer a manutenção desses serviços e recolher 

impostos; para essa simulação iniciamos a experiência de elaborar um orçamento de uma cidade 

fictícia, porém com os dados reais da cidade de Macau; aqui, os estudantes aprenderam a 

importância do planejamento para o bom gerenciamento dos serviços públicos. 

Iniciamos o estudo do poder executivo com a explicação sobre o funcionamento do 

executivo e o papel da cada membro que o compõe, em seguida ensinamos o passo a passo na 

elaboração de um orçamento municipal; mostrando exemplo de elaboração e de orçamentos 

elaborados. Ao entender para quem e como destinar os recursos arrecadados demos início a 

parte prática do estudo.  

Para enriquecer ainda mais o debate sobre o executivo, abrimos uma roda de conversa 

sobre a composição do executivo local e como os estudantes percebiam sua atuação antes da 

aplicação do jogo e de como passaram a ver a atuação do executivo municipal após o 

aprendizado na eletiva. 

Dividimos o jogo do executivo em três momentos. Primeiro fizemos o orçamento ideal, 

aquele que os estudantes gostariam que fosse real; logo em seguida pedimos para que eles 

elaborassem um orçamento real, como eles acreditavam que os governantes haviam feito essa 

divisão; por fim, fizemos a comparação dos dois orçamentos, ideal e real, como o orçamento 

disponível na página online da transparência do município de Macau.   
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      Fig. 03: jogo do executivo                   Fig. 04: aula de estatística,                     Fig. 05: jogo do executivo                       

                                                                   coloração do professor de física 

 

Em seguida fomos para o jogo do legislativo. Aqui os estudantes aprenderam que o 

papel do legislativo é elaborar e/ou alterar as leis, além de fiscalizar as ações do poder 

executivo. Para um entendimento mais abrangente, iniciamos com as discursões sobre os 

membros que o compõe, suas funções e como exercem essas funções no dia a dia. Para isso 

estudamos o caminho que um projeto de lei percorre, da sua elaboração até sua aprovação e 

aplicação.  

Assim simulamos situações para encontrar infrações as leis em situações reais posta em 

imagens e em seguida iniciamos o processo de elaboração de leis com base nas observações 

dos estudantes; pensando em tornar tudo mais próximo da realidade dos estudantes vimos 

situações de infrações às leis da nossa escola e como elaborar leis para resolver problemas 

presentes em nosso cotidiano escolar.  

Ao dividirmos a sala em quatro grupos, entregamos a cada grupo uma fotografia de 

ambientes fora da nossa escola e onde havia situações de ilegais, como furar um sinal no 

trânsito. Eles tiveram que destacar essas situações e explicar porque, na opinião deles, se 

configuram como algo ilegal. Com esse exercício básico nós preparamos, com a roda de 

conversa, os estudantes, para se autoanalisarem em situações reais as quais eles eram 

protagonistas.  

Em seguida entregamos fotografias de situações na própria escola; como estudantes 

“furando” a fila do almoço e pedimos que cada grupo realizasse a mesma tarefa da anterior. 

Dando seguimento, fizemos a roda e conversa, elencamos prontos importantes e eles se 

reuniram novamente para elaborar as leis, essas leis foram apresentadas e discutidas na sala, 

revisadas pelos outros grupos e espalhadas por locais comuns da escola. Finalizamos essa etapa 

com uma avaliação oral do aprendizado realizado, e mais uma vez pedimos aos estudantes que 

fizessem o comparativo de como encaravam essas situações antes e pós-aprendizado.  

Para entender o judiciário utilizamos o teatro. Os estudantes receberam o caso presente 

no material do Jogo da Política, simulamos um tribunal do júri. Para inicio cada estudante 

recebeu um papel para atuar no tribunal fictício, tínhamos papéis de  juiz, jurados, advogados 

de acusação e defesa, promotoras públicas, imprensa, testemunhas, acusado e vítima. Mas 

antes, obviamente, estudamos como atua o poder judiciário no Brasil; após essa aula iniciamos 

a parte prática.  

 Eles tiveram acesso às pistas do caso e fizeram e reportagens (elaboradas pela imprensa 

da simulação, os próprios estudantes). Iniciamos o tribunal fazendo a leitura do caso, em 

seguida ouvimos as testemunhas de defesa e acusação, fazíamos intervalos para matérias feitas 

pela imprensa e voltávamos ao julgamento.  

Vimos as pistas mostradas pelos advogados e o discurso dos advogados de defesa e 

acusação, ouviram o promotor público e a sentença do júri; por fim, foi feita a leitura da 

sentença do juiz. A participação da imprensa no caso foi uma das discursões pós jogo; ver até 

que ponto ela ajudo ou compromete o veredito. 

Fizeram o julgamento que acreditavam ser justo e pautado em seus valores morais e o 

pouco de leis que conheciam. Por fim, fizemos a análise do papel da imprensa nos casos que 

envolvem justiça, com uma roda de discursão.  
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Coube à disciplina de história fazer a reflexão e a retrospectiva dos acontecimentos 

históricos que marcaram o país e que contribuiu para nos tornamos quem somos. Como afirma 

o escritor Laurentino Gomes em seu livro “1889” (2011), “uma sociedade que não estuda 

história não consegue entender a si próprio porque desconhece suas raízes e as razões que a 

trouxeram até aqui (...) ferramenta fundamental na construção do Brasil dos nossos sonhos” 

(p.27).   

Os debates a cerca da construção da história da política no Brasil nos serviu de base para 

entender o atual modelo político; além de nos fornecer informações sobre os porquês das ações 

desenvolvidas na atualidade.  

Partimos da organização política monárquica, passando pelo momento do coronelismo, 

as duas ditaduras (esquerda e direita) vividas no Brasil; como também a organização da política 

pós-abertura política, sem esquecer a importância das Diretas Já, da elaboração de todas as 

constituições e o entendimento do escândalo de corrupção da atual conjuntura política 

brasileira.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pautamos nosso estudo nos quatro pilares da educação e no trabalho à cidadania, ao 

entendimento do papel de cada indivíduo na sociedade democrática, como também ressaltamos 

o papel da escola, sendo ela um espaço de formação, então deve garantir o cumprimento do que 

diz na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao considerar a participação política um 

direito fundamental de todos os indivíduos; buscamos fazer com que essa eletiva despertasse 

em nossos alunos a consciência de que a vontade do povo deve ser à base de formação do 

governo e na consolidação da soberania de um povo e seu país.  

É fato que a história da humanidade revela uma luta constante para que um maior 

número de pessoas participe das decisões políticas de seu país e não há como ter luta por direitos 

e pela democracia plena sem que haja o entendimento do mecanismo político. Além dos pilares 

da educação, focamos nos eixos cognitivos; que possibilitam o desenvolvimento de várias 

habilidades e competências, matriz para a resolução do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio).  

Esses eixos tiveram foco no desenvolvimento da parte prática da eletiva; com o Jogo da 

Política. Objetivamos também o domínio da linguagem, os estudantes precisam escrever e 

expor suas ideias, sendo esse eixo trabalhado em todos os momentos. Desenvolvemos a 

compreensão dos fenômenos, juntando a geografia e a histórias tivemos a ampliação do 

entendimento dos processos históricos e geográficos do desenvolvimento da política. A 

geografia nos ensina que devemos trabalhar os conteúdos em sala de aula em escalas; sendo ela 

global, nacional, regional e local.  

Defende ainda que ao ensinar deve-se sempre fazer referencias a realidade dos 

estudantes envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, pensando nisso, adaptamos o jogo 

para a realidade macauense; simulamos os jogos com a realidade do nosso município. E a 

história nos previne para que erros do passado não sejam cometidos no futuro.  

Essa eletiva foi acima de qualquer coisa uma discussão sobre consciência política e 

cidadania. Esse trabalho foi destinado ao enriquecimento social dos estudantes, para que no 

futuro se tornem cidadãos autônomos, solidários e competentes, para que vejam a política como 

forma de transformar as suas próprias realidades sociais e de sua comunidade, para que 

entendam que a luta por dias melhores é possível e que o conhecimento é o poder, poder de 

lutar por um país mais justo, por um lugar melhor e mais seguro para se viver. 
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ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: intervenção pedagógica 

na E. E. Aleixo Rosa da Silva nos 4º e 5º anos 

 

Márcia Emanoely da Silva79 

Mylton Franklyn da Silva Reis80 

Jéssica Ohana da Silva Mendonça81 

 

 

RESUMO 

A concepção de criação da presente pesquisa surgiu a partir de uma problemática bastante 

discutida no campo de ensino atual: os déficits existentes no aprendizado dos conceitos 

matemáticos no ensino fundamental 1. Sabe-se que existem vários fatores para as dificuldades 

dos alunos que saem do 5° ano para o 6°, tendo em vista que a transição em si já é um agravante. 

Nesse contexto, pensou-se em maneiras e metodologias que visassem dinamizar o ensino da 

matemática ao campo lúdico, promulgando assim estratégias para que os alunos participem 

ativamente e construam seus conhecimentos de forma recreativa e prazerosa através de um 

momento de aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Entretanto, o nosso maior objetivo é 

trabalhar os conceitos matemáticos para que o aluno compreenda e forme seu próprio 

pensamento crítico em relação ao conteúdo abordado. Para tal fim, o trabalho atua através de 

uma intervenção pedagógica na Escola Estadual Aleixo Rosa da Silva, localizada na cidade de 

Mossoró – RN. Como forma de respaldar teoricamente esta pesquisa, foram subsidiados 

pesquisadores como Tripp (2005), Maciel (2009), Silva (2013), Chás e Guérios (2008), 

Thiollent (2009), Kishimoto (1994), entre outros. A pesquisa, em fase de execução em campo, 

teve como primeira etapa a aplicação de uma avaliação diagnóstica para atestar a situação da 

aprendizagem dos alunos da turma em seguida uma realizar uma análise dos conteúdos que 

apresentam uma maior dificuldade. Por conseguinte, estão sendo realizadas as oficinas teóricas 

e práticas com jogos e circuitos matemáticos, culminando em uma gincana competitiva para 

explorar os conceitos matemáticos estudados durante as oficinas. Como forma de reunir as 

informações e promulgar a participação coletiva e individual do aluno no processo final de 

ensino-aprendizagem, será desenvolvido um diário de bordo que se constituirá em um livro de 

relatos, como uma proposta de associar o ensino interdisciplinar da matemática com a língua 

portuguesa.  

 

Palavras-chave: Ensino; Matemática; Déficits; Lúdico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, uma problemática bastante discutida é o ensino e a aprendizagem de 

matemática. Cada dia mais se torna necessário a criação e a execução de estratégias que 

motivem e chamem a atenção do alunado para o aprendizado dessa disciplina que é comumente 

encarada como “você aprende ou não aprende”. O presente trabalho se inspira nessa questão 

como forma de buscar meios que desmistifiquem e desconstruam essa concepção pessimista 

sobre a matemática.  
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais,  
Em seu papel formativo, a Matemática contribui para o desenvolvimento de 

processos de pensamento e a aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance 

transcendem o âmbito da própria Matemática, podendo formar no aluno a 

capacidade de resolver problemas genuínos, gerando hábitos de investigação, 

proporcionando confiança e desprendimento para analisar e enfrentar 

situações novas, propiciando a formação de uma visão ampla e científica da 

realidade, a percepção da beleza e da harmonia, o desenvolvimento da 

criatividade e de outras capacidades pessoais (BRASIL, 1999, p. 40). 

 

Trabalhar para que os alunos consigam ver a matemática pelo viés da visão supracitada 

não é uma tarefa fácil, visto que majoritariamente os estudantes são inseridos em uma 

perspectiva tradicional que se destina a concentrar os esforços do ensino em exercícios de 

repetição e decorebas. Por isso, a matemática é muitas vezes relacionada puramente a contas e 

cálculos aritméticos que os alunos da educação básica, em grande maioria, sequer sabem a 

utilidade. Com isso, torna-se necessário que o professor intervenha como facilitador da 

aprendizagem através da inovação e utilização de ferramentas pedagógicas que apresentem para 

os alunos uma nova maneira de enxergar a matemática. 

Nesta linha de raciocínio,  

 
Ao tratarmos fundamentalmente do brincar como forma lúdica de ensinar, 

estamos enfatizando também a importância deste momento na vida da criança 

para a construção do seu eu, pois através das brincadeiras e do brinquedo 

sabemos que a criança perpassa as fronteiras do imaginário, fazendo relações 

primordiais com a realidade. (CANAL et al, 2013, p. 1). 

 

Compartilhando dessa concepção dinâmica de ensino e tendo em vista a necessidade de 

tornar as aulas de matemática mais prazerosas, dinâmicas e participativas  para as turmas do 4° 

e 5° ano do Ensino Fundamental I, a presente pesquisa busca trabalhar o lúdico no processo de 

ensino-aprendizagem, despertando no educando a curiosidade, superação de desafios, 

ampliação do conhecimento, estimulação da criatividade e capacidade de resolver problemas a 

partir do desenvolvendo do raciocínio lógico e seus aspectos cognitivos. Para isso, será feito 

uma intervenção pedagógica no projeto Mais Educação do Governo Estadual na Escola 

Estadual Aleixo Rosa da Silva, no município de Mossoró.  

Desta forma, o referido projeto procura estimular o processo de interação, uma vez que 

as atividades serão desenvolvidas em grupos nos quais os alunos poderão compartilhar o 

conhecimento e trocar ideias e estratégias a partir da mediação dos professores e pesquisadores 

deste trabalho. Nesta perspectiva, este projeto atesta contribuir para a melhoria das aulas de 

matemática, bem como a inovação da prática educacional docente em busca do êxito na vida 

educacional do educando, proporcionando uma aprendizagem mais significativa e prazerosa.2  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Dinamizar as aulas de matemática de modo que os alunos participem ativamente 

construindo seus conhecimentos de forma lúdica e prazerosa através de um momento de 

aprendizagem dentro e fora da sala de aula. 

 

Objetivos específicos  

• Estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas;  
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• Desenvolver habilidades de estimar, criar estratégias e calcular;  

• Incentivar o trabalho coletivo, o respeito ao próximo e a criar e respeitar regras;  

• Promover interação entre alunos de diferentes turmas; 

• Envolver alunos e professores em um momento de lazer educativo com ambos 

trabalhando em equipe. 

• Incentivar o coleguismo, o trabalho em equipe e o senso de competição entre alunos e 

professores; 

• Estimular a criatividade e o planejamento de tomadas de decisão. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Ao contrário do que se pensa, a educação lúdica não é algo recente. No entanto, o 

problema se encontra em encará-la como passatempo e não como instrumento avaliativo. Para 

se adquirir uma concepção que valorize o ensino lúdico, é preciso observar seus benefícios para 

o alunado. Segundo Canal et al (2013, p. 3), 

 
O jogo é um instrumento pedagógico muito importante no ato de ensinar e 

aprender. Quando a criança aprende com a utilização do jogo ela se 

desenvolve corporalmente, estimula a vida psíquica e a inteligência além de 

proporcionar ao aluno a convivência em grupo construindo relações sociais. 

 

Os jogos além de possuírem a capacidade de desenvolver o cognitivo, é considerado 

uma atividade cultural e que se relaciona diretamente com o cotidiano e as experiências pelas 

quais a criança passa. A utilização de atividades lúdicas não só muda o aspecto tradicional de 

uma aula expositiva, mas também motiva o aluno a buscar o aprendizado e a participação.  

O papel do professor vai além de transmitir teorias e teoremas já impostos, mas sim 

desenvolver no alunado a capacidade de questionar essas ideias e aplica-las em sala de aula e 

no cotidiano, pois, segundo D’Ambrósio (2014, p. 51) “Aprender não é o mero domínio de 

técnicas, habilidades e nem a memorização de algumas explicações e teoria”. 

 Para isso, é importante que o professor encare a sala de aula como ambiente de 

transformação social e um verdadeiro laboratório científico cheio de singularidades. Deve-se 

avaliar as dificuldades e as possíveis soluções cabíveis.  

A partir dessa preocupação, surge a necessidade de se ter na escola um Laboratório de 

Ensino da Matemática (LEM), em que os jogos devem estar disponíveis para que os alunos 

tenham acesso e desenvolvam sua autonomia, criatividade, intuição e análise crítica quanto à 

busca pela aprendizagem e conhecimento. Não é necessária uma sala com grande aparato 

tecnológico para se ter um LEM em uma escola. Um armário no canto de uma sala é suficiente 

para se guardar os jogos comprados e feitos pelos próprios alunos.  

É interessante destacar que,  

 
Embora saibamos que os materiais manipuláveis e jogos por si só não irão 

ensinar Matemática, sempre é necessário que o professor seja um mediador, e 

para isto é preciso que esse professor, que se dispõe a fazer uso dessas 

tendências de ensino, faça um estudo dos materiais didáticos que esteja 

pretendendo usar. Vale enfatizar que este estudo não deve ser apenas sobre 

como usar um dado material, mas sim um estudo sobre como foi criado, em 

que condições e quais assuntos podem ser explorados com o uso deste ou de 

outro material. Creditamos que isso dará maior segurança ao professor, 

fazendo com que seus alunos possam tirar um maior proveito dessas aulas 

(SOUSA; OLIVEIRA, 2010, p.7). 
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Com o lúdico, é possível repensar a prática pedagógica e todo um contexto de ensino-

aprendizagem. Ao se fundamentar nisso, o professor deixa de ser somente um facilitador da 

aprendizagem e se torna um pesquisador em sala de aula, que se preocupa em planejar, discutir 

e avaliar diferentes formas de se trabalhar o conteúdo matemático. Aprofundar-se nesse campo 

é desmistificar o ensino da matemática enquanto prática pedagógica regada de repetições e 

“decorebas”. O professor, nesse caso, intermedia a formação do aluno e amplia o campo 

conceitual por meio da facilitação do ensino e da ludificação dos conceitos matemáticos.  

A autonomia e o pensamento crítico são duas grandes competências para a fomentação 

de um cidadão em sociedade. As ciências humanas procuram realizar grande parte dessa 

formação através da sociologia e filosofia, o que faz com que se encare a matemática por um 

viés puramente específico e pouco relacionado à realidade em que vivemos. Nesse cenário, o 

professor, ao se utilizar do ensino lúdico como ferramenta metodológica, passa a levar em 

consideração a capacidade de raciocínio e interação do alunado, considerando-o um ser ativo e 

participativo em sala de aula e, por conseguinte, em sociedade. Diante disso, Maciel (2009, p. 

19) afirma que,  

 
[...] a prática educativa está fortemente vinculada na formação do cidadão, 

sendo a escola um local de onde se faz o uso da cidadania diariamente. Seres 

humanos dotados de conhecimento possuem a capacidade de evoluírem 

culturalmente, sendo cidadãos aptos e preparados para as mudanças da 

sociedade. Sendo que, o desenvolvimento da autonomia, da criticidade, da 

cooperação é fundamental para viver em um mundo em evolução. 

 

Depreende-se que o ensino lúdico enquanto prática de pedagógica para facilitação do 

ensino-aprendizagem designa-se não só como uma nova maneira de se apresentar o conteúdo e 

motivar os alunos a buscarem o aprendizado, mas também tem um papel importante na 

formação de um aluno crítico e com autonomia.  

 

PRÁTICAS METODOLÓGICAS E AÇÃO INTERVENCIONISTA  

 

A presente intervenção pedagógica se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, pois, 

baseando-se nas ideias de Tripp (2005) e Thiollent (2009), este trabalho tem o intuito de 

produzir mudanças; resolver um problema, em que os pesquisadores buscam intervir como 

forma de motivar os alunos a buscarem o aprendizado matemático a partir do ensino lúdico; 

possui um caráter aplicado; dialoga com um referencial teórico ao atestar a pertinência das 

teorias que fundamentam este trabalho; e possibilita a produção de conhecimento, contribuindo 

para a produção de novas teorias educacionais.  

Os conteúdos trabalhados durante a intervenção são: Números naturais; Ordem 

crescente e decrescente; Ordens e classes; Sistema de numeração decimal; Resolução de 

problemas com as quatro operações fundamentais. 

Como forma de analisar o conhecimento trazido pelos alunos dos anos anteriores, foi 

realizada uma avaliação diagnóstica antes da intervenção propriamente dita. Ao final do projeto, 

será realizada outra avaliação diagnóstica como forma de atestar os resultados finais da 

pesquisa.  

Figura 1 – Aplicação da primeira avaliação diagnóstica. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De forma a construir uma motivação dentro do campo de conhecimento, os 

pesquisadores e as educadoras da Escola Estadual Aleixo Rosa da Silva organizaram uma visita 

ao IFRN – Campus Mossoró. Durante o passeio, a instituição foi apresentada a partir dos seus 

diversos setores e instalações, como a biblioteca, os laboratórios das disciplinas de química, 

física e biologia, os laboratórios da indústria e, por fim, o laboratório de matemática, no qual 

foram mostrados alguns dos jogos matemáticos utilizados nas oficinas lúdicas, como o material 

dourado, tangram e o ábaco. 

 

Figuras 2 e 3 – Visita dos alunos do 4º e 5º anos da E. E. Aleixo Rosa da Silva ao IFRN – 

Campus Mossoró. 

 

   
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Inicialmente, são ministradas aulas expositivas e práticas, usando cartazes construídos 

com a participação dos alunos e materiais concretos, tais como: Material Dourado, Tapetinho 

Matemático, palitos de picolé e materiais reciclados. São também confeccionados jogos com 

sucata e ministradas oficinas de jogos com atividades em equipe. Por conseguinte, serão 

realizados desafios matemáticos, culminando com a realização da Gincana Matemática e a 

Noite de Autógrafos.  

 

Figuras 3 e 4 – Oficinas de jogos matemáticos. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A avaliação do referido projeto é feita através das observações dos educadores durante 

a realização das oficinas quinzenais com os jogos, em que são analisadas as habilidades 

desenvolvidas pelos alunos, a aprendizagem dos conteúdos trabalhados, o trabalho em equipe, 

bem como a apresentação dos alunos na realização da Gincana Matemática, culminando com o 

fechamento do projeto, na qual os alunos trabalharão os jogos compartilhando o que 

aprenderam no decorrer do projeto com os pais e a comunidade escolar. 

Para a Gincana de Matemática, são formadas quatro equipes entre alunos do 4º e do 5º 

ano da escola trabalhada. Os alunos são sorteados por cores (Amarela, Azul, Vermelha e Verde) 

e serão mesclados por turma. As atividades desenvolvidas são: 

Material Dourado – os alunos deverão utilizando o material dourado formar os números 

indicados pela professora. Vence o que obtiver o maior número de acertos com o menor tempo. 

(10 pontos); 

Tinta na Cara – os alunos deverão responder a questões corretamente, caso não 

responda, levará torta na cara (10 pontos); 

Circuito - será uma trilha com vários obstáculos onde os alunos deverão passar e 

responder algumas questões sobre Sistema de Numeração Decimal, no menor tempo possível. 

(20 pontos). 

Ao fim, vence a equipe que conseguir a maior pontuação. 

A cada aula ministrada, os alunos fazem anotações sobre o que compreenderam e 

possíveis melhorias que podem ser feitas para melhor compreensão do conteúdo. Após a 

Gincana, serão coletadas as informações disponibilizadas pelos alunos ao longo do projeto e, 

por conseguinte, transformadas em um livro que será lançado em uma noite de gala, 

denominada Noite de Autógrafos, na qual os alunos irão autografar os livros feito por eles. 

 

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente, a principal mudança com relação à atitude dos alunos para com o projeto 

é o interesse demonstrado. É notável o grau de comprometimento dos estudantes quando se 

passou a inserir o ensino lúdico nas aulas regulares. O caráter de competição apresentado pelos 

mecanismos de gamificação e ludificação em sala de aula improvou um novo pensar acerca dos 

conteúdos matemáticos, antes vistos como fatídicos e complexos. Espera-se que novos 

resultados sejam atestados a partir das comprovações providas pelas avaliações diagnósticas 

finais. 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
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O trabalho em questão visa o cumprimento dos objetivos a partir do comprometimento 

educacional em improvar o ensino da matemática a partir da experiência lúdica em sala de aula 

já nos anos iniciais. O que se pode denotar a partir da elaboração do projeto é que a experiência 

lúdica consegue garantir diferentes tipos de formação e é adaptável à experiência estudantil. A 

partir do exercício do conhecimento denotado pela aplicação do conteúdo, é possível 

estabelecer um momento de aprendizagem indireta.  

É importante que os momentos de aprendizagem subsidiados pela equipe pedagógica e 

professores consiga desmistificar a visão da matemática como uma vilã escolar e que os alunos 

passem a enxerga-la como detentora de um papel socioeducativo que cumpra com os requisitos 

de uma aprendizagem satisfatória. 
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A EDUCAÇÃO INFANTIL COMO UM MOMENTO CRUCIAL PARA A 

FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO 

 

Naiane Duarte de Oliveira82 

 

 

RESUMO 

A educação infantil é o primeiro local onde a criança terá contato com pessoas fora de seu 

contexto familiar, conhecendo seus professores, colegas de sala e todo o corpo escolar e isso de 

início nos mostra uma grande importância para o início de suas vivências em sociedade, vemos 

que essa fase da educação não se limita ao brincar, mas nossos alunos desde cedo necessita ter 

seu potencial de aprendizado incentivado e estimulado e isso depende de técnicas pedagógicas 

que apenas profissionais sabem aplicar perfeitamente. E engana-se quem pensa que neste 

momento a criança por estar tão pequena não aprende ou que o professor utiliza-se apenas do 

brincar e do cuidar, na prática da educação infantil percebemos o quanto são capazes para 

entender toda conversa ou conteúdo que levemos a eles, o nível de criticidade que possuem e 

se estimulados então, é que vemos e obtemos mais resultados positivos. Sendo assim, se faz 

notável que um bom desenvolvimento educacional na vida de um indivíduo, se dá desde quando 

o mesmo recebe uma base sólida em sua vida estudantil, ou seja, tem a oportunidade de 

vivenciar e cursar em salas da educação infantil e isso comprovamos quando acompanhamos a 

vida de uma criança com teve essas oportunidades desde o primeiro ciclo da educação básica 

garantindo no prosseguir um futuro brilhante. Quando fazemos parte do corpo docente da 

educação infantil, nos faz viver experiências grandiosas de carinho e amor verdadeiro, quando 

vemos a confiança que possuem em seus professores, além da alegria de vê-los superar cada 

obstáculo, cada desafio, o olhar brilhante ao se encontrar com o novo e aprender em cada 

momento vivido, nos fazendo sentir seus heróis. Por essas abordagens e experiências em sala 

de aula que se deu a pesquisa com observações voltadas para a significativa aprendizagem do 

aluno de educação infantil, a afetividade encontrada e vivida e como suas experiências nesta 

fase serão significativas futuramente. Teremos como principais autores do respaldo teórico: 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778); Jean Piaget (1896 – 1980); Antunes (2006), entre outros. 

 

Palavras-chave: Educação infantil; educar; incentivar; amor. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo trataremos sobre pesquisa, observações e anotações de vivências em sala 

de aula de Educação Infantil no que diz respeito a aprendizagem, a importância dessa base, a 

questão da afetividade necessária e o amor encontrado ao trabalhar com essa fase da educação. 

Ao trabalhar com a educação infantil, o professor (a) como em todos os outros níveis se depara 

com diversas realidades como: diferentes culturas, apoio e acompanhamento familiar, a 

educação recebida em casa e suas limitações e necessidades específicas, mas nessa realidade 

serão encontradas a importância da afetividade, do envolvimento mais próximo no que diz 

respeito a relação professor e aluno e nesse envolvimento encontramos o amor e carinho de 

ambas as partes e sua reciprocidade com seu realce de importância e necessidade para o 
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desenvolvimento e o estímulo da criação do vínculo entre o educando e o ambiente escolar com 

o que faz querer voltar para a escola no dia seguinte.  

A pesquisa por meio de observações na experiência se deu através de análises realizadas 

e vivenciadas também em salas do ensino fundamental I, quando foi percebido o reflexo 

daqueles que tiveram uma base sólida e acompanhamento familiar com os que não tiveram tanta 

força assim nesta fase, como também com a importância da afetividade nessa processo para o 

laço entre educador e educando como o reflexo que se dá com o amor criado através dessas 

relações, entre o educando e a escola. Com essas experiências na educação infantil, foi um 

despertar de amor à primeira vista, em tudo o que é necessário realizar neste momento crucial 

que refletirá mais a frente em sua formação indivíduo.  

No decorrer desta pesquisa teremos como objetivos de ressaltar a importância de uma 

educação infantil de excelência para um pleno desenvolvimento futuro do indivíduo, a 

relevância que o afeto causa no processo de aprendizagem e interação da criança de educação 

infantil e o mundo mágico de amor encontrado durante o processo deste trabalho.  

A escola onde realizou-se a pesquisa foi o Ginásio Comercial de Patu, localizada na Rua 

Doutor José Augusto, Bairro: Centro, n°: 56, zona urbana na cidade de Patu-RN.  A pesquisa 

foi realizada através de vivências na sala da educação Infantil do nível IV na referida escola 

neste ano de 2019, como também de experiências adquiridas em salas de 3° anos do Ensino 

Fundamental. 

 
Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade 

desse imprescindível afeto, tornou-se importante descobrir ações, estratégias, 

procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos 

fortes entre o aluno, o professor e o aprendizado (ANTUNES, 2006, p.12). 

 

 Com esta citação de Antunes 2006, firmaremos a pesquisa em que com esses laços de 

afetividade, descobre-se ações e estratégias para um bom desempenho na educação infantil na 

ação educadora dos pequenos que até então, estão ligados apenas a laços familiares e esperam 

uma atenção parecida em sala de aula que estarão todos os dias da semana, com esse propósito 

iniciaremos nossas considerações. 

 
UM CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 O momento em que a educação infantil vive hoje nada se compara com a infância vivida 

na Idade Média, em que a criança era vista como um adulto em miniatura em que logo era 

envolvido com os adultos partilhando diversos momentos e até características de como se 

comportar até as vestimentas. Nesta sociedade contemporânea, podemos nos maravilhar em 

conviver com a valorização do espaço de nossas crianças, com seu direito a brincar, estudar 

com estímulos para seu desenvolvimento intelectual planejados especificamente para sua idade, 

podendo viver assim aproveitando bem cada fase. 

Segundo Ariés (2006) durante a idade média, até o século XII, a arte medieval não 

retratava crianças em quadros em suas pinturas; assim afirma em seu livro: História Social da 

Criança e da Família, que “é mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse 

mundo”. (ARIÉS, 2006, p.17). De acordo com o historiador, no fim do século XI, até o fim do 

século XIII, as crianças eram desvalorizadas socialmente eram tratadas como diz a cima, 

adultos em miniaturas, seres inacabados e incompletos, um dos maiores exemplos são as 

vestimentas em que as crianças desde sua pouca idade se vestia igual um adulto da época. 

Seguindo o estudo do historiador, percebemos a falta de espaço que existia nesta época 

para se viver a infância, as crianças se tornavam prisioneiras em um mundo que as não 

pertencia, sem o direito de brincar, de descobrir, desbravar de acordo com sua curiosidade e 

disposição para conhecer coisas novas e/ou começar de pequenas coisas como as que estavam 
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ao seu redor, mas eram obrigadas a participarem de rodas de conversas de adultos e se 

comportar como tais. 

Para alguns estudiosos, entre os séculos XV-XVIII começou a “descoberta” da infância, 

o “sentimento da infância” de acordo com Ariés (2006, p. 28) ter uma nova concepção da 

infância, onde iniciou-se a verem a criança como um ser que tinha direito ao seu espaço, época 

que começamos a ver pinturas com crianças e seus familiares, período onde começa a surgir a 

“paparicação”, ou seja, uma visão diferente de antes do que seria a infância, uma atenção melhor 

para as crianças e seu momento. 

Na visão de Rousseau aprendemos que a criança deve receber uma educação baseada 

nos princípios da liberdade e viver adequadamente cada fase da sua infância , ressaltando ainda 

a importância de tratar as crianças como são realmente, respeitando sua infância, o momento 

que está vivendo e não como adultos de baixa estatura, como pode ser observado em um dos 

trechos de seus estudos: “amai a infância, favorecei as brincadeiras, seus prazeres e seu amável 

instinto”. (ROUSSEAU, 2004, p.72). 

Neste momento percebemos um pouco do que vivemos hoje, pessoas que pensam em 

ajudar as crianças, respeitando e usando suas fases para seu próprio desenvolvimento, 

autonomia, brincadeiras, estímulo para o crescimento intelectual. A partir daqui, ganhamos 

força aos defensores da Educação Infantil, o lugar e força que a infância ganha e nossas crianças 

ganham a cima de tudo com toda essa evolução de visões em relação a infância. 

 

A MÁGICA DE VIVER A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A regência em uma sala de aula da Educação Infantil nos faz despertar uma afetividade 

de carinho por cada criança como se fosse nossa, ver esta fase não como crianças dependentes 

como muitos veem, mas como seres singulares de mentes abertas e cativos por conhecer o novo, 

com novas pessoas, em um novo ambiente. Na Educação Infantil, recebemos nossas crianças 

com conhecimentos e vivências totalmente pessoais, somos conhecedores também que a 

primeira instituição que a criança faz parte é a família, por isso, suas experiências são quase 

que totais individualistas, pois não estão acostumados com muitas pessoas necessitando da 

atenção de somente um adulto, precisando aprender a conviver com outras crianças e pessoas 

da instituição que não faziam parte do convívio de confiança. 

Aqui nasce a primeira importância que percebemos neste tempo de Educação Infantil, a 

necessidade de convivência desde seus primeiros anos, com pessoas diferentes de seu ciclo 

familiar, daqueles que os mimam, e daí parte o início do contato com o viver em sociedade, 

desde suas primeiras idades com o saber viver com a complexidade do seu próximo, aprendendo 

a resolver conflitos aprendendo também sobre o egocentrismo a saber compartilhar, brinquedos, 

materiais e momentos. Com isso: 

 
Deixamos verdadeiramente para trás uma visão da criança egocêntrica, 

focalizada apenas na cognição e nos objetos físicos, cujos sentimentos e 

afetividade são subestimados e menosprezados. [...] Assim é que em muitas 

situações, especialmente quando se estabelecem desafios, as crianças 

mostram-nos que sabem como caminhar rumo ao entendimento. 

(EDWARDS; GADINI; FORMAN, 1999, pp.76) 

 

Mas para que essa visão ocorra é necessário deixa-las conviver com as demais crianças 

e ter suas próprias experiências, comprovando que são capazes que realizar os desafios 

propostos em sala de aula, bastando apenas o auxílio e que o adulto o impulsione e leve-os a se 

conhecer e conhecer o outro. 

Na Educação Infantil, proporcionamos a oportunidade de ganharem tratamento e 

estímulo em seu potencial de acordo com sua faixa etária como encontramos enquanto 



221 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

profissionais a fases do desenvolvimento de acordo com Piaget que nos mostra: estádio da 

inteligência sensório-motora (até, aproximadamente, os 2 anos); estádio da inteligência 

simbólica ou pré-operatória (2 a 7-8 anos); estádio da inteligência operatória concreta (7-8 a 

11-12 anos); e estádio da inteligência formal (a partir, aproximadamente, dos 12 anos). Mas, 

que nos deterioramos apenas nos estádios das inteligências sensório-motora e pré-operatória. 

No período sensório-motor: Suas realizações formam a base de todos os processos 

cognitivos do indivíduo. Os esquemas sensório-motores são as primeiras formas de pensamento 

e expressão; são padrões de comportamento que podem ser aplicados a diferentes objetos em 

diferentes contextos. A evolução cognitiva da criança nesse período pode ser descrita em seis 

subestádios nos quais estabelecem-se as bases para a construção das principais categorias do 

conhecimento que possibilitam ao ser humano organizar a sua experiência na construção do 

mundo: objeto, espaço, causalidade e tempo. 

No período Simbólico ou pré-operatório podemos conhecer: A primeira etapa dessa 

reconstrução, que Piaget denomina período pré-operatório, é dominada pela representação 

simbólica. A criança não pensa, no sentido estrito desse termo, mas ela vê mentalmente o que 

evoca. O mundo para ela não se organiza em categorias lógicas gerais, mas distribui-se em 

elementos particulares, individuais, em relação com sua experiência pessoal. O egocentrismo 

intelectual é a principal forma assumida pelo pensamento da criança neste estádio. Seu 

raciocínio procede por analogias, por transdução, uma vez que lhe falta a generalidade de um 

verdadeiro raciocínio lógico. 

 Nos momentos vividos e compartilhados nesse processo da Educação Infantil no Nível 

IV, foi vivido momento singulares de afetividade de dar e receber amor, essa fase é mágica pelo 

fato do quanto percebemos que aprendemos com todos, as suas capacidades, espertezas, o amor 

que entregam e esperam da parte dos professores e são momentos e vivências que nunca sairão 

de suas mentes, seus primeiros passo na educação, suas primeiras vivências e aprendizagens. 

 

A importância da educação infantil para o desenvolvimento da criança 

 

A educação Infantil sendo uma etapa relevante em que conduz a criança a desenvolver-

se em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, sabemos que cabe ao professor e 

somente ele leva-os a interagir e orientar sua aprendizagem como também atendendo todos de 

forma adequada, respeitando todas as especificidades. Nas salas de creche e pré-escola tem a 

sua importância do brincar, mas engana-se quem pensa que gira em torno somente disto, pois 

de acordo com a LDB no artigo 29 ao dispor: A educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

Lecionando em salas de aula de 3° ano também do mesmo campo empírico, percebemos 

a grande importância da criança passar pelas fases do seu desenvolvimento na Educação 

Infantil, pois foi visto o desenvolvimento das crianças que tiveram suas inteligências aguçadas 

no momento certo desde seus primórdios e as crianças que não tiveram tanto acompanhamento 

assim, o nível de desenvolvimento, agilidade e percepção na atividades realizadas eram 

diferentes dos outros. 

Com isso, vemos que a Educação Infantil não é momento apenas de brincar, mas de uma 

brincadeira tirar o aprendizado, que a partir dessa fase deve-se começar a aguçar e despertar 

suas inteligências, pois de acordo com o art.29 da LDB a cima, a educação infantil “tem como 

finalidades o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos” ou seja, o professor deve ter 

esse saber e também a sociedade e pais desmistificar que este momento é de apenas brincar ou 

passar tempo, mas é nessa hora em que tudo começa e refletirá a frente nesta criança como 

indivíduo ativo e perceptivo numa sociedade futura. A formação da mente e do caráter humano 
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começa na infância como vimos nestas experiências e a escola complementa de forma 

significativa na vida de cada um. 

 
O ambiente familiar é o ponto primário da relação direta com seus membros, 

onde a criança cresce, atua, desenvolve e expõe seus sentimentos, experimenta 

as primeiras recompensas e punições, a primeira imagem de si mesma e seus 

primeiros modelos de comportamentos – que vão se inscrevendo no interior 

dela e configurando seu mundo interior. Isto contribui para a formação de uma 

“base de personalidade”, além de funcionar como fator determinante no 

desenvolvimento da consciência, sujeita a influências subsequentes (DE 

SOUZA & JOSÉ FILHO, 2008).  

 

Vemos que é um trabalho principal, tantos dos pais como da escola modificar a criança 

em um indivíduo participativo e amadurecido, consciente de seus direitos e deveres para que 

este ser em desenvolvimento seja em tempo futuro um homem consciente, crítico e autônomo 

expandindo valores éticos, espírito arrojado capaz de interatuar no meio em que habita. 

Ainda aprendemos que: 

 
[...] na escola, a cidadania, enquanto aprendizagem e exercício social afetivo, 

precisa se referir, por exemplo, não somente ao acesso a diversas formas de 

conhecimento, mas também a uma prática social de respeito, de igualdade, de 

dignidade e de participação (GARCIA, 2008, p.70). 

 

De acordo com Garcia nos leva a ver ainda a grande responsabilidade da escola e do 

professor enquanto formadores de cidadãos conscientes desde seus primeiros anos, Garcia nos 

leva a não nos limitarmos apenas em como ou quantas formas de conhecimento, mas em ir 

além, instigando-os a uma prática social de respeito, igualdade e dignidade em sua participação 

como indivíduo em sociedade que mais a frente cobrará seres ativos que necessitarão de suas 

próprias ações e intervenções. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo realizado de experiências e observações vividos em salas de terceiro ano 

do Ensino Fundamental e a sala de Nível IV da Educação Infantil, o despertar deste 

conhecimento e comparações fez-se através da experiência na Educação Infantil, em que 

percebemos a grande importância que precisa-se ser dada a esta fase, pelo motivo de ser essa 

base tão sólida que veremos frutos delas mais a frente, de como é necessariamente relevante a 

convivência em grupo, o ensino, o levantamento de curiosidades e ações, resoluções de 

problemas e conflitos, autonomia, agilidade enquanto pequenos para que percebamos e 

colhermos os frutos quando estiverem ativamente em sociedade. 

 Quando fazemos parte do corpo docente da educação infantil, vivemos experiências 

satisfatórias na convivência, na aprendizagem, em cada avanço e nas demonstrações de carinho 

expressos em sua inocência e ingenuidade, pois percebemos e sentimos a confiança que 

possuem em seus professores, além da alegria a cada superação de obstáculo vencido, cada 

desafio, o olhar brilhante ao se encontrar com o novo e aprender em cada momento vivido. 

  No decorrer deste artigo podemos perceber a amplitude que cada momento vivido na 

sala de Educação Infantil tem para o desenvolvimento nas diversas áreas na vida da criança e 

que essas aprendizagens e interações refletirão nos desafios mais complexos a medida que 

crescerem em sua vida escolar. Deste modo, encerramos as atividades deste artigo defendendo 

juntamente com os teóricos a grande seriedade que possui a Educação Infantil para a vida do 

ser humano, como cada convivência e vivência os levam a acrescentar de forma positiva e 
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modificadora em sua vida a partir do presente levando-os também para seu futuro.  Verificamos 

ainda, a importância que possui a criança passar por este momento respeitando cada fase do seu 

desenvolvimento, sendo estimulado e levado a pensar e criar sua autonomia desde seus 

primeiros anos. 
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RESUMO 

Entender a formação cidadã com enfoque em uma educação centrada no desenvolvimento de 

sujeitos crítico-reflexivos que possam transformar a realidade vivenciada, implica não reduzir 

os alunos a meros espectadores de propostas de ensino alheias e descontextualizadas. Assim, o 

processo de formação de sujeitos pensantes está pautada em um processo educativo que se 

entende como dialógico, onde a problematização e a contextualização são vistas como 

essenciais. Entretanto, contextualizar não é apenas fazer uma relação superficial com o 

cotidiano, mas suscitar a formação de cidadãos aptos a resolver situações cotidianas através dos 

conhecimentos estudados. Apesar desses verdadeiros objetivos do ato de ensinar, o Ensino da 

Química, ainda se encontra descontextualizado, pautado na absorção e recepção, tornando o 

assunto distante da realidade do aluno, na qual os mesmos não encontram sentido em estuda-

los, desencadeando desmotivação pelo estudo. Diante dessa discussão, surgem as novas 

metodologias empregadas no ensino, afim de solucionar grande parte desses problemas e 

garantir uma aprendizagem mais significativa. Nesse enfoque, o presente trabalho discorre 

sobre uma Intervenção Pedagógica, desenvolvida na disciplina de química, em uma turma de 

2° ano, do Ensino Médio, da Escola Estadual Professor Manoel Herculano, São Francisco do 

Oeste/RN. Com o objetivo de transformar os discentes em agentes ativos da aprendizagem, 

passando, assim, a enxergar os conteúdos científicos como sendo algo com significado e 

correspondência com o contexto em que estão inseridos, foi trabalhado o tema social: 

“Conservação de Alimentos” como questão contextualizadora para o estudo da Cinética 

Química, tendo como base norteadora a Metodologia Dialética. Logo, todas as atividades e 

discussões foram elaboradas em três momentos: a Mobilização, a Construção e a Síntese do 

Conhecimento. Na etapa de Mobilização para o Conhecimento, visando à formação cidadã, foi 

trabalhado um texto informativo trazendo a problemática do desperdício de alimentos, na qual 

foi discutido a sua importância e seu aspecto social. Após o debate do texto, foi proposto uma 

situação-problema, na etapa de Construção do Conhecimento, requerendo aos discentes, 

divididos em grupos, experimentar, em casa, 4 diferentes formas de conservação de alimentos, 

investigando também as explicações para as formas de conservação encontradas. Nessa etapa, 

os discentes construíram um diário de bordo registrando: materiais utilizados, hipóteses, 

procedimentos, resultados e discussões.  De posse desses dados levantados pelos discentes, foi 

mediada a construção do conhecimento relacionado aos fatores que afetam a velocidade das 

reações químicas. A construção/reconstrução do conhecimento relativo a esses fatores foi 

associada a experiência dos educandos, além de ampliar o entendimento para outras situações 

de forma interdisciplinar para outras áreas do conhecimento, como a geografia e a biologia. Na 
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etapa de Síntese do Conhecimento foi utilizando um exercício que abrangeu todo assunto 

trabalhado, permitindo a verificação da aprendizagem. O uso da contextualização contribuiu 

para engajar o aluno na investigação, visto que deu espaço a curiosidade, a criatividade e a 

cooperação. Dessa forma, seu uso contribui para o despertar o interesse do alunado pelo saber, 

atuando como elo essencial para formação integral dos estudantes, para ampliar a visão da 

problemática de situações cotidianas, sendo possível estimular a criatividade para soluções 

diversas. 

 

Palavras Chave: Contextualização; Conservação de Alimentos; Mediação Dialética.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de química, antes pautado na visão tecnicista de ensino, no qual o objetivo 

principal é a formação de operários para as indústrias, vêm nos últimos anos mudando o enfoque 

de seus estudos e consequentemente modificando a visão da educação química e sua relação 

com o ato de ensinar.  Isto é, a partir de uma pedagogia visada no aluno e na problematização 

social que tem por objetivo a formação além da cognitiva, mas interdimensional, que forme 

cidadãos aptos para serem ativos na sociedade e na solução de problemas da realidade vivida.  

A partir dessa perspectiva, pautado na realidade atual, vê-se que muitas vezes o ensino 

de química permanece estagnado na formação tecnicista/behaviorista, onde a memorização se 

sobrepõe a reflexão. Isso causa problemas de aprendizagem, pois os alunos não veem relação 

da química com o cotidiano, mas apenas como uma ciência alheia a vivência dos mesmos. Com 

isso, a aprendizagem da disciplina torna-se mecanizada e centralizada no professor como 

detentor do conhecimento. 

A partir desse contexto, nota-se a necessidade de uma intervenção com uma pedagogia 

centralizada no aluno, tornando o mesmo ativo no processo de ensino-aprendizagem e o 

professor como mediador do conhecimento, a partir de problemáticas sociais para a formação 

cidadã do educando. Com isso, o presente trabalho trata de uma intervenção realizada numa 

turma de 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Manoel Herculano, na cidade 

de São Francisco do Oeste, no Alto Oeste do estado do Rio Grande do Norte. 

Esta intervenção foi baseada na metodologia Dialética, que divide-se em três partes, 

sendo elas: mobilização para o conhecimento, construção/reconstrução do conhecimento e 

síntese do conhecimento. Com o objetivo de tornar o aluno ativo no processo de ensino-

aprendizagem e capaz de reconhecer o conteúdo científico no cotidiano e na mudança da 

realidade social que o mesmo está inserido, para utilizou-se a temática social “conservação de 

alimentos” para a contextualização do conteúdo de Cinética Química.  

No primeiro momento do trabalho, realizou-se a mobilização para o conhecimento. 

Nesta etapa, foi discutido com a turma um texto informativo com a problemático social 

“desperdício de alimentos”. No segundo momento desta etapa, a sala dividiu-se em quatro 

grupos, favorecendo a aprendizagem colaborativa e foi lançado um problema que constitua-se 

em propor quatro formas de conservar alimentos escolhidos pelo grupo e as possíveis 

explicações para as hipóteses lançadas.  Na etapa de construção/reconstrução do conhecimento, 

foi discutido com os alunos os resultados encontrados por eles e a relação com a velocidade das 

reações químicas, expandindo o conhecimento para áreas como biologia e geografia, tornando 

a atividade interdisciplinar. Na fase de síntese foi aplicado uma atividade individual, que 

relacionou o conteúdo de cinética química com os resultados encontrados pelos alunos, 

podendo assim verificar a aprendizagem.  
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Desta forma, o presente trabalho irá discutir as contribuições da contextualização e do 

ensino voltado para temáticas sociais no ensino de química, discutindo isso a partir dos 

resultados encontrados na intervenção e das discussões de autores acerca desta temática. 

 

METODOLOGIA 

 

A presente Incursão Pedagógica trata-se de uma pesquisa-ação, na qual os pesquisadores 

se inserem no campo de estudo, fazendo uma intervenção. 

O presente trabalho foi aplicado no 2° ano, do Ensino Médio, da Escola Estadual 

Professor Manoel Herculano em São Francisco do Oeste/RN. Foi construído o conhecimento 

acerca da cinética química, por meio da experimentação investigativa, tendo como suporte 

metodológico a dialética.  

Na etapa de mobilização para o conhecimento, foi utilizado o texto “Conservação de 

Alimentos”, escrito pelos próprios propositores desta proposta, como tema contextualizador 

para formação cidadã. Além disso, o texto instiga a curiosidade dos estudantes, e aproxima o 

conteúdo químico a realidade dos estudantes. 

Na etapa de construção/reconstrução do conhecimento foi proposto uma atividade 

experimental na qual os estudantes deveriam formar 4 grupos e propor 4 diferentes formas de 

conservar um alimento, que cada grupo escolheria, bem como as explicações encontradas para 

cada forma de conservação. 

Na etapa de sistematização do conhecimento foi realizada uma avaliação escrita, 

abrangendo todo o conteúdo estudado. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Formação do cidadão 

 

A luta pelo respeito dos direitos e deveres é algo de longa   data   e    de    grande 

relevância    para melhorias e transformações presentes e futuras. Dessa forma é importante a 

formação crítica cidadã, ou seja, a formação do cidadão como   um ser capaz de argumentar e 

intervir sobre problemas gerais, trazendo melhorias para o próprio bem-estar e da humanidade. 

Assim, é o papel do aluno: lutar pelos direitos, e ser consciente dos deveres que devem ser 

cumpridos. Da mesma forma como estudar, ter um pensamento crítico sobre o que está 

estudando, e ir além daquilo estudado e pesquisar, formular teorias e chegar a conclusões. Dessa 

maneira o estudante se tornará   um cidadão crítico e não apenas um simples ouvinte, mas 

alguém capaz de realizar diversas intervenções em situações-problemas. Outro ponto 

importante é que a formação do cidadão é algo não apenas da escola, mas da sociedade.   

Segundo LIBÂNEO (2008, p.47) apud Freitas, se concentra em: Sua responsabilidade 

é preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes na família, no trabalho, 

nas associações de classe, na vida cultural e política. É uma atividade fundamentalmente social, 

porque contribui para a formação cultural e científica do povo, tarefa indispensável para outras 

conquistas democráticas. 

Dessa forma, fica claro mais uma vez, a importância da formação cidadã do aluno, assim 

este indivíduo terá capacidade de ser ativo em qualquer situação enfrentada, ambiente que 

frequente ou pessoas que conviva. De modo que a formação cidadã além de permitir uma 

formação cultural, ou seja, compartilhar uma identidade, promover   uma forma de viver e 

organizar e reorganizar o meio, através da formação do cidadão também é possível conquistas 

no meio democráticos, assim sendo direitos que anteriormente não se tinha. Seja em meio 

educacional, profissional como também em outros setores. Dessa maneira tudo é tornado 

realidade a partir de outra formação que seria   a científica, a qual se refere ao pensamento 
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autoformado, pensamento crítico e analítico, o qual há construção através da forma que o 

conhecimento foi compartilhado e da forma que fez-se entender. 

Nesse sentido Limpam (1990, p.67) apud Freitas discorre que: O objetivo não é dar às 

crianças teorias éticas acabadas pelas quais devam se conduzir, mas sim, equipá-las com as 

ferramentas da reflexão dentro de um contexto de investigação-isto é de um contexto cuja 

metodologia é de autocrítica e autocorreção contínuas. 

Dessa maneira a formação do aluno como um cidadão crítico não deve ser feita apenas 

de maneira conceitual, ou seja, transmitindo ao aluno o que é certo e errado, ou mesmo 

transmitindo informações puramente soltas, e apenas conceituais. O que deve ser feito para uma 

formação do cidadão de forma satisfatória é tornar-se de conhecimento do aluno situações 

problemas envolvendo determinados fatos, de maneira contextualizada, buscando a 

compreensão e ação do aluno a partir disso.  

 

Contextualização no ensino de Química 

 

  Todavia, apesar das inúmeras melhorias e preocupações quanto ao ensino, este ainda 

apresenta algumas deficiências quanto a forma que é transmitido.  Fato esse, quando o conteúdo 

é transmitido em uma linguagem igualmente a do livro, sem realizar menções do assunto em 

relação a vida do aluno. Assim o aluno passará a “enxergar” o assunto apenas como um assunto 

destinado a realização de atividades em sala de aula, como: atividades avaliativas, seminários, 

e resoluções de exercícios. Em contrapartida quando o assunto é explicado de maneira 

contextualizada, permite o aluno entender o assunto como parte integrante da vida, e que aquela 

disciplina não é apenas uma disciplina destinadas á realização de atividades em sala de aula, 

mas uma ciência que permite compreender diversos processos, problemas que acontecem no 

ambiente que aquele aluno está habitado. 

Os PCNEM (Mec,1999) apud Kato definem contextualização como: 

“O desenvolvimento da capacidade de compreensão e utilização da ciência, como 

elemento de interpretação e intervenção, e a tecnologia como conhecimento sistemático de 

sentido prático”, e ainda “... o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, 

que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos 

mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo. ” 

(MEC, 1.999). 

   Pode-se entender, a contextualização como uma forma de abordar o assunto de 

maneira ligada aos acontecimentos que se observa, assim permite que o aluno tenha uma 

diferente visão do assunto estudado. Por exemplo o ensino da química, muitas vezes é julgado 

como uma disciplina difícil. O que pode acabar gerando no aluno uma desmotivação, e 

desinteresse. Dessa maneira a contextualização “entra” como forma de “trazer” o aluno para o 

estudo do assunto. Por exemplo, ao ensinar sobre misturas e separação de misturas, além de 

abordar aqueles conceitos já conhecidos. Deve-se mostrar situações-problemas envolvendo 

misturas como: poluição de águas por esgotos, e incentivá-los a buscar formas para intervir 

problemas como esses. Em realização de técnicas para separação de misturas, ou mobilizações 

a serem feitas. Dessa forma a contextualização não é somente exemplos do cotidiano do aluno, 

mas torná-lo ativo dos problemas, os quais pode enfrentar. 

Para Freire (1996) apud Santos: os processos e atividades de ensino-aprendizagem 

devem dar ênfase à realidade com vistas a possibilitar sobre o desencadeamento de um processo 

de ação transformadora dessa mesma realidade pela interferência dos sujeitos na sociedade. 

Assim, a contextualização no ensino da química proporciona uma visão de pesquisa, e 

intervenção na sociedade. Possibilitando melhorias na sociedade através do conhecimento de 

química adquirido. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Mobilização para o conhecimento e análise dos Conhecimentos Prévios 

 

Na etapa de mobilização para o conhecimento, utilizamos o texto “Conservação de 

Alimentos”, ao qual foi escrito pelos próprios autores deste relato. O mesmo incluía os impactos 

sociais do desperdício, reflexões sobre como evitar o desperdício, os fatos históricos 

relacionados à conservação de alimentos, além de ser provido de questionamentos cotidianos 

relacionados à cinética química, tema deste estudo. 

 Neste momento foi realizada uma problematização sobre as ideias presentes no texto, 

ao qual foi possível conhecer os conhecimentos prévios dos estudantes, além de fomentar a 

capacidade de pensar, de refletir sobre situações cotidianas, ao qual, muitas vezes, não se 

reconhece a ciência presente nessas situações. Indagações relativas às causas relativas 

deterioração dos alimentos, das explicações para formas de conservação existentes foram 

realizadas, sendo possível, a partir das respostas dos discentes, construir o conhecimento 

científico. 

Além disso, nessas discussões houve reflexões, também, sobre os saberes dos povos 

antigos, ao qual foi possível reconhecer o conteúdo de estudo nesses conhecimentos. Ideias 

relativas as conservações de alimentos através do salgamento da carne, da conservação através 

da farinha, da defumação foram discutidas, sendo possível através destas, construir o 

conhecimento de que o ar e a água atuam no deterioramento dos alimentos. 

Após a discussão do texto, foi solicitado às estudantes respostas em um questionário 

sobre conhecimentos relativos às reações químicas, aos fatores que evidenciam o 

reconhecimento de uma reação química e a distinção entre fenômenos físicos e químicos. Estes 

conhecimentos são necessários para o estudo de cinética química, sendo necessário uma 

discussão preliminar   para a compreensão de cinética. 

 Após a análise das respostas, notou-se que que a maioria dos estudantes já possuíam 

conhecimentos acerca de reações químicas, relacionando, inclusive, aos alimentos, porém os 

mesmos demonstraram uma compreensão apenas no aspecto macroscópico, ao qual foi possível 

identificar uma deficiência na compreensão microscópica. Em relação às evidências de 

reconhecimento de reações químicas, todos conseguiram responder corretamente, reafirmando 

o que foi constatado nas respostas do conceito de reações químicas. No resultado da distinção 

sobre reações químicas e fenômenos físicos houve confusão conceitual pela maioria dos alunos. 

Dessa forma, houve a necessidade de diálogo sobre essas concepções. 

 

Atividade Experimental 

 

Na aula seguinte, foi proposto uma tarefa experimental investigativa, na qual os 

estudantes escolheram um alimento e propuseram 4 diferentes formas de conservação. Após 

essas proposições, os discentes elaboraram hipóteses para explicar essas ideias, registrando tudo 

no diário de bordo entregue a cada grupo. Para norteá-los quanto a escrita do diário, foi 

requerida uma estrutura a ser seguida. Essa estrutura continha: métodos escolhidos, hipóteses, 

materiais utilizados, procedimentos, resultados com explicações científicas. Em seguida, os 

mesmos realizaram esses experimentos em casa registrando no diário, agregando imagens para 

melhor compreensão. 

Seguidamente, cada grupo apresentou toda a investigação realizada. 

 

Construção/ reconstrução do Conhecimento 
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A construção/ reconstrução do conhecimento aconteceu através de aula dialogada, na 

qual os experimentos e as ideias dos estudantes foram as bases para essa construção. Sendo 

assim, esta etapa aconteceu através da interação entre professores e estudantes. Toda a aula foi 

realizada através da problematização, na qual os discentes refletiam e questionavam. Para 

facilitar o ensino-aprendizagem, os slides traziam imagem na qual facilitava o entendimento no 

nível microscópico, ao qual foi uma deficiência já identificada no início do estudo. 

 

Sistematização do Conhecimento 

 

A sistematização do conhecimento ocorreu por meio de uma avaliação escrita, contendo 

questões objetivas e subjetivas, relacionadas ao conteúdo de estudo discutido em sala e também 

aos experimentos realizados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da aula lecionada sobre o   assunto    de  alimentos relacionados  a cinética 

química, assim como experimentos propostos aos alunos sobre formas de conservação de 

alimentos, observou-se  que  apesar de alguns aspectos negativos quanto ao problema  de 

compreensão dos alunos em uma visão microscópica, a metodologia realizada foi significativa,  

pois estimulou-se os alunos a serem seres ativos  e investigadores do  conhecimento  em sala 

de aula e não apenas, alunos que absorvem conhecimentos  e se  limitam, não buscando além   

daquilo. 

Desse   modo os alunos tiveram   a oportunidade de se tornarem-se pesquisadores, 

construtores do próprio conhecimento e capazes de serem ativos na sociedade intervindo de 

maneira muito relevante aos problemas encontrados quando ao assunto destacado. Outro ponto 

importante foi a interação, interesse, curiosidade e dedicação de ambos na realização de ambas 

atividades propostas. 
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O NÍVEL DE CONCIÊNCIA DOS CONSUMIDORES DE FRUTAS E VERDURAS 

DOS SUPER MERCADOS DE MOSSORÓ-RN, COM USO DE AGROTÓXICOS 
                                                                                                   

 

                                                                                                                                 Osvaldo da Cunha87                                                                                                                                                   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo investigar o nível de consciência dos consumidores dos 

Super Mercados de Mossoró-RN, com relação aos produtos agrícolas que são produzidos com 

o uso dos agrotóxicos ou não no nosso município. Além de saber o nível de consciência dos 

mesmos com relação ao prejuízo a saúde dos consumidores como também os impactos ao meio 

ambiente. O modelo agrário hegemônico no Brasil está baseado em monocultivos para 

exportação que são intensivos em tecnologias mecanizadas e no uso de agrotóxicos. O país 

tornou-se o principal consumidor mundial de agrotóxicos e é avaliado como um mercado que 

mais crescerá no futuro próximo. Essa pesquisa abordou alguns conceitos aos consumidores: o 

que são produtos agrícolas? O que são agrotóxicos? Quais as consequências na saúde dos 

consumidores ao consumirem produtos agrícolas não orgânicos? Quais os benefícios na saúde 

dos consumidores que consomem produtos orgânicos? 

           O referente artigo foi desenvolvido pela disciplina de Geografia com alunos do 2ano do 

ensino Médio da ESCOLA ESTADUAL GOVERNDOR DIX- SEPT ROSADO, por meio de 

pesquisa de campo, além da pesquisa bibliográfica. Onde realizou-se uma interdisciplinaridade 

do ensino da geografia com o ensino de biologia e química. Tendo como metodologia a pesquisa 

qualitativa com aplicação de 100 questionários aos consumidores com perguntas fechadas 

nesses estabelecimentos comerciais. Onde foram questionados se os mesmos têm 

conhecimentos sobre as origens desses produtos e os danos causados à saúde dos consumidores. 

          O Brasil nos últimos anos, tem produzido frutas e verduras em grande escala comercial 

para atender o mercado do agronegócio. No entanto, não tem tido preocupação com os danos à 

saúde dos consumidores e agressão ao meio ambiente. Tendo como problemática: Os 

consumidores dos produtos agrícolas nos Super Mercados de Mossoró têm consciência do uso 

dos agrotóxicos nas produções desses alimentos? Para dá em baseamento teóricos utilização 

alguns autores que aborda essa temática em questão como (PORTO,2009; BURLANDY,2008; 

CARNEIRO ET AL,2008) que discutem a forma como vem sendo discutido os conceitos de 

produtos orgânicos, produtos não orgânicos, conceito de meio ambiente, sustentabilidade e 

produção agrícola no Brasil. Além da legislação brasileira que tem regularizado essa produção 

no país. 

        Portanto, os dados foram coletados e tabulados com a construção de gráficos onde 

apresentam os dados coletados durante a pesquisa de campo e a opinião dos consumidores 

desses Super Mercados de Mossoró-RN. Onde foram lançados no programa Excel 2013 para 

coleta dos dados qualitativos e quantitativos. 

 

Palavras chaves: meio ambiente, sustentabilidade, consumo e agrícolas 
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INTRODUÇÃO 

     

O presente trabalho teve como finalidade investigar os níveis de consciência dos 

consumidores sobre o uso de agrotóxicos nos produtos agrícolas comercializados nos Super 

Mercados de Mossoró-RN; como frutas e verduras. Além da relação do uso dos agrotóxicos na 

produção desses alimentos. Tendo como objeto de estudo: Os produtos agrícolas 

comercializados nos Super Mercados de Mossoró/RN. Tendo como problemática: Os 

consumidores têm consciência dos danos causados a sua saúde e ao meio ambiente por meio 

do uso dos agrotóxicos? O Brasil nos últimos anos a sua produção agrícola tem crescido 

bastante devido ao crescimento populacional do país acarretando uma produção em larga escala 

para atender o mercado interno e externo dos países consumidores.  

        Hoje o Brasil exporta tanto para os países desenvolvidos como para os países 

subdesenvolvidos. Embora muitos estão preocupados somente com o lucro sem pensar nos 

danos causado a natureza e a saúde dos consumidores, além de produzirem prejudicando o meio 

ambiente sem ser de forma sustentável que economize os recursos naturais sem degradar o meio 

ambiente. Embora diante de toda política de sustentabilidade do Ministério do Meio Ambiente, 

os produtores conseguem ainda driblar os órgãos fiscalizadores do Meio Ambiente e as leis 

federais que regula a produção de alimentos no país por meio do uso dos agrotóxicos. 

             Portanto, esse projeto procurou investigar o nível de consciência dos consumidores 

desses produtos agrícolas produzidos com o uso dos agrotóxicos ou não, que são vendidos nos 

Super Mercados da cidade de Mossoró-RN.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

         *Investigar o nível de consciência dos consumidores dos Super Mercados de 

Mossoró/RN, com relação os produtos comercializados naqueles estabelecimentos comerciais 

com o uso dos agrotóxicos nas frutas e verduras. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

        *Averiguar se os consumidores têm consciências de onde vem esses produtos 

comercializados; 

          *Pesquisar se os mesmos sabem se os produtos comercializados nos Super Mercados têm 

o uso dos agrotóxicos e os danos causados à saúde dos consumidores e ao meio ambiente; 

*Saber se os mesmos têm conhecimentos de outros produtos produzidos sem o uso dos 

agrotóxicos no mercado; 

 

HIPÓTESES 

 

          * Os consumidores são conscientes dos danos causados à saúde e ao meio ambiente sobre 

o uso dos agrotóxicos na produção de frutas e verduras; 

          *O que leva esses consumidores preferirem esses produtos mais baratos com o uso dos 

agrotóxicos? 

          *O que estaria levando alguns consumidores consumirem frutas e legumes produzidos 

sem o uso dos agrotóxicos; 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

          Diante da gravidade e da complexidade de problemas socioambientais presentes no 

campo, nas florestas e nas cidades, vêm sendo postas em xeque as ideologias produtivistas e 

consumistas que conformam a noção de desenvolvimento, pautadas no otimismo utilitaristas e 
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em uma visão fragmentadas da ciência normal (NUNES, ROQUE, 2008; FREITAS; 2005; 

LEFF, 2004). 

           De acordo com Caporal (2008), essa simplificação vem levando ao desequilíbrio 

ecológico, com o rompimento de cadeias tróficas, à utilização das áreas de produção como 

também o esgotamento do solo com o uso de agrotóxicos e fertilizantes causando ainda mais 

predadores competidores. Acrescenta-se o fato do aumento de resistência por parte das pragas, 

que passam tolerar doses que antes matavam quase a totalidade de seus progenitores 

(Paschoal,1979).A questão é que modelos agrícolas baseados em monoculturas e na ampla 

simplificação de biodiversidade somente se sustentam à custa do uso excessivo de 

agroquímicos, além dos impactos ecológicos(Wilson & Tisdell,2001).Consequentemente ,não 

há  sustentabilidade  quanto ao uso dos agrotóxicos ,pois a sua necessidade aumenta cada vez 

mais ,como uma espécie de ciclo vicioso (Alves Filho,2001). 
 

AGROTÓXICOS: o custo-benefício privado versus o social 

 

            Agrotóxicos “são produtos utilizados na agricultura para controlar insetos, doenças, ou 

plantas daninhas que causam danos às plantações. Os agrotóxicos podem ser chamados de 

defensivos agrícolas ou agroquímicos, sem alterar o seu significado” (Fudacentro,1998). 

          Desenvolvimento sustentável é “definido como a capacidade de suprir as necessidades 

da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 

gerações segundo (CALVACANTI,2003). ” É o desenvolvimento que não esgota os recursos 

para o futuro de sobrevivência da sociedade. 

         Sob o ponto de vista estritamente econômico, na ótica privada do agricultor, vale a pena 

comprar e utilizar o agrotóxico quando seu custo se encontra menor do que o benefício esperado 

na produção. Os benefícios dos agrotóxicos ao produtor já estão embutidos nos preços dos 

produtos vendidos ao consumidor. 
 

AGROTÓXICOS NO BRASIL 

 

         Os agrotóxicos no Brasil começaram a se popularizar em plena segunda guerra mundial, 

quando o mundo conheceu uma revolução no diz respeito ao controle de pragas na agricultura, 

o DDT. Esse produto ficou rotulado como baixo custo e eficiente, o que muito ajudou que se 

fosse amplamente utilizado no Brasil pelos produtores. O crescimento do uso desses insumos 

químicos somados a um processo de desenvolvimento e difusão de variedades modernas com 

elevadas capacidades de aproveitamento desses produtos ficou conhecido como a “revolução 

verde” (Bull &Hathaway,1986). 

       A Constituição brasileira de 1988(publicada em 1989), tratava essa temática dentro do 

grupo de produtos químicos por defensivos agrícolas, denominado pelo seu próprio significado. 

A portaria 3.214 de 8 de junho de 1978, que aprovou normas regulamentadoras (NRs) relativa 

à produção no país e a normatização do uso desses agrotóxicos na produção agrícola no Brasil 

devido alto número crescente da produção em nosso território levou o ministério do meio 

ambiente regular esse tipo de atividade econômica. 
 

METODOLOGIA 

 

           O artigo em si traz uma pesquisa de campo que foi realizado com os consumidores de 

frutas e verduras dos Super Mercados de Mossoró/RN. Além de em baseamentos de alguns 

teóricos que discutem a produção agrícola no Brasil com o uso dos agrotóxicos. Tendo como 

método a pesquisa qualitativa por meio de uma pesquisa de campo com os próprios 

consumidores desses produtos comercializados nos Super Mercados de Mossoró/RN, sendo 
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aplicado 100 questionários com perguntas fechadas aos consumidores. Onde foram 

entrevistadas em diversos supermercados do município sobre o nível de conhecimento da 

origem desses produtos, além da comercialização desses produtos no município de Mossoró, 

RN. 
 

ANÁLISES DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Figura 1- Grau de escolaridade 

 

 
Fonte: autores, pesquisa de campo, (2018) 
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Um salário 56 Dois salários 34 Três salários 7 Quatro salários: 3 

Figura .2

 
Fonte: autores, pesquisa de campo, (2018) 
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Figura 3 

 

 
 
Fonte: autores, pesquisa de campo, (2018) 

 

  

Produtos orgânicos: 61 Não orgânicos :39 
 

Figura: 4 

 

 

 
 

Fonte: autores, pesquisa de campo, (2018) 

 

5-Você sabe informar se esses produtos têm agrotóxicos? 

 

 

Sim : 68 Não: 42 

 

Figura:5 
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Fonte: autores, pesquisa de campo, (2018) 

 

Figura 6 

 

 
 
Fonte: autores, pesquisa de campo, (2018) 

 

 

Figura 7 Vocês têm conhecimentos que esses produtos são produzidos com o uso do 

agrotóxico? 
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Fonte: autores, pesquisa de campo, (2018) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
            

              O referido trabalho buscou investigar o nível de consciência dos consumidores desse 

município com relação ao uso dos agrotóxicos na produção dos alimentos, além dos danos 

causados a saúde e ao meio ambiente. Diante desse fato percebemos à necessidade de 

conscientizarmos nossa população e os nossos consumidores para que possamos construirmos 

uma sociedade consciente dos seus direitos e deveres com relação ao consumo consciente 

desses produtos. Além de despertarmos para uma política de preservação da natureza. No 

entanto, uma sociedade em que as pessoas não têm consciência do que estão consumindo essas 

pessoas, ficam à mercê do capital especulativo. Percebemos que os usos dos agrotóxicos na 

produção dos alimentos vêm somente contribuirmos para o enriquecimento dos empresários 

por meio do agronegócio que busca em enriquecerem sem respeitarem os limites da natureza e 

a saúde da população. Portanto, esperamos que o mesmo venha contribuir para o nível de 

consciência dos nossos consumidores conscientizando dos riscos à saúde de cada um e ao meio 

ambiente.  

       Para isso, faz-se necessário que as leis e as política pública do Ministério do Meio 

Ambiente venham despertarmos em nós consumidores os riscos à saúde e ao meio ambiente 

com o consumo desses produtos. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INTEGRATIVAS EM EDUCAÇÃO: entre saberes 

escolares e saberes da comunidade 

 

Quezia Patricia Albano dos Santos88 

Francisco Canindé da Silva89 

 

 

RESUMO  

O presente artigo descreve o processo de pesquisa bibliográfica realizada no Portal de 

periódicos da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. A Pesquisa 

teve por objetivo mapear e discutir a produção acadêmica disponibilizada nos referidos portais 

nos últimos dez anos sobre integração de saberes escolares e não escolares nas práticas 

pedagógicas, discutindo as contribuições das pesquisas realizadas em torno dessa temática e os 

encaminhamentos propostos para futuras pesquisas. A busca se deu a partir dos eixos “educação 

integral”, “educação popular” e “relação de saberes”.. No presente artigo buscamos responder: 

quais os principais métodos e técnicas utilizadas no percurso metodológico dessas pesquisas? 

Qual a principal perspectiva teórica utilizada pelos autores dos trabalhos analisados? Que 

encaminhamentos são predominantes? Observamos que o campo de pesquisa apresentada, 

ainda é pouco discutido de forma integrativa como se objetiva na pesquisa. Os eixos 

pesquisados são encontrados nas pesquisas de forma singular, ou seja, não se repetem em uma 

única pesquisa.. Há um delineamento nas pesquisas analisadas de que é preciso ampliar as 

pesquisas neste campo, priorizando as vozes do sujeito como elemento que garante a 

caracterização da pesquisa como algo necessário e inovador, destacando a necessidade de dar 

continuidade ao estudo das relações entre os saberes da escola e os saberes da comunidade 

numa perspectiva integradora de práticas docentes ampliando as possibilidades de criação 

curricular e fortalecimento das práticas educativas escolares. 

 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Saberes escolares. Saberes da comunidade. Educação 

integral. Estado da arte. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As práticas pedagógicas escolares sempre foram objetos de estudo das pesquisas em 

educação, diversos estudos sobre a temática já foram produzidos. A integração dos saberes 

escolares e saberes da comunidade a essas práticas apresenta-se como um novo campo de 

estudo. O que vem se acentuando nos últimos anos com a ampliação da proposta de educação 

integral e da pedagogia social que permeia essa relação. 

No levantamento de estudos referente à temática em questão realizada nos últimos dez 

anos, encontramos fontes em repositórios de programa de pós-graduação em nível de Stricto-

Sensu na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e no Portal de periódicos da 

Capes. Destacamos os estudos de Zanardi (2016); Mendonça et al (2013), Barros (2012), que 

trazem uma discussão da integração dos saberes na perspectiva de fortalecimento e 
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Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Endereço eletrônico: queziaalbano@hotmail.com  
89 Professor do Curso de Pedagogia, Campus Avançado de Assu e no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN. Orientador. Endereço eletrônico: 

caninprof@hotmail.com  
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consolidação da educação integral. Também elencamos Alves (2017), Araujo (2011, 2016), 

Morais (2012) e Santa Rosa (2008), que discutem em suas publicações à educação popular, 

família/comunidade, saberes escolares e não escolares num contexto de educação formal e não 

formal, numa perspectiva multireferencial. 

As pesquisas destacam a necessidade de dar continuidade ao estudo das relações entre 

os saberes da escola e os saberes da comunidade. Para Candau (2008 apud BARROS, 2012 

p.29), “não há educação que não esteja imersa nos processos culturais do contexto em que se 

situa.” 

A Pesquisa tem por objetivo geral mapear e discutir a produção acadêmica 

disponibilizada nos referidos portais nos últimos dez anos sobre integração de saberes escolares 

e não escolares nas práticas pedagógicas. E como objetivo específico, discutir as contribuições 

das pesquisas realizadas em torno dessa temática e os encaminhamentos propostos para futuras 

pesquisas.  

 O percurso metodológico deste trabalho delineia-se na abordagem qualitativa de caráter 

bibliográfico e se enquadra na metodologia Estado da Arte, também conhecida pelas formas 

correlatas Estado do Conhecimento e Estado da Questão, revisando a literatura dos trabalhos 

produzidos nos últimos dez anos acerca da temática. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Iniciando a pesquisa definimos os eixos temáticos e os objetivos do trabalho. Optamos 

por determinar inicialmente os descritores dos eixos com base no projeto de pesquisa intitulado: 

Práticas Pedagógicas Integrativas em Educação: entre saberes escolares e saberes da 

comunidade, definindo como eixos a serem investigados a (E1) educação integral, (E2) 

educação popular, (E3) e relação de saberes.  A partir dos eixos definimos como palavras chave: 

comunidade, cidadania, saberes escolares e não escolares e educação integral. Definido os eixos 

e palavras chaves, discutimos os objetivos da pesquisa voltando nosso olhar para os métodos e 

técnicas utilizadas no percurso metodológico das produções, a perspectiva teórica e os 

encaminhamentos propostos identificados no mapeamento das produções dos últimos dez anos 

a partir de Luna (1997, p.20): 

 
O objetivo deste tipo de trabalho, é descrever o estado atual de uma dada área 

de pesquisa: o que já se sabe, quais as principais lacunas, onde se encontram 

os principais entraves teóricos e/ou metodológicos. [...] deve-se lembrar que 

eles constituem uma excelente fonte de atualização para pesquisadores fora da 

área na qual se realiza o estudo, na medida em que condensam os pontos 

importantes do problema em questão. 

 

 A pesquisa acerca da produção acadêmica publicada em periódicos foi realizada no 

período de 27 de setembro a 15 de novembro de 2018. Utilizamos como fonte de pesquisa o 

Portal de periódicos da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - 

BDTD. Optamos para todos os eixos aplicarmos filtros que refinavam melhor a pesquisa para 

o alcance dos objetivos propostos, assim definimos como filtro (F1) somente revisado por pares, 

(F2) idioma português, (F3) categorias educação, educação integral, educação popular. 

Iniciamos pelo eixo temático (E1) educação integral no portal de periódicos da CAPES, 

com a aplicação dos filtros delimitamos 136 artigos publicados. Partindo para (E2) educação 

popular e cidadania, encontramos 75 periódicos. Na (E3) relação de saberes (saberes escolares 

e não escolares, família, comunidade), encontramos 49 periódicos. 

Quanto à busca realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

definimos o tipo de documento, optando por dissertações, programa de Pós-Graduação em 

educação, ano de defesa de 2007 a 2017, área de conhecimento – Ciências Humanas – 
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Educação. Encontramos na busca com os eixos, (E1) educação integral, 30 dissertações, (E2) 

educação popular, 17 dissertações, (E3) Relação de saberes (saberes escolares e não escolares, 

família e comunidade), 68 dissertações.  

Optamos a priori pela leitura dos títulos e resumos dos periódicos e das dissertações, 

definimos de acordo com os eixos, a análise e discussão de 7 (sete) publicações, sendo 3 (três) 

artigos, (três) dissertações e 1 (um) tese, sendo (E1) educação integral 2 (duas), (E2) educação 

popular 2 (duas) e (E3) relação de saberes (saberes escolares e não escolares, família e 

comunidade), 3 (três) publicações. 

 
Eixo  Autor Título Instituição/ 

Periódico 

Local 

da 

busca 

Descritores Ano 

(E
1
) 

ed
u
ca

çã
o
 i

n
te

g
ra

l 

MENDONÇA, 

Mercês Pietsch 

Cunha et al 

Educação integral e 

os espaços 

educativos: um 

diálogo necessário 

Conjectura: 

Filos. Educ., 

Periódic

os Capes 

Escola. 

Comunidade. 

Formação do 

sujeito. 

Educação 

integral. 

Espaço 

educativo. 

2013 

 

ZANARDI,     

Teodoro 

Adriano Costa 

Educação Integral, 
tempo integral e 
Paulo Freire: os 
desafios da 
articulação 
conhecimento – 
tempo - território 

Revista e-

curriculum 

Periódic

os Capes 
 
 Paulo Freire. 

Educação 

Integral. Escola 

em Tempo 

Integral. 

Currículo 

2016 

(E
2
) 

ed
u
ca

çã
o
 p

o
p
u
la

r 

ARAÚJO, 

Vanda 

Aparecida de 

A construção de 

uma escola cidadã: 

limites e 

possibilidades um 

estudo sobre uma 

escola pública de 

São Paulo 

Universidade 

Nove de Julho 

– UNINOVE 

BDTD Cultura escola, 

educação em 

cidadania, 

educação 

escolar, escola 

cidadã, relação 

escola/família 

2016 

MORAIS, 

Renata Paula 

Bassan 

Educação não 

formal: um olhar 

sobre uma 

experiência em 

Campinas/SP 

Universidade 

Nove de Julho 

- UNINOVE 

BDTD Educação não 

formal, 

associativismo, 

projetos sociais 

2012 

(E
3
) 

re
la

çã
o
 d

e 
sa

b
er

es
 (

sa
b

er
es

 

es
co

la
re

s 
e 

n
ão

  
es

co
la

re
s,

 f
am

íl
ia

 e
 

co
m

u
n
id

ad
e)

, 

ALVES, Maria 

Ligia Isidio 

Os saberes nas 

práticas 

pedagógicas da 

educação de jovens 

e adultos: um 

estudo para além do 

livro didático 

Universidade 

Federal da 

Paraíba – 

UFPB 

BDTD Educação, 

relação de 

saberes, livro 

didático, 

educação de 

jovens e adultos, 

educação 

popular 

2017 

SANTA 

ROSA, 

Claudia Sueli  

Rodrigues 

Fazer a ponte para 

escola de todos (as) 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte 

BDTD Escola publica, 

escola da ponte, 

escola de todos 

(as), 

comunidade, 

2008 
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auto-

organização 

ARAÚJO, 

Monalisa 

Porto 

A relação de 

saberes na 

construção de uma 

escola popular do 

campo 

Universidade 

Federal da 

Paraíba – 

UFPB 

BDTD educação do 

campo, escola 

popular do 

campo, relação 

de saberes 

2011 

 

 

RESULTADOS DA PESQUISA: análise e discussão teórica 

 

A partir da leitura dos artigos e dissertações, optamos pela análise e discussão das 

produções baseadas nos eixos temáticos utilizados na pesquisa, buscando integrar e associar o 

que os autores trazem de singularidades a respeito da temática e de epistemologia teórica. 

Quando pensamos em pesquisar sobre os trabalhos que tratassem da temática “práticas 

pedagógicas integrativas” a partir dos eixos educação integral, educação popular e relação de 

saberes, optamos em analisar de que forma esses eixos se integram, como eles são discutidos 

de forma integrada ou singular nos trabalhos. E, ainda, que perspectivas teóricas possibilitam 

analisar de forma histórica e epistemológica essa relação.  

Buscamos compreender de que forma os conceitos de práticas integrativas são tratados 

com base nos eixos temáticos. Aqui apresentamos os resultados das buscas a partir da leitura e 

estudo realizado das pesquisas e publicações. Destacamos os estudos de Zanardi (2016); 

Mendonça et al (2013), Barros (2012), que trazem uma discussão da integração dos saberes na 

perspectiva de fortalecimento e consolidação da educação integral. Também elencamos os 

trabalhos de Alves (2017), Araujo (2011, 2016), Morais (2012) e Santa Rosa (2008) que 

discutem a relação de saberes numa perspectiva de educação popular e de integração 

comunitária. 

Mendonça et al (2013) e Zanardi (2016), trazem em suas publicações algumas reflexões 

sobre a perspectiva de educação integral; ambos enfatizam o conceito da jornada ampliada 

muito presente nas metas educacionais, subentendendo como definição principal do termo 

educação integral em tempo integral. Porém, eles criticam essa definição por meio de alguns 

questionamentos: Como serão pensadas e articulas as oficinas que possibilitem a este público 

essa formação completa, integral? O “‘que-fazer’ na educação”.  

Zanardi (2016) relata que esta ampliação do tempo na escola tem se tornado apenas um 

aumento de atividades curriculares e extracurriculares sem haver integração de currículos e 

práticas. Sendo necessário segundo ele “que a Escola em Tempo Integral deve ser mais que a 

permanência prolongada do aluno na escola, ou seja, a oferta deve ser mais que o “depósito” de 

crianças alternando aulas e atividades extracurriculares. (ZANARDI, 2016, p.85). 

Mendonça et al (2013) enfatiza que a escola sozinha não é capaz de atender essa 

demanda, segundo ele “é necessário o diálogo com outros saberes, dentre eles, a comunidade” 

(p.44). 

Nesse contexto os autores trazem a discussão de Freire (2005), Arroyo (2012) e Moll 

(2004) em uma concepção da educação integral como integração de currículo-tempo-território 

e espaços educativos. 

E o que seria essa integração? Segundo Mendonça (2013) está relacionada à escola, 

família e comunidade. Um envolvimento de pessoas que possibilitem uma integração ordenada 
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das múltiplas atividades desenvolvidas pela escola e comunidade, possibilitando um saber 

significativo que para Arroyo (2012 apud MENDONÇA et al 2013, p.44) consiste em: 

 
[...] oportunizar ao discente uma aprendizagem significativa, que valorize seus 

direitos, sua dignidade, que esse tempo e esse espaço sejam (re)significados, 

promovendo rupturas entre o horário normal e o contraturno e oferecendo a 

esse educando um viver digno. 

 

  Araujo (2016) e Morais (2012), trazem suas pesquisas e publicações acerca da educação 

popular, numa perspectiva de relação de saberes entre a escola e comunidade como construção 

de uma escola cidadã, em um contexto de educação não formal como forma de integração dos 

saberes escolares e não escolares. 

Araujo (2016) discute em sua dissertação “A construção de uma escola cidadã: limites 

e possibilidades um estudo sobre uma escola pública de São Paulo”, fatores que impedem um 

trabalho articulado entre escola e família que possam contribuir para a construção de uma nova 

concepção de educação em cidadania que estimule todos os atores e agentes envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem na direção de uma educação transformadora. Traz como 

embasamento teórico a perspectiva histórico-filosófica, marxista-dialética como concepção 

compreensiva e explicativa da realidade histórica. Estabelece na dialética marxista a realidade 

social e histórica como pressuposto incontornável das relações entre a escola, família e 

comunidade.  

Segundo a autora, para que se estabeleça uma integração dos saberes e práticas “é 

preciso que a comunidade/famílias se apropriem dos destinos da escola, passando a defendê-la 

como mediadora de transformação social (ARAUJO, 2016, p.42).” Defende que a educação 

deve estar ligada diretamente à realidade vivida por cada aluno, em uma ação dialógica entre a 

comunidade, as famílias e a escola, levando a vida para dentro da escola, da sala de aula como 

destaca Terezinha Azeredo Rios (2000, p.51 apud Araujo 2016, p.43): 

 
O ensino de melhor qualidade é aquele que cria condições para formação de 

alguém que sabe ler, escrever e contar. Ler não apenas as cartilhas, mas os 

sinais do mundo, a cultura do seu tempo. Escrever não apenas nos cadernos, 

mas no contexto de que participa, deixando seus sinais, seus símbolos. Contar 

não apenas números, mas sua história, espalhar sua palavra, falar de si e dos 

outros. Contar e cantar nas expressões artísticas, nas manifestações religiosas, 

nas múltiplas e diversificadas investigações cientificas. 

 

Ainda com base na sociologia de Bourdieu, Araujo (2016) traz o sentido de práticas 

pedagógicas integrativas como algo que a escola tenta reproduzir com práticas sociais 

dominantes que produzem ações de desigualdades, e que para Bourdieu nenhuma cultura pode 

ser superior a outra. Para a autora, a temática das (des) continuidades culturais entre a escola e 

as famílias ainda se constitui um campo polêmico e de grande potencial investigativo exigindo 

mais aprofundamento e pesquisas mais amplas. 

Morais (2012) traz uma reflexão a partir de Freire (2000), em relação ao papel da 

educação como ferramenta de transformação do mundo, visto que é um processo continuo que 

não tem fim. Na relação entre saberes escolares e não escolares a autora faz referência a Libâneo 

(2005), onde ele afirma que: 

 
De fato, vem se acentuando o poder pedagógico de vários agentes educativos 

formais e não-formais. Ocorrem ações pedagógicas não apenas na família, na 

escola, mas também nos meios de comunicação, nos movimentos sociais e 

outros grupos humanos organizados, em instituições não-escolares. Há 

intervenção pedagógica na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, nos 
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quadrinhos, na produção de material informativo, tais como livros didáticos e 

paradidáticos, enciclopédias, guias de turismo, mapas, vídeos e, também, na 

criação e elaboração de jogos, brinquedos. (LIBÂNEO apud MORAIS 2012, 

p. 22). 

 

Nesta perspectiva, a autora traz uma reflexão nas relações entre escola e comunidade na 

esteira de uma educação não formal, não escolar com a temática Educação não formal: um 

olhar sobre uma experiência em Campinas/SP. Em seu trabalho relata a pesquisa realizada com 

sujeitos participantes de projetos sociais desenvolvidos na comunidade em parceria com as 

escolas, com referência em Gonh, Libâneo e Freire. Traz como resultados as práticas 

integradoras desenvolvidas nos espaços como forma de torná-las mais significativamente 

humanas para os sujeitos, conforme os ensinamentos de Freire (1996): 

 
Não importa com que faixa etária trabalhe o educador ou a educadora. O nosso 

é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente em 

permanente processo de busca. Gente formando-se, mudando, crescendo, 

reorientando-se, melhorando, mas, porque gente, capaz de negar valores, de 

distorcer-se, de recuar, de transgredir. Não sendo superior nem inferior a 

qualquer outra prática profissional, a minha, que é prática docente, exige de 

mim alto nível de responsabilidade ética de que minha própria capacitação 

cientifica faz parte. É que lido com gente. Lido, por isso mesmo, 

independentemente do discurso ideológico negador dos sonhos e das utopias, 

com os sonhos, as esperanças tímidas, às vezes, fortes, dos educandos. Se não 

posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar 

a quem sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não com coisas. (FREIRE 

apud MORAIS, 2012 p.99) 

 

Os textos analisados até o momento vêm nos trazendo uma reflexão sobre o que de fato 

queremos compreender com a pesquisa, a forma como se dá a integração de saberes escolares 

e não escolares.  

  Partimos para o eixo (E3) relação de saberes (saberes escolares e não escolares, família 

e comunidade) a partir da leitura das dissertações de Alves (2017), Santa Rosa (2008) e Araujo 

(2011). 

Araujo (2017) discute em sua dissertação: “Os saberes nas práticas pedagógicas da 

educação de jovens e adultos: um estudo para além do livro didático”, evidenciando que o lugar 

da “relação de saberes” na Educação de Jovens e Adultos é reconsiderada a partir de 

multiplicidade de saberes que se originam dos conteúdos programáticos dos livros didáticos 

(saberes escolares), dos saberes criativos construídos na prática pedagógica dos professores da 

EJA e também dos saberes populares dos educandos. Teoricamente, se referencia em estudos 

de Paulo Freire e de Carlos Rodrigues Brandão enquanto perspectiva teórica-critica que preza 

pela co-participação dos sujeitos no processo de construção do conhecimento. 

A autora faz uma análise da relação que é feita pelos educadores em suas práticas 

pedagógicas cotidianas entre os saberes escolares trazidos a partir do livro didático e o saber 

não escolar a partir das histórias de vida dos educandos da Educação de Jovens e adultos. Busca 

junto à perspectiva de Freire e Brandão relacionar a integração destes saberes com os grupos 

sociais e as instituições escolares. “Isto é, aprender e saber estão destinados não tanto ao 

acumular novos conhecimentos, mas a integrar diferentes tempos, diferentes modos de saberes 

adquiridos e vivenciados em diferentes momentos da vida” (Brandão 2002, p.365 apud Araujo, 

2017, p. 129). 

O texto da autora busca apresentar ao leitor a necessidade de integrar os saberes expostos 

nos livros didáticos aos saberes dos grupos sociais a que ele se destina. Em um exercício de 
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apreensão das necessidades reais do educando junto ao que se expressa nos livros, como cita 

Brandão: 

 
Quando o homem sabe e ensina o saber, é sobre e através das relações de 

objetos, pessoas e ideias que ele está falando. É no interior da totalidade e da 

diferença de situações através das quais o trabalho e as trocas de frutos do 

trabalho garantem a sobrevivência, a convivência e a transcendência, que, no 

interior de uma vida coletiva anterior a escola, mas plena de educação, os 

homes entre si se ensinam-e-aprendem (2006b, apud ARAUJO, 2017, p.143).  

 

A autora, parafraseando Freire (2011b), defende a ecologia dos saberes como algo 

indispensável à construção crítica que o encontro de todos os tipos de saberes pode construir 

como conhecimento e aprendizagem. 

Santa Rosa (2008) em sua tese, “Fazer a ponte para Escola de Todos (as)”, escreve 

ancorada por um quadro teórico multirreferencial buscando elementos que possibilitem a 

construção de uma escola de todos uma auto-organização da comunidade escolar a partir do 

movimento entre o individual e o social. Na esteira de propostas político-pedagógicas 

humanistas e cidadã de Celestin Freinet, a autora traz uma análise sobre a implantação da Escola 

da Ponte e a participação da comunidade, trazendo um fortalecimento da integração dos saberes 

para a construção de um projeto consistente e democrático de educação. Neste sentido a autora 

faz referência a Freinet (1978b): 

 
Os professores de todos os graus de ensino foram tão longamente 

condicionados pela velha pedagogia que permanecem como que enfeitiçados, 

incapazes de se libertarem de práticas de que conhecem, por experiencia, os 

perigos. Assim, os (as) que por ventura desejam construir uma escola de todos 

(as) precisam se libertar das posturas pedagógicas que reproduzem modelos, 

esvaziados da possibilidades de criar, da autoria de pensamento; das práticas 

que acabam por punir os (as) estudantes, mercê de uma escola que não lhes 

garante o acesso ao conhecimento necessário ao exercício da cidadania. (apud 

Santa Rosa, 2008, p.63). 

 

Araujo (2011) em sua dissertação: “A relação de saberes na construção de uma escola 

popular do campo”, discutiu a partir de Freire, Arroyo e Brandão, as possibilidades de se 

construir uma relação entre saberes escolares e saberes populares. A autora também traz 

referência à formação de professores e às finalidades educativas no contexto da educação no 

campo. Onde a diversidade de saberes precisa ser respeitada e evidenciada nas práticas 

educativas. Reforça que: 

 
Não só na escola a infância é negada, mas também nas pesquisas. É necessário 

mudar uma conjuntura nas pesquisas de negação das vozes dessas crianças, 

principalmente em Educação Popular do Campo, que busca a valorização dos 

sujeitos que foram desvalorizados por serem do espaço rural, dos grupos 

populares e por serem crianças  e sofrerem preconceitos dos que as consideram 

sem condições para participar e expressares o que desejam, que é a 

mobilização central no processo de aprendizagem (ARAUJO, 2011, p.163). 

 

Ainda de acordo com a autora, essa pouca valorização das vozes do sujeito, da relativa 

ausência de integração de saberes escolares e não escolares provoca situações de desigualdades 

e inferioridades, por fazer com que o aluno considere o saber popular como algo inferior ao 

saber científico, e não como um complemento do outro. 
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Na análise dos textos pesquisados encontramos citações que permitiram identificar 

como perspectiva teórica os ensinamentos de Paulo Freire em todos eles.  Brandão aparece em 

5 (cinco) trabalhados e Arroyo em 3 (três). Observamos uma tendência a perspectiva histórico-

crítica na discussão dos trabalhos denotando uma tendência de ampliação das discussões das 

pesquisas a partir de um contexto de formação humana e cidadã. 

Encontramos como metodologia das pesquisas uma abordagem qualitativa, duas delas 

numa perspectiva quali-quantitativa, com técnicas de análise de dados, análise do discurso, 

entrevistas, observação participante, escuta sensível, história oral e temática. Em três trabalhos 

encontramos a referência ao Estado da Arte como parte de revisão de literatura.  

Os principais autores citados nas metodologias das pesquisas foram, Maria Cecilia de 

Souza Minayo e Robert Bogdan e Sari Biklem. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Os textos analisados a partir da busca realizada no Portal de periódicos e na BDTD, para 

a construção do Estado da Arte a partir da temática, Práticas Pedagógicas Integrativas em 

Educação: entre saberes escolares e saberes da comunidade, demonstram uma fragmentação 

dos conceitos, onde traz a educação integral mais expressivamente como ampliação do tempo 

escolar, a educação popular como algo não formal, não escolar, dissociado do trabalho realizado 

pela escola, apresentando apenas algumas ações pontuais descontinuadas e a relação de saberes 

como uma paralelo entre o escolar e o popular, não como integração mais como complemento, 

continuidade. As pesquisas apontam a necessidade de ampliação das pesquisas neste campo, 

enfatizando a necessidade de ouvir os sujeitos, principalmente as crianças e as famílias para a 

construção de uma proposta mais significativa para os grupos, de uma forma democrática, 

humana e participativa.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência do Projeto de Extensão Cine 

Prometeu, executado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), campus Caicó. O Cine Prometeu é um projeto interdisciplinar que tem por 

objetivo a efetivação de um espaço no qual seja possível apresentar, ao público em geral, filmes 

de cunho sociofilosófico e educacionais. O IFRN defende e prioriza a formação humanística 

em seu Projeto Político Pedagógico, considerando essa formação essencial para a efetivação de 

uma experiência social pautada nos ideais de tolerância, respeito e alteridade, sob a uma ótica 

da política da igualdade, da ética da identidade e da estética da sensibilidade, em detrimento do 

processo de reificação radicalizado junto ao desenvolvimento das forças seculares produtivas 

na modernidade. Nessa perspectiva, o Cine Prometeu, gestado nas reuniões de área de 

Sociologia e Filosofia, apresentou e ainda apresenta filmes, episódios de séries e 

documentários, acerca das temáticas de ética, de política e de trabalho, de modo a possibilitar 

uma discussão mais acurada sobre cultura, diversidade, cidadania, democracia, alienação, 

técnicas produtivas e mercado de trabalho. O presente projeto tem uma metodologia 

democrática, baseada na exploração de temáticas sociofilosóficas via exibição de filmes. A 

equipe organizadora, que é formada por alunos e professores, assume por tarefa a indicação de 

filmes. Tais filmes são organizados em torno de eixos temáticos, com datas prévias de exibição 

e anunciados no interior do Instituto, em outras instituições de ensino e na comunidade em 

geral. Na fase de exibição, que é realizada no campus, as sessões são apresentadas na sala de 

videoconferência, precedidas por uma breve contextualização histórica sobre a produção e 

temática do filme, bem como seus dados técnicos e informações gerais. Após a exibição fílmica, 

é realizado o debate mediado pela equipe, aos moldes de fórum de discussão, que tenta trazer a 

lume a produção de pensamento crítico e a partilha da experiência coletiva propiciada pelo 

cinema. Atualmente, o Cine Prometeu já está em sua terceira edição, tendo sido executado duas 

fases semestrais durante o ano de 2018, nas quais foram trabalhados sete eixos, sendo eles: 

Política e Cidadania; Ética e Diversidade; Trabalho e Alienação; Política e Democracia Ativa; 

Filosofia, Ciência e Tecnologia; Dilemas da (Pós)Modernidade; Economia, Consumo e Meio 

Ambiente. Dessa forma, o Cine Prometeu vem propiciando espaços de discussões e reflexões 

interdisciplinares sobre as temáticas, ao mesmo tempo em que se desenha como uma alternativa 

às práticas tradicionais de formação, como uma ferramenta integradora entre as áreas de 

conhecimento envolvidas, por sua abordagem interdisciplinar e crítica, além de ratificar o uso 

do cinema como ferramenta pedagógica capaz de mobilizar estudantes para o debate de 

questões essenciais da sociedade atual. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto de Extensão Cine Prometeu, que pode ser definido como uma ação 

interdisciplinar, tem por objetivo a exibição sistemática de títulos cinematográficos, com intuito 

de estimular o debate crítico e a reflexão sobre as temáticas exploradas.  

A ideia de atribuir o nome Prometeu a esse projeto de extensão de cinema, remete ao 

caráter interdisciplinar – especialmente das humanidades – e crítico que se busca dar a ele. 

Prometeu é a lendária figura da mitologia grega que insubordinada e ousadamente confrontou 

a ordem divina e mundana instituída por Zeus, roubando o fogo dos deuses, deu-o de presente 

aos homens. Esse mito relata, portanto, a concessão do pensamento crítico aos mortais, 

subvertendo à vontade dos Deuses do olimpo.  

O presente trabalho objetiva relatar a experiência do Projeto de Extensão Cine 

Prometeu, executado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), Campus Caicó. Acredita-se que ao compartilhar essa experiência de sucesso para 

a comunidade científica, estar-se-á incentivando o desenvolvimento de prática escolares 

interdisciplinares, que ajudem a construir senso crítico intelectual, moral e estético. Dessa 

forma, este relato pode ser de grande valia para professores de Ensino Médio e Superior, 

coordenadores pedagógicos, estudiosos da vertente interdisciplinar da educação, entre outros.  

Este artigo apresenta, em seu desenvolvimento, três seções. Na primeira, será feita uma 

discussão sobre a interdisciplinaridade nas práticas pedagógicas e, em especial, no Projeto Cine 

Prometeu, com base em autores como Japiassu (2012), Fazenda (2013), Zabala (2010) e 

Gusdorf (1976). Na segunda, discorrer-se-á acerca do cinema como ferramenta pedagógica, 

elencando as principais contribuições que podem ser dadas por essa arte ao mundo educacional, 

principalmente em relação ao desenvolvimento do pensamento crítico. Nessa seção, foram 

tomados como referência as contribuições de Klammer et al (2015), Bergala (2008), 

(MIGLIORIN, 2010) e Adorno e Horkheimer (1986). Na terceira, será feito o relato de 

experiência das duas edições do Cine Prometeu, enfatizando sua metodologia, os eixos e filmes 

exibidos e os resultados alcançados até o momento.  

Nas considerações finais, será apresentada a importância desse projeto para a construção 

do pensamento crítico e para a união das diversas áreas de conhecimento dentro do IFRN – 

Campus Caicó. 

 

O CINE PROMETEU: uma proposta interdisciplinar 

 

O Cine Prometeu foi gestado dentro de uma perspectiva interdisciplinar, a princípio 

contemplando uma interligação entre as áreas de Filosofia, Sociologia e a estética do cinema. 

Posteriormente, outras áreas como geografia, física, letras e educação física passaram também 

a partilhar suas vivências e discussões a partir da exibição de obras cinematográficas.  

O caráter interdisciplinar é um dos princípios norteadores da prática docente do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte. Conforme o documento base do Projeto Político Pedagógico 

(IFRN, 2012, p. 67):  

 
A interdisciplinaridade refere-se a um princípio basilar que visa estabelecer 

elos de complementaridade, de convergência, de interconexões, de 

aproximações e de intersecção entre saberes de diferentes áreas. Do ponto de 

vista da materialização na prática, implica uma organização curricular e 

didático-pedagógica pautada na integração e na contextualização de 

conhecimentos.  
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Portanto, nessa perspectiva de atuação interdisciplinar, a prática pedagógica não pode 

ser vista como isolada, na qual cada área preocupa-se apenas com os seus conhecimentos 

próprios. Ao contrário, a prática pedagógica dentro do IFRN deve estar imbuída da dinâmica 

de trocas e diálogos para favorecer uma compreensão ampla.  

Nessa linha o Documento Base do Projeto Político Pedagógico do IFRN (IFRN, 2012) 

defende que a interdisciplinaridade depende basicamente de uma atitude, pois através dela a 

colaboração entre as diversas disciplinas leva a uma interação, que surge em resposta a um 

ensino descontextualizado próprio da forma tradicional de ensinar. Na linha oposta a essa 

lógica, o trabalho interdisciplinar pressupõe atitudes e posturas docentes efetivas para diminuir 

a fragmentação do conhecimento, uma vez que propõe uma abordagem temática integradora 

sob o olhar de diferentes disciplinas.  Por isso, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade é por 

demais importante para uma educação que deseje formar sujeitos capazes de compreender e 

dialogar com mundo de hoje.  

Embora tão importante, Fazenda (2013) pontua que ainda existe uma insegurança por 

parte dos professores quando se trata dessa temática. A ideia de uma abordagem que ultrapasse 

os limites do conhecimento disciplinar pode soar estranho e gerar perplexidades ou mesmo 

confusão. Desse modo, é necessário que a definição da interdisciplinaridade possa expressar o 

que essa forma de abordagem dos conhecimentos realmente é. 

Nesse caso, não é de muita ajuda a definição tipológica de Zabala (2010), ao definir três 

tipos de relações disciplinar: a multidisciplinaridade, que trata da forma mais tradicional de 

organizar as disciplinas, na sua “não relação” com outros conhecimentos disciplinares; a 

interdisciplinaridade, que é a interação entre duas ou mais disciplinas, que pode ir desde a 

simples comunicação de ideias até a integração recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria 

do conhecimento; e, a transdisciplinaridade, que é vista como o grau máximo de interrelação 

entre as disciplinas, um todo organizado de forma global dentro de um sistema totalizador.  

Fazenda (2013) adverte que somente essa classificação das relações entre disciplinas 

não é o suficiente para compreender o fenômeno da interdisciplinaridade, pois é um conceito 

muito volátil que vem se modificando ao longo das últimas décadas. A definição de 

interdisciplinaridade será melhor descrita se a ligarmos ao estatuto do conhecimento científico 

produzido pela ciência moderna.  

Gusdorf (1976) afirma que o conhecimento criado pela ciência moderna traz o caráter 

negativo da especialização que se traduz numa impossibilidade de compreensão da realidade 

humana de forma complexa.  Para ele, quanto mais se desenvolvem as disciplinas do 

conhecimento, diversificando-se, mais elas perdem o contato com a realidade humana. Isoladas 

as ciências podem causar uma alienação do humano, prisioneiro de um discurso tanto mais 

rigoroso quanto mais bem separado da realidade global. 

Desse modo, a constante especialização da ciência acaba por produzir um conhecimento 

fragmentado que não responde mais à realidade humana, pois esta não é mais vista em sua 

totalidade. Portanto, a especialização do conhecimento tende a demonstrar a incapacidade que 

uma visão centrada em um único foco de análise apresenta em relação à compreensão da 

realidade humana, que é complexa e formada por múltiplas facetas. 

Como afirma Silveira (2000), o homem é um ser complexo, como o é também a sua 

realidade cultural, fruto de suas intervenções na natureza. Dessa forma, não pode ser visto e 

explicado somente a partir de um foco. Gusdorf (1976, p. 15) critica fortemente essa tentativa 

das ciências em suas especializações: 

  
A ciência em migalhas de nossa época não passa de um reflexo da consciência 

esmigalhada, incapaz de formar uma imagem de conjunto do mundo atual. 

Donde o desequilíbrio ontológico de que padece nossa civilização. 



250 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 

 

Considerada dessa forma, a ciência produz a fragmentação da consciência do homem 

em relação a si mesmo e ao mundo que o cerca. Em contrapartida a essa ideia, Japiassu (1976; 

2012) defende a interdisciplinaridade porque ela é um tríplice protesto: contra um saber 

fragmentado, que fecha as possibilidades de acesso ao conhecimento verdadeiro; contra um 

sistema universitário e socioeconômico que compatibiliza os seres humanos em setores do 

conhecimento e da prática; e contra o conformismo com essa situação. 

Por essas razões, aponta Ferreira (2013), a essência da interdisciplinaridade está na visão 

holística que se tem do conhecimento e sua prática centra-se na possibilidade de diálogo entre 

os diversos saberes constituídos, centra-se nessa troca, nessa reciprocidade que pode existir 

entre as diversas áreas da ciência e as diversas áreas do saber. 

Perseguindo, portanto, uma formação holística, crítica, dialógica e bem fundamentada, 

o Cine Prometeu busca ser um ambiente de diálogo entre diversas ciências, cujas visões se 

atrelam à temática apresentada nos filmes, a partir de um eixo de análise, gerando um debate 

rico em compreensão crítica da realidade.  

 
O CINEMA COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 

É sabido que o processo ensino-aprendizagem não mais se centra na figura do professor. 

Em outras palavras, existem diversas maneiras de se construir o conhecimento que contribuem 

para a formação do aluno, devendo ser mediadas pelo professor. Aproximar o cinema da 

realidade dos alunos significa possibilitar a aquisição de uma nova linguagem que os capacite 

discursivamente no entendimento e na problematização de diferentes realidades. Nesse sentido, 

os cineclubes são importantes possibilidades pedagógicas, tendo em vista que promovem a 

socialização, o debate, além de possibilitarem aos alunos a desconstrução de determinadas 

estruturas e relações sociais.  

A prática cineclubista viabiliza o contato com novas realidades, vivências, saberes e 

conhecimentos, tendo em vista que aciona diferentes sentidos como a visão e a audição, 

permitindo diversas interpretações sobre contextos socioculturais e favorecendo a produção do 

senso crítico. Considerando as recomendações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 2018), a qual sinaliza para uma educação crítica e cidadã, além da política 

de permanência do IFRN (2012). O CineClub consiste na utilização do recurso audiovisual 

como meio de provocar reflexão e discussão sobre as problemáticas sociais vividas e/ou 

percebidas pela comunidade a partir das suas experiências e vivências cotidianas.   

   Considerando que a tecnologia tem transformado a maneira de conhecer da sociedade 

moderna e que os jovens têm cada vez mais se apropriado dos recursos audiovisuais, é preciso 

estarmos atentos para a função pedagógica do cinema. Além de propiciar um ambiente lúdico 

de sociabilidade e aprendizagem por meio de uma linguagem particular, o cinema permite a 

apropriação dos conhecimentos científicos, acionando as percepções e os sentidos, muitas vezes 

mais próximos da realidade dos educandos.  

De acordo com Klammer et al (2015), as tecnologias apresentam uma dimensão política 

e pedagógica que pode contribuir de maneira mais significativa para o processo ensino-

aprendizagem. Por acionar universos culturalmente distintos e socialmente desiguais, o 

Cineclub é um espaço de construção de saberes e de formação cidadã, ética e solidária. Nesse 

sentido, o papel do professor é orientar e mediar o processo de ensino-aprendizagem, 

considerando o aluno como um sujeito ativo em tal processo e também transformador da 

realidade (FREIRE, 2015).  

O uso do cinema como uma ferramenta pedagógica permite uma leitura crítica da 

realidade social e material. Ocorre que a subordinação da cultura à lógica da produção 
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industrializada causa certa homogeneização das percepções sobre a realidade social. De acordo 

com a defesa de Adorno e Horkheimer (1986), o processo de racionalização permitiu a junção 

de cultura e entretenimento como desdobramento da transformação da cultura em mercadoria. 

A indústria cultural dilui a arte, produzindo camadas de percepções da realidade que nem 

sempre condizem com a essência da arte e com a daqueles que a vivem.  

O cinema na escola pode recuperar essa cisão a partir da abordagem crítica e 

teoricamente fundamentada. Além de viabilizar uma percepção crítica da realidade, os diálogos 

estabelecidos nas atividades do cine viabiliza a apropriação de uma linguagem específica, 

produzindo novos discursos e percepções a partir da imaginação sociológica sobre a realidade 

social. Tais competências são imprescindíveis tendo em vista que a capacidade de interpretação 

depende do conhecimento de mundo. Há diversos meios capazes de instrumentalizar o processo 

ensino-aprendizagem, mas é importante não transformar os recursos audiovisuais em maneiras 

mais “leves” de conhecer, ou seja,  

 
Trazer a TV ou o cinema para a sala de aula não é apenas buscar um novo 

recurso metodológico ou tecnologia de ensino adequados aos nossos dias, 

mais palatáveis para os alunos – e o público –, que são condicionados mais a 

ver do que a ouvir, que têm a imagem como fonte do conhecimento de quase 

tudo. Trazer a TV e o cinema para a sala de aula é submeter esses recursos a 

procedimentos escolares – estranhamento e desnaturalização. (BRASIL, 

2006, p. 129) 

 

Dito de outra maneira, criar espaços de aproximação com a linguagem do cinema e com 

os meios de comunicação sem tomá-los de maneira crítica e reflexiva não contribui para 

descontruir os padrões, estereótipos e estruturas hegemônicas cristalizadas na nossa sociedade.  

O cinema é um importante recurso pedagógico, mas nem sempre é visto dessa maneira. 

Não é raro associá-lo ao mero entretenimento ou alternativa lúdica para preencher o tempo 

ocioso na sala de aula. Para romper com essa percepção, é preciso tomar a prática cineclubista 

como um momento de construção do conhecimento, liberdade e autonomia de pensamento.  

É sabido que as crianças e os jovens da sociedade atual têm a imagem como fonte de 

conhecimento. A linguagem audiovisual ocupa um lugar central em suas referências culturais 

e cognitivas, o que nos obriga a considerá-la como um instrumento de formação juntamente 

com a linguagem escrita. No entanto, é preciso mediar esse processo de aprendizado, 

direcionando a partir de um sentido e de uma prática pedagógica. Nesse sentido, o diálogo 

propiciado pelos momentos de debate constrói uma experiência democrática fundamental ao 

processo de aprendizado, possibilitando criação e autonomia de pensamento.  

Segundo Bergala (2008, p. 75), o cinema “[...] tornou-se um veículo de comunicação 

social e todos sabem que, hoje, o que alguém diz dos filmes participa, na sua pequena rede de 

relações sociais, da construção da sua própria imagem”. Em outras palavras, o cinema é uma 

prática construtora do ponto de vista estético e identitário que constitui o processo de 

aprendizagem. Estar no mundo significar recortar realidades a partir de seu próprio olhar e o 

cinema traz a possibilidade de treinarmos esse olhar de maneira multifacetada, relativizada:  

 

 
[...] o cinema é um relacionar-se com o mundo que mais interroga, vê e ouve 

do que explica. Trata-se de um posicionamento propriamente estético da 

ordem da ocupação dos espaços, dos tempos, dos ritmos, dos recortes, das 

conexões e rupturas (MIGLIORIN, 2010, p. 106).  
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O projeto CinePrometeu não se restringe a utilizar o cinema como recurso para o 

desenvolvimento de conteúdos. Para além disso, tem-se como horizonte o cinema como “ação 

política”(SOUSA, 2015),ou seja, como uma prática que catalisa a reflexão crítica acerca da 

realidade, corroborando uma prática educativa efetivamente libertadora.  

Considerado como um permanente processo em construção, o intercâmbio entre 

cinema e educação permite sensibilizar para o conhecimento na medida em que estreita os 

caminhos da educação e propicia a formação de espaços de questionamento, dúvidas e 

intervenção.  

 

O PROJETO CINE PROMETEU: relato de experiência 

 

O Cine Prometeu está em execução há, aproximadamente, um ano e contamos com duas 

edições, que possuem elementos didáticos/pedagógicos e práxis distintas, seguindo um modus 

operandi constante nas exibições, que sempre ocorrem nas salas do próprio Instituto Federal 

(IFRN Campus Caicó), em consonância com o calendário acadêmico da Instituição. As seções 

são gratuitas e abertas aos discentes do IFRN-Campus Caicó, da Rede Estadual de Educação e 

à comunidade acadêmica (docentes/técnicos administrativos e terceirizados).   

A necessidade de um projeto de extensão voltado ao cinema se justifica pela ausência 

de estrutura dos equipamentos culturais de cinema na cidade de Caicó, assim como nas cidades 

que compõe a região do Seridó potiguar. Na região, não se encontram cinemas, estando os mais 

próximos em Patos (PB), Campina Grande (PB), Mossoró (RN) e Natal (RN). Por essa razão, 

o projeto torna-se, além de estético, político, colaborando na atividade de democratização do 

acesso à produção cultural e auxiliando, portanto, na formação humanística prevista na política 

dos Institutos Federais.  

 A experiência do Cine Prometeu foi precedida pelo Cineclube Apoena93, proposta 

pedagógica proveniente dos debates filosóficos no IFRN – Campus Caicó e com finalidade e 

objetivos semelhantes ao atual projeto de cinema do Campus. 

Sua metodologia é democrática. A equipe organizadora é formada por alunos e 

professores, assume por tarefa a indicação de filmes. Tais filmes são organizados em torno de 

eixos temáticos, com datas prévias de exibição e anunciados no interior do Instituto, em outras 

instituições de ensino e na comunidade em geral. 

Na fase de exibição, as sessões são apresentadas, precedidas por uma breve 

contextualização histórica sobre a produção e temática do filme, bem como seus dados técnicos 

e informações gerais. Após a exibição fílmica, é realizado o debate mediado pela equipe, aos 

moldes de fórum de discussão, que tenta trazer a lume a produção de pensamento crítico e a 

partilha da experiência coletiva propiciada pelo cinema. 

A primeira edição do Cine Prometeu, ocorreu no primeiro semestre de 2018, entre os 

meses de abril a junho de 2018, contando com o envolvimento dos professores das disciplinas 

de Sociologia, Filosofia e Geografia. Os eixos para a definição dos filmes se constituíram a 

partir de temáticas voltadas à Política e Cidadania, Ética e Diversidade, Trabalho e Alienação. 

Desta forma, foi construído um catálogo de títulos, cuja narrativa se encaixava nessas 

discussões, promovendo assim, a inter-relação e a compressão efetiva do cinema como um 

instrumento de aprendizagem dos saberes. Nessa primeira edição, é importante destacar que os 

chamados eixos de discussão, foram desenvolvidos e amparados pelos currículos e ementas das 

disciplinas de Sociologia e Filosofia. 

                                                           
93 Cineclube Apoena, foi um projeto de extensão, coordenado pela professora Angela Lima Calou (responsável 

pela disciplina de filosofia do campus Caicó) que tinha como objetivo trabalhar com a efetivação de um espaço de 

aproximação/apresentação do público em geral filmes com temática existencial, oferecendo à comunidade o acesso 

a obras cinematográficas que relacionam o cinema e a existência, bem como a textos que debatem e refletem sobre 

a natureza do cinema em seus limites e possibilidades. 
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O debate sobre Política e Cidadania, sobre o ponto de vista de direitos sociais e direitos 

políticos, foi definido a partir da necessidade de se abordar os mecanismos pertinentes aos 

processos políticos e o objetivo foi construir um ambiente acadêmico propício ao debate e à 

reflexão das mazelas e acontecimentos políticos inerentes à realidade dos discentes envolvidos 

na atividade. Já ao que se refere ao debate sobre Ética e Diversidade na sociedade, a linha 

condutora da ação pedagógica foi respaldada pela construção de um ambiente de tolerância e 

de respeito à diversidade de gênero, sexual e racial.  Por fim, a escolha do eixo de discussão 

sobre Trabalho e Alienação, foi voltada à natureza dos Institutos Federais, que tem por vocação, 

implementar educação e conhecimento técnico relacionando-os ao trabalho, proporcionando  

desenvolvimento socioeconômico da região articulado aos processos de democratização e 

justiça social. 

Nesta etapa do cine prometeu, contamos com 12 exibições e a avaliação do grupo de 

docentes e discentes foi que a interação e o debate entre o público presente foram satisfatórios. 

A participação dos estudantes foi ativa em todas as exibições e atingiu as expectativas de 

enriquecer e complementar a formação estética, cultural e política dos participantes.  

Os 12 filmes apresentados, nessa primeira etapa, foram conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 01: Filmes por eixo de discussão - – Primeira Edição do Projeto Cine Prometeu 

EIXO TÍTULO DIREÇÃO 

Ética e Diversidade 

A vila (2004)  M. N. Shyamalan 

Libertem Angela Davis (2014)  S. Lynch 

Dançando no escuro (2000) L. von Trier 

Mandame Satã (2002) K. Ainouz 

Política e Cidadania 

Terra e liberdade (1995) K. Loach 

Os Edukadores (2004) H. Weingartner 

12 anos de escravidão (2013) S. McQueen 

Branco sai, preto fica (2014) A. Queirós 

Trabalho e Alienação 

O diabo veste prada (2006) D. Franke 

Que horas ela volta? (2015) A. Muylaert 

Ladrões de bicicletas (1948) V. de Sica 

Segunda-feira ao sol (2002) F. L. de Aranoa 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

A segunda edição do Cine Prometeu, ocorreu no segundo semestre de 2018, entre os 

meses de agosto a dezembro. Nessa etapa do projeto, contou-se com mais professores de outras 

áreas, a saber: Física, Informática, Pedagogia, Educação Física e Língua Portuguesa; além das 

já envolvidas: Geografia, Sociologia e Filosofia. Essa unidade e diversidade de áreas, 

envolvidas no projeto de extensão, gerou um caráter de ampliação dos princípios norteadores 

do debate.  Os eixos para a definição dos filmes se constituíram a partir  de temáticas voltadas 

Política e Democracia Ativa; Filosofia, Ciência e Tecnologia; e, Dilemas da 

(Pós)Modernidade. Nessa etapa do projeto, a escolha de tais temas norteadores ocorreu em 

reunião da equipe de docentes – já ampliada – e os alunos voluntários integrantes no projeto.   

Tal participação democrática na eleição de temas, foi fruto da ampliação dos debates 

apresentados na primeira edição do projeto, objetivando a variedade de interpretações 

pertinentes das diferentes áreas de conhecimentos envolvidos no projeto, como a área da física, 

tecnologia, corporeidade e as problemáticas voltadas às disciplinas de humanas.  

 
Tabela 02: Filmes por eixo de discussão – Segunda Edição do Projeto Cine Prometeu 

EIXO TÍTULO DIREÇÃO 

Política e Democracia Ativa 

A onda (2008) D. Gansel 

V de vingança (2006) J. McTeigue 

Junho (2014) J. Wainer 

Filosofia, Ciência e Tecnologia A guerra do fogo (1981) Jean-Jacques Annaud 
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Twilight zone (1959) Rod Serling 

Matrix (1999) L.Wachowski e L. Wachowski 

Dilemas da (Pós)Modernidade 

Billy Elliot (1999) David Frankel 

Me chame pelo seu nome(2017) Luca Guadagnino 

San Junipero(2016) Owen Harris 

A Negação do Brasil (2000) Joel Zito Araújo 

Kbela(2015) Yasmin Thayná 

Menino 23(2016) Belisário Franca 

Maré Capoeira (2005) Paola Barreto 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Cine Prometeu, enquanto projeto interdisciplinar, vem propiciando espaços de 

discussões e reflexões interdisciplinares sobre as temáticas, ao mesmo tempo em que se desenha 

como uma alternativa às práticas tradicionais de formação. Em sua proposta e execução conjuga 

elementos e prática importantes para o desenvolvimento de uma práxis educacional que 

contribui para a formação integral.  

Contra a especialização dos saberes que acomete as ciências atualmente, na qual, cada 

conhecimento se fecha em si mesmo, o Cine Prometeu se apresenta como uma alternativa 

pedagogia integralizadora de saberes, não apenas pelo conjunto de professores de diversas áreas 

envolvidas, mas pela capacidade de articulação de conhecimentos para iluminar uma realidade. 

Ao por sob o crivo dos diversos saberes problemas, que a primeira vista, parecem ser de uma 

área ou outra, o Cine Prometeu permite uma reflexão mais acurada e profunda da realidade.  

Contra uma construção de saberes hierarquizada, própria da educação tecnicista, o Cine 

Prometeu se propõe a construir conhecimentos por meio da partilha de opiniões, valores, 

conhecimentos teóricos e práticos, oriundo dos alunos e dos professores.  

Contra uma disciplinarização curricular, o Cine Prometeu elabora uma proposta 

interdisciplinar e até mesmo transdisciplinar, ao demonstrar que os problemas do homem 

moderno não podem ser enxergados somente a partir de um anglo, mas que política, ética, 

tecnologia, estética, gênero, alienação, mercado e trabalho são categorias humanas e estão 

ligadas de forma direta a existência do homem em particular e em sua generalidade. 

Por fim, no cenário atual da política brasileira, no qual o governo desacredita da 

educação, enquanto força emancipatória, o Cine Prometeu é um projeto que prima pela 

liberdade, pela diversidade, pelo respeito e pela consciência democrática. 
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RESUMO  

O presente artigo surge de um componente curricular do quarto período do Curso de Pedagogia 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Assim, este artigo busca 

compreender, de um modo geral e vivencial, o cenário, percepções e práticas no qual acontece 

e se desenvolve a educação infantil, tomando como base questionamentos estudado durante as 

aulas do componente “Concepções e Práticas da Educação Infantil”. Este componente 

curricular busca aprofundar os estudos sobre práxis do trabalho docente da educação infantil. 

O lócus da pesquisa foi em uma Unidade de Educação Infantil – UEI municipal de Mossoró/RN. 

Para tanto, fizemos estudo teórico, baseados em BRASIL (1998), (2018), BARBOSA (2006), 

RINALDI (2002), KISHIMOTO (2010), VYGOTSKY (1991), entre outros autores que 

ajudaram a embasar essa pesquisa. O artigo é de abordagem qualitativa e de cunho exploratório 

e descritivo baseado em Gil (1998), usou-se ainda para a produção das informações um roteiro 

de questões sobre o fazer docente na educação infantil. O objetivo proposto é explorar e 

conhecer as percepções e práticas dos professores que atuam na educação infantil, sem deixar 

de observar como concebe o processo de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de 

habilidades e competências nesta etapa de educação. A educação infantil é a primeira etapa da 

educação básica que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Assim, diante do pesquisado é salutar ressaltar 

que em meio às dificuldades encontradas no espaço que, por vezes, dificulta o trabalho docente, 

mas este não é prejudicado tendo em vista que os docentes visam suprir tais necessidades 

encontradas diariamente na sala de aula através de práticas lúdicas para que as crianças não 

sejam prejudicadas no seu desenvolvimento cognitivo, físico, intelectual e social.  

 

Palavras-chave: Prática Pedagógica. Educação Infantil. Espaço escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho, apresenta resultados de uma pesquisa realizada em uma Unidade de 

Educação Infantil (UEI) municipal da cidade de Mossoró/RN, e foi realizada no dia 06 de 

novembro de 2018. Com isso, O objetivo proposto é explorar e conhecer as percepções e 
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práticas dos professores que atuam na educação infantil, sem deixar de observar como concebe 

o processo de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades e competências 

nesta etapa de educação. 

A educação brasileira, ao decorrer do tempo foi constituída por meio de várias 

concepções e práticas conexas a criança e a infância. E foi essas concepções, historicamente 

falando, que permitiram que essas práticas fossem se evoluindo e chegassem até o processo de 

educação que temos hoje. Com isso, elencamos este estudo sobre as práticas na Educação 

infantil, que é visto, historicamente falando, como uma construção que surge a partir das 

compreensões dos sujeitos em processo de aprendizagem.  

Nessa perspectiva, destacamos e trouxemos a nossa compreensão sobre a educação 

infantil, enfatizando sobre a rotina da educação infantil, o lúdico,  a visão que a escola/professor 

tem sobre o cuidar e educar e principalmente as condições que o espaço propicia, pois de acordo 

com o RCNEI (1998) o espaço onde a criança brinca e convive, tem que ser pensado em 

cooperação com a mesma pois a organização desse espaço propicia a impressão da 

personalidade da criança e sua representação de mundo. Assim, quando paramos para refletir 

sobre a importância do espaço físico, vemos que: 

 
[...] O ambiente escolar deve ser um lugar que acolha o indivíduo e o grupo, 

que propicie a ação e a reflexão. Uma escola ou uma creche é antes de tudo, 

um sistema de relações em que as crianças e os adultos não são apenas 

formalmente apresentados a organizações, que são uma forma da nossa 

cultura, mas também a possibilidade de criar uma cultura. [...] É essencial criar 

uma escola ou creche em que todos os integrantes sintam-se acolhidos, um 

lugar que abra espaço às relações (RINALDI, 2002, p. 77). 

 

Com isto, Este trabalho se constitui e se fundamenta por meio da visita realizada na 

escola que foi descrita anteriormente, pois entendemos que é nesse ambiente onde as crianças 

tem a oportunidade de se desenvolver e socializar, desenvolver sua autonomia entre outros 

aspectos que contribuem para sua formação enquanto sujeito nos anos iniciais da educação 

infantil. 

 

METODOLOGIA 

 

 A elaboração desse trabalho se deu por meio de uma investigação exploratória, pois 

desse modo nos possibilitou mais informações sobre o que, aqui se pretendia investigar, assim 

como também nos propiciou uma maior aproximação com o problema em questão por meio de 

uma literatura já produzida. Desse modo, O artigo é de abordagem qualitativa e de cunho 

exploratório e descritivo baseado em Gil (1998), pois nos firmamos em embasamento teórico 

para estruturar a nossa pesquisa e entrevista para construção desse estudo. Usou-se ainda para 

a produção das informações um roteiro de questões sobre o fazer docente na educação infantil, 

afim de firmar o entendimento e o embasamento da pesquisa proposta. 

 No que diz respeito aos artifícios utilizados durante o processo de construção e 

desenvolvimento dessa pesquisa, realizamos um levantamento bibliográfico sobre as 

percepções e práticas observadas no âmbito de um espaço da educação infantil, em artigos 

científicos, livros e revistas científicas eletrônicas. Ainda sobre a estruturação dessa pesquisa, 

utilizamos um questionário semiestruturado no desígnio de compreender a visão de cada 

professora sobre as problemáticas que elencamos aqui como foco para elaboração desse 

trabalho, na intenção de compreender e fazer uma relação com o referencial teórico utilizado. 

 

ANÁLISE E DISCURSÃO  
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 Desde que nascemos temos o contato, mesmo que indiretamente, com a educação, pois, 

Libâneo (2010) nos assegura que a educação não acontece somente na escola, mas nos diversos 

espaços, dessa forma o processo de ensino e aprendizagem já começa a ocorrer de forma 

ajustada, e vai se tornando-se parte de nossa natureza humana, com isso passa a nos acompanhar 

por toda nossa vida desde o ensino formal, que é propiciado no ambiente escolar, ao informal 

que advém de ações continuas ao decorrer de nossas vidas, como por exemplo o senso comum. 

Estes conhecimentos vão nos construindo, e tornando-se parte de nós, nos afeiçoando aos 

moldes de sujeito participante da sociedade. Tomando como base estas questões, nos deteremos 

a discorrer sobre o ambiente formal onde acontece a educação escolar, tendo em vista que o 

espaço escolar também é um ambiente que vem ajudar a propiciar o início da construção do 

saber da criança. 

Com isso, os professores são parte chave desse processo, pois são o intermédio entre o 

saber e o fazer, advindo da preocupação e responsabilidade de respeitar as etapas e implementar 

uma sistemática, obedecendo a idade da criança. Uma delas, é a implementação de uma rotina 

na criança, que busca desenvolver o trabalho através de horários, tarefas pré – estabelecidas e 

atividades cotidianas, a rotina torna-se uma das importantes âncoras que tangem a educação 

infantil, possibilitando tanto o professor quanto a criança, a conquista de segurança, vale 

ressaltar que a criança está chegando em um novo ambiente, principalmente quando as mesmas 

não frequentam a educação infantil, ela chega insegura, buscando meios para se acalmar, a 

partir do momento em que a rotina começa a ser internalizada, ela começa a se sentir segura, 

garantindo também sua autonomia, independência, tranquilidade, além de controlar sua 

ansiedade, ou seja, haverá controle das atividades que serão realizadas cotidianamente. 

É importante refletir os aspectos históricos e sociais, possibilitando o desenvolvimento 

das curiosidades, sentimentos, afetos, além de sua identidade cultural. O período que a criança 

passa pela educação infantil, segundo Thiessen e Beal (1998, p.10), é muito importante para a 

“construção dos alicerces de sua afetividade, socialização e inteligência e, consequentemente, 

de seu desenvolvimento integral e harmônico”.  

É imprescindível que o espaço escolar crie um ambiente favorável as relações sociais e 

ao processo de ensino-aprendizagem, sendo assim, a rotina deve ser organizada pensando em 

proporcionar o desenvolvimento das crianças, e não organizar para fazer o máximo de ações 

em curto prazo, apenas demonstrando que realizou algo, sendo assim, a rotina orienta as ações 

das crianças e equipe pedagógica prevenindo situações que possam a vir ocorrer, pois dessa 

forma: 

 
A rotina é compreendida como uma categoria pedagógica da Educação 

Infantil que opera como uma estrutura básica organizadora da vida cotidiana 

diária em certo tipo de espaço social, creches ou pré-escolas. Devem fazer 

parte da rotina todas as atividades recorrentes ou reiterativas na vida cotidiana 

coletiva, mas nem por isso precisam ser repetitivas. (BARBOSA, 2006, 

p.201). 

 

Durante o período de observação na escola, foi possível estabelecer que a escola realiza 

atividades diferentes ao longo dos dias, ao iniciar a aula, é indispensável que os educadores 

acolham e motivem seus alunos para que eles compreendam que aquele é o momento de 

começar a focar sua rotina, incentivar as crianças a se organizarem, em seguida,  com a chamada 

para o controle da frequência, evitando que as faltas se tornem constantes e atrapalhem a rotina 

dos pequenos, mantendo então, o contato com pais e responsáveis, a música atuará  como ótimo 

estimulante na iniciação das atividades, despertando o cérebro, estimulando os movimentos 

corporais, dando disposição para iniciar a aula, algumas atividades relacionadas com a higiene 

são incluídas no espaço escolar, como: lavar as mãos, rostos e dentes, entre outras atividades 

relacionadas cotidianamente na educação infantil. 
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Inúmeras atividades são incluídas na rotina da Educação Infantil, sendo cada atividade 

e tempo adequados a realidade da criança e ao trabalho do professor, para que o educador 

alcance seus objetivos e desenvolva suas atividades de forma que proporcione segurança e 

autonomia as crianças é preciso que a rotina do espaço escolar considere as necessidades do 

professor, crianças e da própria escola. 

Assim como a rotina, a inserção no ambiente escolar também é feita através do contato 

direto da criança com a sua estrutura. A estrutura material do ambiente, portanto, é fundamental 

para a otimização do aprendizado – seja com o exercício de hábitos de rotina, seja 

disponibilizando materiais necessários para determinadas atividades. Visitando o lugar, no 

entanto, constatamos a precariedade da estrutura: o prédio é a junção arranjada do que outrora 

foram duas casas, humildemente adaptadas para se tornar uma UEI.  
 

Em termos de contribuição, este deve ser organizado tendo como princípio 

oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para a criança, isto é, um lugar onde 

as crianças possam brincar, criar e recriar suas brincadeiras, sentindo-se 

independentes e estimuladas. Vários ambientes se constituem dentro de um 

espaço. Para que possamos conhecer a criança, ela precisar se expressar, só 

assim possivelmente, perceberemos as necessidades de cada uma delas. Mas 

para isso acontecer é preciso de um espaço físico adequado e estruturado, 

ajudando-a se desenvolver da forma mais conveniente com as características 

que cada uma apresentar. (NASCIMENTO, FIRME, et al., p.3) 
 

O pequeno porte da escola torna o espaço minúsculo para as 149 crianças que lá 

estudam. O espaço de brincar, além de muito reduzido, não possui qualquer sombreamento na 

maior parte do dia, tornando-o inapropriado e evitado pelas professoras, para cuidar da saúde 

das crianças. A adaptação em prol da acessibilidade do lugar é quase inexistente, visto que a 

maior parte dos locais não possui rampas – possui apenas duas, uma na entrada e a outra em 

um dos banheiros – e não possui barras de apoio nos banheiros. Uma das salas de aula é 

adaptada de um espaço vazio, dividido com um balcão móvel, sendo assim desprovido de porta 

e de uma das paredes.  

Vários outros espaços arranjados carecem de divisões naturalmente esperadas de 

cômodos comuns: A diretoria e a cozinha estão no mesmo espaço, a biblioteca é apenas um 

armário no mesmo ambiente. E essa estrutura é um fator que atrapalha um pouco o 

desenvolvimento da criança, mas apesar disso a equipe da unidade esforça-se para superar esses 

déficits, mantendo a escola organizada e promovendo formações e uma boa convivência, 

esforçando-se para melhorar o desenvolvimento social e intelectual das crianças. 

No que diz respeito a sala de aula e seus instrumentos de ensino e aprendizagem, que 

são os artifícios essenciais para educação, fica claro que na educação infantil, o lúdico é um dos 

instrumentos que proporciona um aprendizado de qualidade para as crianças, por meio de 

técnicas que favorece o desenvolvimento das habilidades indispensável durante essa fase da 

criança, sendo considerado significativo para desenvolver as capacidades de atenção e diversos 

outros aspectos referentes à aprendizagem. O educador e a escola têm que trabalhar em 

conjunto, com finalidade de desenvolver atividades pedagógicas que envolva o lúdico, 

estimulando a interação social e o desenvolvimento de habilidades intelectivas pois: 

 
Todo o período da educação infantil é importante para a introdução das 

brincadeiras. Pela diversidade de formas de conceber o brincar, alguns tendem 

a focalizá-lo como característico dos processos imitativos da criança, dando 

maior destaque apenas ao período posterior aos dois anos de idade. O período 

anterior é visto como preparatório para o aparecimento do lúdico. No entanto, 

temos clareza de que a opção pelo brincar desde o início da educação infantil 
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é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade 

(KISHIMOTO, 2010, p. 01). 

 

Desde muito cedo o brincar está presente no cotidiano das crianças, podendo dizer que 

já na barriga da mãe ela encontra um divertimento, um exemplo disso é o cordão umbilical. Ao 

nascer à brincadeira é introduzida de forma mais especifica e se for usada de forma pedagógica 

irá estimular o conhecimento, imaginação, a aprendizagem, coordenação motora e o 

desenvolvimento social e cognitivo.  Sendo assim, pode-se dizer que o período da educação 

pode ser considerado como o mais importante para introduzir o lúdico, despertando o interesse, 

desenvolvimento e aprendizagem dos pequenos. Com isso, podemos afirmar que: 

 
Para educar a criança na creche, é necessário integrar não apenas a educação 

ao cuidado, mas também a educação, o cuidado e a brincadeira. Essa tarefa 

depende do projeto curricular. (KISHIMOTO, 2010, p. 02). 

 

Ao ser elaborado um currículo para este nível de ensino, é preciso que leve em 

consideração a criança com um sujeito social e histórico que se constitui através da interação 

com outros sujeitos, entender que o objetivo das instituições que fornece o ensino infantil é 

cuidar e educar crianças com a idade entre 0 a 5 anos e 11 meses, possibilitando a integração 

entre os diferentes aspectos do desenvolvimento humano. As brincadeiras e os jogos na 

educação infantil são de grande importância para o desenvolvimento da criança no ensino 

aprendizagem. 

De acordo com Vygotsky, “a essência do brinquedo é a criação de uma nova relação 

entre o campo do significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre situações no 

pensamento e situações reais” (VYGOTSKY, 1991, p. 81). Por meio do ato de brincar, as 

crianças aprendem de modo espontâneo, sem sentir medo de errar, estimulando o prazer por 

novos conhecimentos, desenvolvendo a sociabilidade, criando vínculo com o outro, aprendendo 

e respeitando as regras estabelecidas e o direito dos demais. A partir do momento que as 

crianças estão brincando, aprendem a participar das atividades, sem esperar em troca algum 

tipo de recompensa ou até mesmo ficar com medo de ser castigada, conseguindo algo 

inteligente e criativo. 

Vale salientar que o lúdico envolve os jogos simbólicos, o ato de contar de histórias, 

brincadeiras tradicionais, diferentes dinâmicas, sendo atividades consideradas como 

auxiliadoras para o processo de desenvolvimento das crianças. O professor precisa está em 

busca de novos recursos, metodologia e estar sempre atento às necessidades dos pequenos, 

possibilitando a escolha de materiais apropriados, que proporcione neles um maior o interesse, 

propiciando-lhes a criatividade, fazendo com que o jogo fique mais interessante, introduzindo 

personagens, aumentando assim novas oportunidades de aprendizagem. 

Sendo assim, compreendemos que o lúdico é o brincar, e o brincar é o lúdico, isto é, 

através do lúdico a criança tem mais facilidade e motivação para aprender, além de estimular o 

desenvolvimento social, pessoal, cultural e cognitivo. E tomando como base o que as 

professoras nos falaram em nosso contato, percebemos que o lúdico é uma parte essencial para 

aprendizagem da criança e se faz presente em quase tudo que se trabalha na educação infantil, 

é algo indispensável, que rege e norteia a educação infantil, e para isso é importante que a 

unidade ofereça um espaço de prazer e atrativo onde se possam desenvolver essas atividades, e 

as crianças possam se sentir mais à vontade em momento de recreação e atividades, gerando 

aprendizado. 

Analisando tudo o que já foi abordado no decorrer deste trabalho, trazendo o espaço 

aonde acontece a educação infantil, não podia nos passar despercebido a relação entre o cuidar 

e educar, diante as novas funções que para a educação infantil devem estar associados aos 
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padrões de qualidade, considerando as crianças em diversos contextos, como: ambientais, 

sociais, culturais e, nas interações e práticas que lhes fornecem. 

Quando se propõe a trabalhar com crianças pequenas, é muito importante reconhecer 

seus interesse e necessidades, ou seja, reconhecer cada um, sua história, família, principais 

características da sua faixa etária, etc.  

Cuidar e educar é impregnar a ação pedagógica de consciência, o educador deve estar 

sempre atento para não transformar suas ações em rotinas mecanizadas, apenas guiadas por 

grandes regras, cuidar e educar implica reconhecer que o desenvolvimento, construção dos 

saberes, a constituição do ser não ocorre em momentos e de maneira compartimentada, a criança 

é um ser completo, tendo sua interação social e construção como ser humano permanentemente 

estabelecido em tempo integral, pois: 

 
O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, 

que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes 

sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado 

também precisam seguir os princípios de promoção da saúde. Para se atingir 

os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento 

das capacidades humanas, é necessário que as atitudes e procedimentos 

estejam baseadas em conhecimentos específicos sobre desenvolvimento 

biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em conta diferentes 

realidades socioculturais (BRASIL, 1998, p. 25). 

 

 

Assim sendo, diante a entrevista e observação nesse espaço da educação infantil, foi 

possível analisar que o cuidar e educar caminham juntos, sendo o papel do professor enquanto 

um dos sujeitos responsáveis pela aprendizagem, em mediar o conhecimento para a criança, a 

partir dos cuidados a criança terá mais autonomia, sendo um dos principais objetivos a serem 

almejados no espaço infantil, o desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados 

relacionados, que envolvem as dimensões afetivas e dos cuidados como os aspectos biológicos 

do corpo, qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde , mostra-se então, a importância 

de um espaço que propicie um segurança física e psicológica, no qual possibilite que a criança 

se sinta cuidada. Educar e cuidar são formas de acolher. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização desse trabalho, foi assumido o inteiro desafio de buscar, explorar 

e conhecer as percepções e práticas dos professores que atuam na educação infantil, sem deixar 

de observar como concebe o processo de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de 

habilidades e competências nesta etapa de educação. Diante das nossas pesquisas, tivemos a 

oportunidade de observar, e perceber a importância dessa pesquisa, e a seriedade de atender e 

se enquadrar no perfil do profissional no qual nos propusemos a seguir, levando em 

consideração nossa formação e as responsabilidades a nós atribuídas. Podemos perceber, e se 

faz imprescindível a maneira como essa pesquisa nos levou a um pensar reflexivo sobre essa 

formação, não só do nosso perfil enquanto professores, mas também do desenvolvimento das 

práticas pedagógicas de ensino que serão usadas dentro do campo de ensino para as crianças, 

conforme nossas atribuições nos solicitam, por meio do desenvolver de nosso perfil. 

 Com isso, diante do exposto discutido até aqui, podemos perceber o quão importante é 

e se faz necessário a discussão sobre o espaço onde acontece a educação infantil, assim como 

essa educação se desenvolve de acordo com as etapas elencadas. Com tudo entendemos a 

importância de se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, levando em consideração 

nossa futura atuação como profissionais da educação, onde precisaremos ter uma base teórica 
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e prática sobre o assunto, por este motivos destacamos a importância da realização dessa 

atividade, tendo em vista sua contribuição significativa para nosso processo de formação 

enquanto futuros pedagogos e peça participante desse processo. 

A realização dessa pesquisa nos proporcionou a ampliação e a compreensão sobre a 

proposta de pesquisa que nos foi atribuída. Admitimos que os objetivos que foram traçados para 

a realização desse trabalho, além de alcançados, foram de suma importância para formação 

tanto pessoal como profissional, abordando assuntos dos quais ainda não havíamos dominado 

até o presente momento. Foi satisfatório a realização desse trabalho, tendo em vista que atendeu 

todas as nossas perspectivas e nos possibilitou sermos, a partir de então, usuários e descendentes 

desse conhecimento que nos foi partilhado. 

Com tudo, concluímos que o espaço escolar é socialmente construído, e sendo assim, a 

criança como um ser social também participa desse processo. Mesmo o espaço físico não 

oferecendo uma estrutura que seja mais adequada para o processo de ensino-aprendizagem das 

crianças – O trabalho com o lúdico, relações sociais e de convivência e etc. – os professores se 

esforçam para compensar essas “faltas” e contornar outros problemas existentes, como a falta 

de uma biblioteca por exemplo. Assim, nossa análise do ambiente nos consentiu perceber que 

mesmo com uma estrutura deficitária e com muitas melhorias necessárias, os funcionários e 

professores reconhecem o valor que esse espaço traz, e ainda sim proporciona diversas 

brincadeiras e jogos que geram posteriormente um aprendizado na vida escolar das crianças. 
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RESUMO  

No ensino de química utiliza-se comumente a experimentação como metodologia para facilitar 

o processo de ensino aprendizagem, melhorando tanto a dinâmica da aula, como auxiliando o 

entendimento dos alunos, de forma que consigam assimilar a teoria associando com a prática. 

Para potencializar esse método é importante que se use da interdisciplinaridade para associar 

conceitos de uma ou mais disciplinas, ou seja, agregando conteúdos com perspectivas 

diferenciadas e congruentes. Entende-se que a interdisciplinaridade é um método que deve ser 

visto como uma nova forma, e um jeito de buscar mais conhecimentos associando um assunto 

a outro. A mesma não trabalha de forma separada, mas sim de forma unida e comunicativa, ou 

seja, atua em todas as áreas do conhecimento. Para que haja interdisciplinaridade, não necessita 

retirar os componentes curriculares, mas torna-los uma forma mais comunicativa entre si, e 

visando o processo de ensino e aprendizagem (MATTER, p. 10, 2012). Assim, objetivo deste 

trabalho é apresentar uma intervenção realizada em uma escola pública de Pau dos Ferros, 

abordando a temática de educação ambiental e conceitos de densidade através da 

experimentação. A intervenção foi realizada com 38 alunos do 2º ano do ensino médio e teve 2 

etapas: 1ª etapa - a aplicação de um questionário para averiguação dos conhecimentos prévios; 

2ª etapa - a aula expositiva sobre poluição e densidade; e realização de experimentos. O 

questionário inicialmente aplicado objetivou averiguar os conhecimentos dos alunos sobre o 

tema poluição relacionado ao conteúdo de densidade. Ele possuía um texto com o título: “O 

que acontece com a densidade das águas após serem poluídas? ” O texto abordava a poluição 

de rios e oceanos, e também densidade, contendo ainda questões que discutiam sobre os 

conceitos de densidade e poluição. A partir disso, foram ministradas as aulas relacionados ao 

assunto e no decorrer dessas aulas houveram dois experimentos: um demonstrativo e outro 

elaborado por eles mesmos. Para a aula do segundo momento, foi realizado um experimento 

sobre densidade chamado “Lanterna de larva”. Foi utilizada a água, óleo e o um comprimido 

de “sonrisal”. O experimento foi demonstrativo e teve como objetivo de mostrar aos alunos a 

diferença de densidade dos compostos utilizados. Em seguida, a turma foi dividida em 7 grupos 

para realizarem um outro experimento sobre densidade. O experimento teve como objetivo 

demonstrar e comparar as diferenças das misturas entre água e sal, de acordo com a 

concentração verificando a densidade. Para finalizar, foi aplicado um outro questionário após a 

contextualização e as atividades de experimentação, acerca dos saberes trabalhados em sala de 
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aula, para averiguação dos conhecimentos dos discentes, envolvendo os conhecimentos de 

educação ambiental e química. Os resultados dos questionários estão sendo analisados para 

serem apresentados e discutidos na versão final deste trabalho. 

 

Palavras-Chaves: Ensino, Experimentação, Interdisciplinaridade, Poluição. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A aprendizagem de ciências geralmente é tida como difícil em virtude dos muitos 

conceitos abstratos que possuem, uso de fórmulas e cálculos matemáticos. Em função dessas 

dificuldades seu ensino deve conter diferentes estratégias e métodos associados, de forma a 

facilitar o entendimento dessas ciências. Nesse contexto, a experimentação pode ser utilizada 

como um método de ensino para auxiliar os alunos a assimilarem melhor esses conteúdos. 

Assim, as aulas experimentais no ensino de Química, por exemplo, têm grande relevância para 

a absorção dos conteúdos no cotidiano dos alunos (SILVA, 2016).  

De acordo com Oliskovicz e Piva (2015) os métodos de ensino “são aqueles que 

valorizam o atendimento às diferenças individuais e fazem à adequação do conteúdo ao nível 

de maturidade, a capacidade intelectual e ao ritmo de aprendizagem de cada aluno,” ou seja, 

deve-se utilizar métodos que chamem a atenção deles, mas sempre sendo realizado com muita 

clareza para proporcionar a real compreensão dos conceitos existentes, sempre respeitando o 

tempo do discente e o nível de maturidade para a compreensão de tais assuntos. 

  Segundo Morais (2014), sabe-se que a experimentação é de supra relevância no ensino 

de Ciências, pois ela pode unir teoria e prática e exercer como um meio de provocação nos 

alunos, além de facilitar a compreensão dos conteúdos que estão em pauta. Lima et al (2018) 

corrobora ao afirmar: “Dentre os fatores importantes para a qualidade da educação científica 

está a experimentação. Contudo, a falta de vínculo entre prática e teoria, tem sido um dos 

problemas recorrentes”, ou seja, a falta das aulas práticas vem acontecendo com mais 

frequência, acarretando um desinteresse cada vez maior pelos discentes, com isso, os conteúdos 

podem ser transmitidos de “qualquer forma” sem haver a junção de teoria e prática. Para 

facilitar o uso da experimentação, pode-se associá-la à interdisciplinaridade.  

O conceito de interdisciplinaridade é indispensável na educação atual, porém a sua 

compreensão mantém-se como um estímulo para os educadores (UMBELINO E ZABINI, 

2014). Nesse caso ela deve fazer parte do âmbito escolar, ou seja, em sala de aula o uso 

interdisciplinar se torna essencial para uma melhor aprendizagem, pois o assunto se torna mais 

maleável e de fácil entendimento por parte dos alunos. 

Nesse cenário, em termos de associação de conceitos, pode-se utilizar os conhecimentos 

de educação ambiental relacionado à química de forma interdisciplinar, pois os quesitos 

ambientais estão cada vez mais correntes no dia a dia da sociedade, contudo, a educação 

ambiental é fundamental em todos os graus de recursos educativos. Nesse caso, a educação 

ambiental tem como proposta interdisciplinar ser utilizada associada à experimentação, com 

isso, pode-se abordar a questão ambiental com as propriedades químicas das substâncias, 

apresentando um ensino prático, objetivo e relacionado com o cotidiano. Assim, esse trabalho 

tem como objetivo apresentar uma intervenção realizada em uma escola pública de Pau dos 

Ferros, abordando a temática de educação ambiental e conceitos de densidade através da 

experimentação. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 
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Sabe-se que a experimentação é uma das metodologias existentes mais conhecida na 

área da ciência e assim é utilizada como um método de facilitação para um melhor aprendizado. 

A experimentação tem a função de melhorar a capacidade dos alunos de assimilar os conteúdos 

teóricos e associá-los com a prática, fazendo com que eles possam interagir mais nas aulas. De 

acordo com Souza (2013) “com o uso de experimentos, as aulas podem tornar-se diferenciadas 

e atraentes, proporcionando um processo mais dinâmico e prazeroso.” 

Kerkhoff et al (2017) afirmam que “Experimentos dos mais diversos tipos podem ser 

empregados para ilustrar diferentes conceitos químicos e relacioná-los com a Educação 

Ambiental,” facilitando na compreensão dos alunos, para que os mesmos venham assimilar 

com mais clareza os conteúdos. 

No ensino de ciências a experimentação auxilia a contextualizar os conteúdos, ou seja, 

é importante haver uma contextualização para que os discentes possam ter uma motivação para 

aprimorar seus conhecimentos. Nesse caso, de acordo com Guimarães:  
 

No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para 

a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 

questionamentos de investigação. Nessa perspectiva, o conteúdo a ser 

trabalhado caracteriza-se como resposta aos questionamentos feitos pelos 

educandos durante a interação com o contexto criado. (GUIMARÃES, 2009, 

p. 198). 

 

 A utilização das aulas experimentais tem como objetivo dinamizar as aulas e incentivar 

os alunos a participar e interagir mais com os conteúdos, e de acordo com Santos: 

 
É visível hoje a necessidade da experimentação durante as aulas como 

instrumento de ensino, pois o estímulo e o interesse dos alunos passam a ser 

muito maiores, visto que os mesmos conseguem visualizar o conteúdo de 

maneira diferente, ou seja, passam a analisar certas questões como se fizessem 

parte dela. Portanto a prática experimental tem um papel mais amplo do que 

se espera, pois desenvolve nos alunos maior interesse, além de despertar 

habilidades que não eram visualizadas em aulas teóricas por exemplo. 

(SANTOS, 2014). 

  

Nesse processo tornar as aulas mais dinâmicas através do uso da experimentação, pode 

ser fator motivador para o discente ser participante ativo em seu processo de aprendizagem. 

Além disso, integrar a experimentação com conceitos que fazem parte do cotidiano dos 

discentes podem também servir de estímulo ao aprendizado, e é nesse ponto que a 

experimentação se alia à interdisciplinaridade. 

A interdisciplinaridade é uma metodologia de ensino que pode ser utilizada para facilitar 

o processo de aprendizagem dos alunos e de acordo com Kelly Cardoso (2014): 
  

Nessa perspectiva de melhoramento, qualificação da educação e com a 

intenção de diminuir o índice de analfabetismo funcional, faz-se necessário 

contemplar a interdisciplinaridade como um dos princípios norteadores para 

um trabalho pedagógico inovador nas salas de aula, não só nas séries iniciais, 

mas em toda a educação básica. (CARDOSO, 2014).  

 

Para Seabra e Passos (2015) “o trabalho interdisciplinar é fundamental para um olhar 

ampliado e dinâmico, e para uma compreensão mais adequada da realidade.” Com isso, sabe-

se que o uso da interdisciplinaridade requer uma atenção a mais para que não fuja da realidade 

dos alunos. Trata-se, portanto de um método utilizado para aprimorar a forma de ensino, 
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facilitando e adequando a vivência dos discentes, para que os mesmos vejam com mais clareza 

os assuntos ministrados, o que segundo Silva et al (2017, p. 02): 

 
A contextualização é uma alternativa para ensinar conceitos de ciência que 

estejam ligados à vivência dos educandos. Portanto, essa abordagem, aliada à 

interdisciplinaridade e à experimentação, oferece aos discentes a possibilidade 

de compreender os conceitos químicos de forma mais clara (SILVA et al, 

2017, p. 02). 
 

Portanto, vê-se que a interdisciplinaridade contribui de forma positiva e significativa 

com a abordagem da contextualização dos conteúdos, aperfeiçoando a forma em que os alunos 

possam aprender os conceitos ministrados em aula. 

 

METODOLOGIA 

 

Caracterização da Pesquisa e do Sujeito 
 

Esse trabalho trata-se de uma pesquisa de campo realizada com os alunos de uma escola 

pública do munícipio de Pau dos Ferros. Ela foi realizada com 36 alunos do 2º ano do ensino 

médio, sendo 52,8% do sexo masculino e 47,2% do sexo feminino, com faixa etária entre 14 - 

19 anos. Segundo Maria Piana (2009) a pesquisa se inicia pela etapa exploratória, que equivale 

a caracterização de um problema, do objeto, de hipóteses, das teorias e do trajeto metodológico. 

Não busca solucionar de imediato o problema, mas caracterizá-lo a partir de uma visão geral, 

aproximativa do objeto analisado. Nesse caso, a problemática do trabalho está ligada a 

dificuldade dos alunos de compreender o conteúdo “densidade”.  A partir disso, foram 

realizadas atividades para identificação dos conhecimentos prévios dos estudantes, atividades 

experimentais em sala de aula e análise dessas atividades pelos alunos. 

 

Instrumentos de pesquisa e Métodos  

 

O questionário inicialmente aplicado objetivou averiguar os conhecimentos dos alunos 

sobre o tema poluição relacionado ao conteúdo de densidade. Ele possuía um texto abordando 

a poluição de rios e oceanos, e densidade, tendo como título: “O que acontece com a densidade 

das águas após serem poluídas?”. Também continha questões acerca dos conceitos de densidade 

e poluição. As questões estão descritas abaixo: 

1. O que você entende por densidade? 

2. A Densidade da água doce é igual à da água salgada? 

3. O que acontece com a densidade da água após ser poluída? A densidade muda? Por que? 

4. Cite um exemplo de poluição na água doce (rios, lagos etc.) e outro na água salgada 

(Oceanos, mares etc.): 

Posteriormente, foi ministrada uma aula sobre densidade e poluição das águas. 

Inicialmente, foi abordado o tema poluição e citados exemplos do cotidiano dos alunos, em 

especial sobre a contaminação das águas. Em seguida foi explicado sobre os conceitos de 

soluções, misturas homogêneas e heterogêneas; e logo após foi ministrado o conteúdo de 

densidade. 

Depois, foi realizado um experimento expositivo em sala de aula sobre densidade 

chamado “Lanterna de larva”. Utilizou-se a água, óleo e um comprimido efervescente. 

Acrescentou-se 100mL água contendo um corante rosa e em seguida, 100mL de óleo em um 

copo. Depois adicionou-se o comprimido para formar e liberar gás carbônico. Ao ser misturado 

com a água, o comprimido começa a liberar o gás, que se apresenta como bolhas que vão 
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subindo e passando pela fase aquosa e oleosa. Entretanto, essa bolha também possui água, que 

por ser mais densa que o óleo volta para a fase aquosa. 

Logo após, a turma foi dividida em 7 grupos para realizarem uma outra atividade 

experimental. Cada grupo possuía quatro copos iguais, nestes copos foi adicionado água, em 

seguida foi acrescentado sal: no primeiro copo, apenas uma colher de sal; o segundo, com duas; 

o terceiro, com três; e o quarto, com apenas a água. Logo após, os alunos utilizaram uma tampa 

de caneta com a parte mais fina coberta com massa de modelar, para que essa parte ficasse mais 

densa e afundasse quando colocado na água. Cada tampa, na parte superior (que não estava 

coberta com massa de modelar) continha marcações para indicar o nível que a tampa iria 

afundar em cada copo. Depois elas foram colocadas nos copos para verificar o grau da 

densidade de cada um deles. A figura 01 apresenta o procedimento realizado nas quatro 

situações.  

 

FIGURA 01 – Etapas do experimento realizado (A- copo com água; B – copo com 

água e uma colher de sal; C – copo com água e duas colheres de sal e D – copo com três 

colheres de sal.) 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Por último foi aplicada uma prova sobre todo o conteúdo abordado incluindo os 

experimentos, as questões abordavam conceitos sobre a densidade; classificação das misturas; 

os experimentos realizados e poluição ambiental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados são apresentados e discutidos a seguir, de acordo com as etapas do 

trabalho. 

 

Análise dos Conhecimentos prévios dos alunos 

A seguir, a tabela 01 apresenta as respostas dos alunos relacionadas aos seus 

conhecimentos sobre densidade.  
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Tabela 01 – Respostas obtidas para a questão 01 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

Dos resultados apresentados na tabela, 16,8% responderam de maneira considerada 

incoerente, tem-se como exemplo para essa categoria a resposta do aluno V, que ressaltou: “É 

o peso e o volume em determinado local e a poluição dos rios”. Percebe-se na resposta do 

aluno, que há uma confusão entre os conceitos o levando a ter uma abordagem equivocada 

sobre os conhecimentos acerca de densidade.  

Ainda com relação a essa tabela, 33,4% dos alunos responderam que densidade são 

objetos que afundam ou boiam na água, ou seja, a turma entende que objetos possuem 

densidades diferentes e com isso compreendem que devido a esse fator eles podem boiar ou 

afundar na água. Outros 30,2% entendem que são as misturas de substâncias na água como, a 

água e sal, ou água e óleo, como também a água poluída com lixos, que afeta a concentração e 

densidade da água, ou seja, eles apresentam o conceito sobre densidade, mesmo que não 

consigam definir. Apenas 8,4% descreveram de forma correta o conceito de densidade, 

conforme o descrito nos livros e citados nas aulas. Já 11,1% não responderam à questão.  

Com relação à questão 02, 83,3% dos alunos acertaram a pergunta respondendo, que as 

densidades não são iguais, pois a água do mar é mais densa, do que a água doce, devido a sua 

concentração de sais. Apenas 16,7% dos discentes responderam de forma incorreta, a densidade 

dos dois tipos de águas é igual. Possivelmente esses alunos não entenderam e assimilaram os 

exemplos utilizados durante as aulas teóricas e experimentais, onde enfatizou-se exatamente a 

diferença de densidade através da concentração do sal.  

Na questão 03, cerca de 25% disse não saber se a densidade é influenciada pela poluição 

das águas. Citando como exemplo, um dos alunos descreveu que a densidade da água aumenta, 

porém não explicou o motivo desse aumento. Isso ocorreu porque os discentes não conseguiram 

relacionar o conteúdo com o tema abordado, que se tratava da poluição das águas. Por outro 

lado, percebe-se que a maioria da turma, que corresponde a 75% respondeu que a poluição pode 

alterar a densidade das águas, o que de fato é verídico, pois ao ser acrescentado algum tipo 

substância ou resíduos na água, isto mudará algumas de suas propriedades como a densidade. 

Em relação a questão 04, que solicitava exemplos de poluição das águas doce e do mar, 

todos os alunos responderam de maneira correta. Sendo assim, percebe-se que eles já tinham 

conhecimentos prévios acerca do tema, pois, descreveram exemplos, para os dois tipos de 

águas, os mais citados por eles foram: Lixos orgânicos, esgotos, defecações de animais e de 

seres humanos. Ainda, o aluno W destacou acerca da água do mar: “Lixos tóxicos, que são 

causados por industrias, tendo como fator comum que é o petróleo por vazamento de navios”. 

Portanto, mesmo diante desse dado positivo, é necessário que os professores trabalhem com 

propostas que conscientizam a não poluição, não somente das águas, mas do meio ambiente de 

forma geral, enfatizando que os alunos tenham consciência de suas ações que podem interferir 

no meio em que se vive. 

 

Análise dos experimentos realizados 

 

Respostas Porcentagem (%) 

Incoerentes  16,8 

Objetos que afundam ou boiam na água  33,4 

Poluição da água e misturas das substâncias 30,2 

É a relação da massa sobre o volume 8,4 

Não responderam 11,2 
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Na realização dos experimentos percebeu-se as diversas reações dos alunos, pois em 

uma turma numerosa, ter a atenção e estimular a concentração deles é difícil, em função da 

grande quantidade de discentes. Percebeu-se o entusiasmo dos alunos ao verificarem como 

essas propriedades se apresentam utilizando diferentes situações através da demonstração da 

variação da densidade.  

 

Avaliação após ministração do conteúdo “Densidade e Poluição nas águas” 

 

Na questão 01 os alunos deveriam usar a fórmula de densidade para resolver a questão, 

muitos deles tiveram dificuldade de interpretação e entender o que deveria ser feito. Com isso, 

43,9% dos alunos responderam de forma incoerente, utilizaram a fórmula e os dados de maneira 

apropriada, mas resultando em um valor incorreto, esse resultado se deu possivelmente pela 

dificuldade com relação a matemática e também tiveram dificuldades em interpretar a questão. 

Ainda sobre essa questão, 39% dos estudantes não responderam nada e não se conseguiu 

atribuir uma justificativa para esse percentual, pois eles participaram tanto das aulas como dos 

experimentos. Talvez não tenha ficado claro para eles os conceitos apresentados na teoria e na 

prática.  Apenas 17,1% dos alunos responderam empregando os conceitos de forma correta. 

Esses dados causaram surpresa, pois o assunto foi executado demonstrando um exemplo de 

como se fazia a mesma questão mudando-se apenas os dados. Isso de fato é preocupante, pois 

a apresentação executada anteriormente não foi suficiente para entenderem a fórmula e os 

conceitos. Pode-se atribuir à isso o fato de ser em uma turma com mais de quarenta alunos 

muito dispersos e o barulho dificultou a atenção e o aprendizado dos alunos.   

Na questão 02 pedia para que os alunos explicassem a diferença entre mistura 

homogênea e mistura heterogênea. Apenas 14,6% da turma não fez a questão, ou responderam 

de forma incoerente, esse valor mostra que possivelmente poucos alunos não entendem o 

assunto e que possivelmente tenham um pouco mais de dificuldade de sua compreensão. O 

restante dos alunos (85,4%) que responderam de maneira adequada, apresentando boa 

compreensão dos conteúdos, pois percebeu-se que mesmo antes de ser ministrado o conteúdo 

a maioria dos alunos já sabia diferenciar a mistura homogênea da heterogênea. 

Na questão 03 os alunos explicaram as quatro etapas que aconteceram no segundo 

experimento (água do sal) realizado por eles em sala aula. Nesse caso, 53,6% deles souberam 

responder de forma compreensiva de como o experimento aconteceu e o motivo de cada etapa 

realizada. Já 49,4% quase metade da turma, não responderam de forma correta, o que foi 

inesperado, pois eles fizeram o experimento. Uma explicação para isso ter ocorrido seria a falta 

de atenção dos mesmos, e reprodução mecânica dos experimentos e por esse motivo não 

lembraram o que realmente aconteceu.  

Na questão seguinte haviam duas alternativas “A e B”, onde eles deveriam citar 

exemplos relacionados à poluição das águas. Na alternativa “A” 92,7% dos alunos citaram 

alguns exemplos de como as águas podem ser poluídas, citando: lixos jogados nos mares e rios. 

Os demais não responderam. Na alternativa “B” 95,1% dos alunos responderam de forma 

coerente acerca dos problemas ambientais, podendo-se notar que eles compreendem de fato que 

a poluição nas águas é algo que prejudica bastante o meio ambiente, como também a saúde, e 

entendem quais são os motivos que pode ocasionar isso.  

E por fim, na última questão, 92,7% elaboraram um resumo explicando que a poluição 

é sim um problema que acontece devido lixos jogados em rios e mares, através de esgotos 

despejados nessas águas. Já 7,3% da turma não responderam à questão. 

 

CONCLUSÕES 
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A experimentação é tida como uma metodologia utilizada para auxiliar no aprendizado 

dos alunos e através dela, eles podem compreender melhor os conteúdos, assimilando-os com 

mais facilidade, motivando-os a participarem das aulas. Entretanto, percebeu-se através dos 

resultados das avaliações que ela não foi tão efetiva, quanto se gostaria. Isso pode ser justificado 

pelo fato de se tratar uma turma volumosa e assim muitos não prestavam atenção, apenas 

brincavam e conversavam, dificultando o aprendizado e tirando atenção dos alunos que queriam 

compreender o assunto. Com isso, pode-se concluir que a experimentação e a 

interdisciplinaridade, são metodologias viáveis para um melhor ensino aprendizagem, mas que 

muitas vezes dependem do envolvimento e da atenção do aluno, para de fato, serem efetivas. 
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SALA DE AULA INVERTIDA: uma experiência inovadora de aprendizagem 

 

Selma Mendonça Bezerra103 

 

RESUMO 

Este texto é oriundo das reflexões geradas a partir de um projeto interdisciplinar intitulado Sala 

de aula invertida: uma experiência inovadora de aprendizagem realizado na Escola Municipal 

Niná Ribeiro de Macêdo Rebouças, localizada no município de Mossoró-RN, em uma turma 

de quarto ano do ensino fundamental I. Caracterizando-se como um estudo qualitativo e quanto 

a finalidade como exploratório de cunho bibliográfico e estudo de caso. Foi realizada por meio 

de entrevistas com todos os alunos envolvidos, bem como narrativas da prática pedagógica da 

professora/autora no uso da didática da sala de aula invertida. A professora/autora nesse 

processo fez a mediação complementando o que os alunos discutiram e tirando duvidas no 

decorrer das atividades. O referido estudo justifica-se por entendermos que o trabalho com a 

pesquisa favorece a compreensão e o domínio de modalidades de expressão escrita e oral que 

tornem possível a inclusão dos alunos em espaços públicos que demandem conhecimentos de 

elementos formais ou não de comunicação, assim como induz os alunos a assimilar o conteúdo 

de forma sistemática e expandir os conhecimentos ao compartilhar ideias e saberes construindo 

o conhecimento a partir da interação, do diálogo e da pesquisa bem como desenvolver a 

capacidade de trabalhar em grupo e falar em público. Nesse sentido nos levou a refletir e 

aprimorar no aluno as potencialidades da oralidade para apresentar trabalhos e assimilar 

conteúdos a partir do conhecimento prévio existente. Ao realizarmos entrevista com os alunos, 

vislumbrarmos o teor da sala e o sentido aula invertida na opinião deles, bem como sua 

implicação e aceitação na aprendizagem, a maioria dos alunos consideraram esse modelo de 

aula mais prazerosa e divertida. Os resultados sinalizam crianças com um domínio cognitivo de 

criação e interessadas no processo de aprender a aprender, capazes de trabalhar em grupo, de 

falar em público; com sede em expandir os conhecimentos e ao mesmo tempo serem capazes 

de criar situações que possibilitem o aprimoramento de estratégias de compartilhamento de 

ideias e saberes. 

 

Palavras-chave: interação, conhecimento prévio, aluno, aula invertida. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho nos faz refletir sobre a prática com a metodologia da sala de aula invertida 

e suas implicações na aprendizagem. Para isto, realizamos  indagações sobre as melhores 

formas de ajudar os alunos a desenvolverem uma leitura de qualidade para textos de diversos 

tipos e gêneros; bem como compreender os conteúdos trabalhados com mais clareza e 

objetividade, focalizando, entre outros aspectos, os materiais didáticos, as metodologias e 

práticas de ensino tendo como pilar os parâmetros curriculares nacionais- PCN’s. Nesse 

universo de estudos , especialmente os de base psicolinguística, e mais especificamente os que 

discutem a leitura numa abordagem interativa um conceito recorrente é o chamado 

conhecimento prévio, definido comumente como o conjunto de saberes que a individuo traz 
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como contribuição à sua própria leitura, e que toma parte no saber que vem sendo construído 

gradativamente. Os autores que discutem o assunto afirmam que, longe de ser tratado como 

uma massa amorfa de informações, o conhecimento prévio é considerado cada vez mais como 

um universo altamente estruturado de representações baseadas em padrões de compreensão de 

mundo (Kleiman, 1995). Há várias compreensões sobre a natureza do conhecimento prévio bem 

como sobre as formas como ele pode ser explorado a fim de melhorar a qualidade de leitura dos 

alunos. Ao refletirmos nessa concepção buscamos pensar o aluno como construtor de seu 

próprio conhecimento e agente transformador para uma sociedade alinhado as expectativas 

vigentes, enquanto o professor está inserido nesse contexto como articulador, promotor e 

incentivador do conhecimento. Como afirma BERGMANN e SAMS ( 2008, P.17-18) 

 
Não existe metodologia especifica a ser replicada. Nem cheklist a seguir que 

leve a resultados  garantidos. Inverter a sala de aula tem  mais a ver com certa 

mentalidade: a de deslocar a atenção do professor para o aprendiz e para a 

aprendizagem. Todo professor que optar  pela inversão, terá uma maneira 

distinta de coloca-la em prática.  

 

Nessa abordagem o aluno e a aprendizagem tornam-se agentes principais na sala de 

aula, e o professor como um facilitador da aprendizagem, incentivador que provoca o aluno 

para construir a aprendizagem de forma significativa, e uma aula realmente produtiva depende 

da criatividade de todos, alunos e professores, como também o uso de recursos, que faz toda 

diferença, pois torna a aula mais atraente e prazerosa, Nesse sentido, depende do professor 

usar os recursos distintos para a elaboração de uma pratica eficiente com resultados 

satisfatórios, uma vez que não existem receitas prontas para atuar, mas, diferentes 

possibilidades, cabe ao professor saber qual recurso se adequa a melhor a sua aula. 

 

METODOLOGIA 

 

Esse trabalho caracteriza-se como um estudo qualitativo e quanto à finalidade como 

exploratório de cunho bibliográfico e estudo de caso. A pesquisa foi realizada em uma escola 

pública da rede municipal de ensino na cidade de Mossoró Rio Grande do Norte. A metodologia 

desta pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com todos os alunos envolvidos, foi 

escolhido um dia em que todos os alunos estivessem presente para a aplicação de um 

questionário discorrendo sobre a opinião dos mesmos em relação a prática pedagógica  utilizada 

para aprendizagem dos conteúdos, bem como narrativas da prática pedagógica da 

professora/autora no uso da didática da sala de aula invertida. Diante da análise empreendida, 

reitera-se a compreensão de que: 

 
As abordagens qualitativas na pesquisa tem buscado desenvolver estratégias 

metodológicas que possam auxiliar a compreensão das diversidades, das 

contradições e incertezas que permeiam a realidade e a produção de 

conhecimento, nas diferentes áreas do saber. Nessa perspectiva, à luz do 

paradigma da complexidade o conhecimento pertinente é o que nos possibilita 

situar um conjunto de informações em seu contexto, no sentido de possibilitar 

também a percepção das múltiplas relações que fazem parte da realidade e do 

caso que se quer compreender. (PÁDUA; CARLOS; FERRIANI, 2018, p. 39) 

 

Querer saber a visão dos alunos na perspectiva da sala de aula invertida nos remete a 

discussão do assunto para compreender opiniões diferentes de um mesmo ponto de vista, para 

tentar, sobretudo aprimorar e aperfeiçoar as melhores metodologias que garantem 

aprendizagem significativa. A maneira a qual desenvolve a aula é relatada pela  
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professora/autora da seguinte forma: selecionar o conteúdo a partir do projeto a ser 

desenvolvido na escola ou mesmo pela proposta curricular da turma, em seguida formar os 

grupos de produção, sendo através de dinâmicas ou livre escolha dos alunos, assim os grupos 

formados, tendo como parâmetro os colegas mais próximos de sua residência, as temáticas são 

sorteadas entre eles, que após  formados são nomeados por livre escolha dos alunos, os mesmos 

são orientados onde encontrar cada conteúdo. Foi realizada uma aula no laboratório de 

informática com o objetivo de orientar os alunos a realizar pesquisa usando a ferramenta do 

google e como selecionar os sites confiáveis para pesquisa, pois além de usar recursos de  

pesquisas na internet, os mesmos utilizam outras fontes pertinentes como em Revistas, jornais 

ou mesmo perguntando as pessoas mais velhas como também nos próprios livros didáticos. As 

pesquisas para apresentação  são realizadas como tarefa de casa ou mesmo como trabalhos para 

avaliar o desempenho dos alunos na leitura na escrita e na relação com os colegas em grupo, 

estes  estudam e combinam a melhor maneira de levar pra sala em um prazo definido pela 

professora. A esse respeito Bergmann e Sams relatam: 

 
O modelo invertido de aprendizagem para o domínio muda o papel do 

professor. Em vez de nos posicionarmos em frente da sala, despejando 

informações e comandando o “espetáculo”, passamos o tempo fazendo o que 

é mais importante – ajudando  os alunos. Orientando pequenos grupos e 

trabalhando com indivíduos em dificuldade. Passeamos constantemente pela 

sala, interagindo com os alunos sobre os principais objetivos de 

aprendizagem. (p.87) 

 

Nesse processo o aluno não é mais considerado uma folha em branco como na 

metodologia tradicional, ele é um construtor de seu próprio conhecimento, e o que é mais 

fantástico nessa metodologia é o aluno chegar à sala disposto a compartilhar o que aprendeu 

em casa com suas pesquisas e com os estudos feitos previamente em um momento mais 

tranquilo e calmo. Vale salientar o que diz respeito aos alunos com necessidades especiais, os 

mesmos passam a estudar no seu melhor momento, que é em casa, pois é no seu lar que ele 

detém mais tempo e disponibilidade, tanto para realizar pesquisas como para fazer as tarefas 

designadas, com apoio dos familiares.  

 

 
Figura 5- aluno especial apresentando trabalho de uma pesquisa sobre a cultura do RN. 

 

O curioso desse aluno com necessidades especiais é que ele  era muito tímido e pouco 

ou quase nunca participava das aulas, recusava-se veementemente a participar oralmente das 

atividades proposta, apresentar um trabalho pra turma então era quase impossível, no decorrer 
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do processo o aluno foi perdendo a timidez aos poucos, e tem mostrado avanços importantes 

na expressão oral em  referindo-se a apresentação de trabalhos seja, em grupo ou individual. 

Um dos grandes desafios nessa metodologia foi leva-lo a frente da turma para falar algo sobre 

o assunto ou apresentar o que havia aprendido em casa, mas aos poucos e com muita resistência 

ele conseguiu vencer a timidez e mostrar  que realmente era capaz de  aprender ao apresentar 

para os colegas da sala. Nesse sentido segundo Silva (2010, p.35) Todo aluno com deficiência 

intelectual deve ser solicitado a participar de todos os projetos junto com a turma, 

desenvolvendo tarefas compatíveis com as suas aptidões e capacidades. 

Criar oportunidades para o aluno se expressar e interagir com os colegas é, sobretudo 

uma oportunidade única para crescer intelectualmente e socialmente no meio que está inserido, 

e a forma  encontrada para incluir o aluno nas atividades foi desfiá-lo a vencer seus medos e 

suas e suas dúvidas para participar e mostrar que é muito capaz. Ainda a esse respeito Silva 

(2010, p.37) discorre: 

 
Lembre-se que toda aprendizagem deve ser coerente com o nível de 

desenvolvimento do aluno, ou seja, que existe uma relação entre determinado 

nível de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem. Tenha 

em mente que a aprendizagem resulta de situações desafiadoras. Apresente 

aos seus alunos desafios e problemas sem respostas evidentes. Incentive-os a 

vencer os desafios propostos. Realize atividades que estimulem o 

desenvolvimento dos processos mentais: atenção, percepção, memória, 

raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, entre outros. 

 

Dessa forma, o ensino deve pautar-se nas necessidades dos alunos e em sua formação 

cidadã e a experimentação investigativa é uma estratégia fundamental na sala de aula invertida, 

nessa perspectiva o professor deve agir como mediador da aprendizagem e desenvolver neles 

uma postura de aluno com capacidade crítica e ativa na construção do conhecimento. 

Rompendo-se a ideia de professor detentor do conhecimento e alunos como passivos. 

A professora orientou as apresentações definindo que as discussões, questionamentos e 

dúvidas seriam da maneira que o aluno se sentisse mais confortável para apresentar a pesquisa. 

Nesse caso, desenvolve o processo de aprendizagem continuo e a mesma passa a acontecer em 

diferentes espaços. Considerando o contexto do conteúdo pesquisado percebe-se a inovação e 

empolgação da turma ao apresentar os trabalhos da forma mais criativa possível. 

 
 

 
Figura 2. Aluna apresentando história da Rapunzel. 

Fonte. Registro fotográfico feito pela 

professora/autora. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Alunos apresentando trabalho sobre os 

tipos de plantas medicinais. 

Fonte. Registro fotográfico da professora/aurora. 

 

   

Foram utilizados recursos como: cartazes, maquetes, leituras em livros e produções e até mesmo 

explicação oral, os alunos apresentaram os trabalhos com uso de mídias digitais como 
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microfone e caixa de som, em seguida discutiram e tiraram as possíveis dúvidas. A esse 

respeito, é preciso considerar que: 

 
Por mais que o professor, os companheiros de classe e os materiais didáticos 

possam, e devam, contribuir para que a aprendizagem se realize, nada pode 

substituir a atuação do próprio aluno na tarefa de construir significados sobre 

os conteúdos da aprendizagem. (BRASIL, 1997, p. 51) 

 

Nesse momento a professora fez as intervenções complementando as apresentações, 

tirando as dúvidas que por ventura existisse. Diante do exposto cabe a observação de que as 

práticas da sala de aula devem se orientar de modo que promova a alfabetização no sentido do 

letramento e de acordo com Soares (2001), que se proporcione a construção de habilidades para 

o exercício efetivo e competente da tecnologia escrita. Potencializar as habilidades dos alunos 

para desenvolver o senso crítico nada mais simples do que levá-los a refletir sobre o que vemos 

e vivemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4- grupo apresentando pesquisa sobre as 

camadas da terra. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5- grupo produtivo apresentando trabalho 

sobre a copa do mundo. 

 

Há atividades que estimulam a socialização por meio de compartilhamento de 

opiniões e de ideias, alguns trabalhos em dupla e em equipe, mostram resultados 

realmente notáveis, o que nos remete aos relatos da professora/autora. Durante as 

apresentações os alunos sempre se mostravam eufóricos e empolgados para apresentar, 

embora também denunciasse nervosismo, por não está acostumado a ir pra frente 

apresentar, disfarçavam e conseguiam-no. A princípio houve alunos que até chorava e 

faltava a aula para não apresentar, entretanto no decorrer das aulas conseguiu superar e 

passou a gostar. Outra dificuldade encontrada foi com o uso do microfone, eles rejeitavam 

e dizia: – não gosto de falar no microfone.  Todavia, logo passaram a gostar e exigir o uso 

do microfone nas aulas para serem mais bem ouvidos pelos colegas. 

Como a linguagem verbal é ao mesmo tempo objeto de ensino e ferramenta de 

interação, ela faz parte de qualquer aprendizado, pois agrega práticas sociais de escrita 

sempre estimuladas no ambiente escolar. Um bom exemplo dessa prática é a realização 

de atividades que envolvam os gêneros orais, formais e públicos, como entrevista, debates 

apresentação de trabalhos sistematizados que ajudarão os mesmos a perceber que a fala e 

a escrita se relacionam estreitamente de acordo com a situação posta. 

É importante que o aluno compreenda a necessidade de vivenciar e observar 

situações cotidianas em que o uso da oralidade varia e perceba que, não há fala errada e 

sim situações diferentes no uso da fala. se o objetivo da escola é ensinar o funcionamento 

da nossa língua, então é preciso incentivar de todas as formas a fala e a escrita. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao realizarmos entrevista com os alunos para vislumbrarmos o teor da sala e o 

sentido aula invertida na opinião deles, bem como sua implicação e aceitação na 

aprendizagem. A maioria dos alunos consideraram esse modelo de aula mais prazerosa e 

divertida, como relata a aluna A “...eu acho bom por que eu aprendo muito, e explico aos 

outros alunos e eles aprendem também”. (ENTREVISTA, 2018), É muito importante 

nesse modelo de aula que o aluno se sinta confiante e seguro para apresentar sua pesquisa, 

desse modo entender quão importante é compartilhar leituras e praticar inúmeras vezes 

essa experiência. Nesse sentido a aluna B diz “...eu acho essas aulas muito legais, pois 

quem dar aula são os alunos e não a professora justificando que a pesquisa previa 

proporciona mais prazer na aula”. (ENTREVISTA, 2018), Acredito que para uma aula 

prazerosa o aluno precisa se sentir acolhido e confiante e o ensino deve ser conduzido 

com criatividade levando o aluno a compreender o que aprender e porque aprender, 

designando significados para a aprendizagem. Na concepção de Antunes (2008, p.67): 

 
Tão importante quanto fazer de um aluno um verdadeiro leitor e, 

portanto, tão importante quanto sensibilizar-se pela grandeza dessa 

missão, é percebê-la literalmente interdisciplinar e, dessa forma, ser 

possível praticá-la com frases, mensagens e textos desta e daquela 

disciplina, até mesmo para que o aluno progressivamente perceba que 

cada ciência ou cada arte possui forma peculiar de leitura. 

 

 É imprescindível a necessidade de fomentar no aluno o gosto e o interesse, 

sobretudo pela leitura, que vai desenvolver capacidades intrínsecas para seu processo de 

construção das habilidades cognitivas essencial para seu crescimento pessoal e 

intelectual.  

Ainda por sua vez nessa mesma ótica o aluno C relata que “eu gosto porque 

trazemos curiosidade e duvidas”. (ENTREVISTA, 2018). Ao indagar os alunos se 

gostaria que essas aulas aconteçam com mais frequência, o aluno C justificou que: “sim, 

pois a gente se interessa pelo assunto”. (ENTREVISTA, 2018), a aluna D ponderou 

“sim, porque a gente aprende com a pesquisa das outras pessoas”. (ENTREVISTA, 

2018). O surpreendente dessa pesquisa foi saber que 84% dos alunos entrevistados dizem 

que sua maior dificuldade nesse tipo de aula é ir para frente das pessoas apresentarem o 

trabalho. E com a prática de apresentação dos conteúdos estudados os alunos adaptaram-

se, e as apresentações deixaram de ser um sacrifício se tornando algo gratificante e 

prazeroso. Nessa perspectiva podemos observar que através da metodologia da sala de 

aula invertida os alunos conseguem compreender e aprender os conteúdos planejados para 

esse fim. Assim como é também trabalhado e aprimorado no aluno a oralidade  nesse 

processo formativo, no qual ele aprende e ensina ao mesmo tempo como afirma Freire 

(1996, p.25) “[...] quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender". 

Conseguimos desenvolver nessas aulas a autonomia dos alunos frente aos conteúdos 

curriculares e nas apresentações, outrossim, eles salientaram que a aprendizagem se dá 

por meio pesquisar e também na interação com os colegas. 

Podemos perceber que crianças com um domínio cognitivo de criação; 

interessadas no processo de aprender a aprender, capazes de trabalhar em grupo, de falar 

em público; com sede em expandir os conhecimentos são capazes de criar situações que 

possibilitem o aprimoramento de estratégias de compartilhamento de ideias e saberes. 

Diante do exposto, Madruga e Lacasa (1995) relatam: 
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O que nos interessa ressaltar neste momento é que o programa de ensino 

no qual se apoia estas investigações inclui instruções nas habilidades 

gerais e específicas que se relacionam à regulação do conhecimento; ou 

seja, trata-se de atividades que envolvem a metacognição e que 

permitem ao indivíduo um controle de sua atividade na compreensão de 

textos, melhorando ao mesmo tempo seu rendimento. (MADRUGA e 

LACASA, 1995, p. 216-217). 

 

Fica evidente a constatação de uma aprendizagem mais sólida e consistente 

quando a criança interage com seu próprio conhecimento, pesquisa e elabora reflexões 

que serão discutidas em sala de aula. Nesse modelo ela está participando ativamente da 

própria construção do conhecimento, passa a ser protagonista da elaboração de seu modo 

de aprender. 

 Considerando-se os relatos feitos no decorrer da construção do trabalho, quando foi 

questionada a aprovação e continuidade desta metodologia, temos estatisticamente 93,5% 

de aprovação. Como relata a aluna D: “Sim, porque a gente se interessa mais pelo 

assunto.” (ENTREVISTA, 2018). Realmente, ficou constatado o bom desempenho ao 

trazer pra sala de aula o fruto de suas pesquisas transformado em maquetes, cartazes ou 

resumos redigido em cartolina para ser visualizado pelos demais. Dos 31 alunos que 

responderam o questionário, somente um aluno não gosta desta metodologia justificando 

que se sente envergonhado ao expor suas ideias e possíveis dúvidas publicamente. O que 

me faz refletir o fato de que, comumente  crianças tímidas geralmente não foram 

estimuladas para desenvolver a oralidade, ou pouco vivenciaram experiências nesse 

sentido, quando geralmente acontece nas salas de aula desde a mais tenra idade, por meio 

de roda de conversas, reconto de histórias ou cantigas de roda. Enquanto as crianças que 

foram trabalhadas com atividades da expressão oral, embora sendo tímidos e se sentindo 

constrangida para falar, conseguem superar e se surpreender com a capacidade apresentar 

trabalhos e falar em público de forma simples e ao mesmo tempo criativa.  

 

CONCLUSÕES 

 

Sabemos que atualmente o mundo está com enorme fluxo de informações e cada 

vez mais o acesso está facilitado via internet, um dos papéis da escola é oferecer a criança 

o pleno acesso aos recursos culturais relevantes para conquista da cidadania, podendo 

então apreendê-la e transformá-la em conhecimento e, por fim, preparando-o para 

enfrentar o mundo sendo um cidadão ativo, dotado de autonomia e conhecedor de seus 

direitos e deveres. 

Oferecer novas possibilidades aos alunos para que eles possam ter um aprendizado 

de qualidade, e técnicas que permitam se ajustar ao que eles podem realizar, fazendo com 

que produzam de forma interativa com os colegas de sala através das pesquisas realizadas 

e dos conhecimentos adquiridos e posteriormente apresentados em sala de aula. Dessa 

forma fomentando o processo de construção de novas bases para uma melhor 

interpretação e incorporação do conhecimento. 

Nesse processo, essencial para lidar com fatos e fenômenos de nosso exigente 

cotidiano atual, a escola tem diminuído a distância entre as disciplinas rompendo a 

organização fragmentada. Ensinar por competências não é, ao contrário do que afirma o 

senso comum, virar as costas aos conteúdos. Segundo a BNCC (2017), o que deve ocorrer 

na sala de aula é sim, uma mudança de foco, estabelecendo um novo olhar para aquilo 

que parece sabido. Ao invés da memorização de conteúdos, é vivenciando em sala de aula 

os usos variados da língua, que os alunos desenvolvem competências que lhes permite 

interagir socialmente em circunstâncias que não se limitam aos ambientes formais. Como 
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afirma a BNCC em sua introdução. Nessa perspectiva através da pesquisa vivenciada, 

podemos concluir que, o aluno aprende melhor quando manipula os conteúdos de forma 

coletiva e que o professor ao desenvolver essas atividades não perde seu papel como 

docente, mas induz o aluno a construir seu conhecimento partindo das suas vivencias, ou 

seja, a mídia, a família e os amigos por exemplo é fonte de influencia educativa que tanto 

incidem diretamente no processo construção de significado desses conteúdos, como se 

somam à consolidação da aprendizagem. 

Tendo como protagonista do processo o aluno, o professor tem a tarefa de definir 

o principal objetivo, que é fazê-lo perceber a aprendizagem como meio de emancipá-lo e 

desenvolver a capacidade de raciocínio crítico e reflexivo para atuar na sociedade. 
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RESUMO   

As concepções acerca da infância é tomada como um processo histórico-social que vem 

evidenciar discussões no âmbito da pesquisa sobre as particularidades do ser criança. Ao 

longo do tempo, brincadeiras e brinquedos são elementos que marcam a vivência do 

processo de infância, sendo elementos culturais das relações que perpassam essa fase 

importante da vida da criança. Por seu caráter lúdico, sua possibilidade em desenvolver a 

imaginação e outras habilidades cognitivas, o brincar torna-se uma atividade fundamental 

no processo de ensino e aprendizagem da Educação Infantil. Deste modo, o presente 

trabalho, busca compreender de que maneira os brinquedos e as brincadeiras estão sendo 

propostas nas práticas desenvolvidas pelo professor (a) em sala de aula, analisando qual 

a intencionalidade e as respostas obtidas pelo ato de brincar na contemporaneidade. Como 

metodologia partimos de uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de reunir 

informações que serviram de base para o desenvolvimento da pesquisa, em seguida foi 

realizada uma observação estruturada, caracterizada pela ação pré-planejada, 

aproximando a teoria das relações entre brincar, infância e as práticas pedagógicas. 

Utilizamos como aporte teórico os estudos de Philippe Ariés (1981), Zilma de Moraes 

(2011) dentre outros pesquisadores da área. Durante as observações foi possível perceber 

que há pedagogas que não utilizam as brincadeiras e os brinquedos de uma forma lúdica 

ou com o propósito de estimular as crianças, e sim, como uma forma de entretenimento, 

sem planejamento e intencionalidade. Como resultados, a observação viabilizou a 

reflexão de como o brincar implica nas relações sociais dos discentes, e a maneira de 

como eles fazem o uso dos brinquedos refletem claramente o contexto social no qual eles 

estão inseridos, reproduzindo cenas do seu cotidiano. Dessa forma, esse momento de 

observação sobre o brincar permitiu uma visão da sua importância para o 

desenvolvimento da criança, seja na criatividade, nas relações em que estabeleceram, no 

aprender a dividir e no processo de ensino-aprendizagem.   

  

Palavras chaves: Brincadeiras; Brinquedos; Educação Infantil; Práticas pedagógicas  

  

 

INTRODUÇÃO 

  

A criança nasce com a necessidade de brincar, sendo ela uma das atividades mais 

importantes no desenvolvimento do indivíduo. A partir das brincadeiras, a criança poderá 

 desenvolver suas potencialidades e  suas habilidades sociais, afetivas, cognitivas e 

físicas, descobrindo assim também suas limitações. O brincar é uma forma de 
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comunicação e expressão da criança, sendo assim um meio de aprendizagem. Nesse 

contexto, a escola vem assumindo um papel muito importante na questão do brincar no 

desenvolvimento infantil. 

  Quando se trata da criança e do brincar, é importante ressaltar que nem sempre 

as brincadeiras tiveram o devido espaço e a devida valorização como existe atualmente 

tanto nas escolas como fora delas. Porém, ao contrário do que muitos pensam brincadeira 

é coisa séria, os jogos e a brincadeiras realizadas de forma adequada torna-se um ótimo 

recurso pedagógico contribuindo para o processo de aprendizagem na escola, 

principalmente na educação infantil, estimulando o interesse da criança e desenvolvendo 

as habilidades necessárias para seu processo educativo.  

A criança  desde seu nascimento  está imersa em uma sociedade, sendo ela 

identificada como um ser histórico através do seu contexto, com isso ela irá desenvolver 

 através de sua experiência sócio-histórica  uma interação com o mundo criado pelos 

adultos e é no ato de brincar que elas recriam essas experiências. Nessa perspectiva a 

brincadeira como atividade social vai garantir a interação e a  construção dos 

conhecimentos que ela possui em sua realidade.  

A concepção socioantropológica  entende a brincadeira como um fato social, 

sendo um espaço privilegiado de interação infantil e de  constituição do sujeito-criança 

como sujeito humano. Borba (2007, p.12):   

diz que se entender que a infância como um período em que o ser humano está se   

constituindo culturalmente, a brincadeira irá assumir importância fundamental como   

forma de participação social e como atividade que possibilita a apropriação, a   

ressignificação e a reelaboração da cultura pelas crianças.  

Brincar  se torna uma importante experiência de cultura e ao compreender o lúdico na 

educação infantil não está somente em promover atividades recreativas e sim reconhecer 

o seu potencial também como recurso pedagógico.  

A problemática em questão é de como as escolas estão inserindo e trabalhando 

 os brinquedos e as brincadeiras e de que forma e até que ponto as crianças estão 

aprendendo e desenvolvendo suas habilidades cognitivas através do brincar. Dessa forma 

o presente trabalho busca compreender de que maneira os brinquedos e as brincadeiras 

estão sendo propostas nas práticas desenvolvidas pelo professor (a) em sala de aula, 

analisando qual a intencionalidade e as respostas obtidas pelo ato de brincar 

na contemporaneidade. A pesquisa foi realizada em uma UEI com a educação infantil 

contamos com a participação de treze crianças da turma do maternal I.  

A Educação Infantil corresponde a primeira etapa da educação básica, atendendo 

crianças de 0 a 5 anos, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nessa 

etapa devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, dentre elas 

está o brincar.  É nessa etapa da educação que irá ser promovido o desenvolvimento e o 

aprimoramento de habilidades  motoras, cognitivas e afetivas, é nesse espaço onde a 

criança irá se relacionar com seus pares e se expressar de forma progressiva para o seu 

desenvolvimento pleno.  

São postas como eixos estruturantes das práticas pedagógicas nessa etapa de 

educação as brincadeiras e interações, pois as brincadeiras e os brinquedos são elementos 

que marcam a vivência do processo de infância, sendo eles elementos culturais de 

relações que perpassam essa fase tão importante de sua vida e por possuir um  caráter 

lúdico, possibilita desenvolver a imaginação e outras habilidades cognitivas.  
  

PERCURSO HISTÓRICO   

  

  Historicamente a criança sempre existiu, porém, a infância passou a ser estudada 
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apenas na contemporaneidade a partir dos estudos de Phillipe Áries ( 1978 ) onde o 

mesmo  mostra que na idade média as crianças eram vistas como adultos em miniaturas, 

as mesmas não possuíam vestimentas, brincadeiras ou até mesmo linguagens 

próprias.  Deste modo fica evidenciado que não se existia uma consciência das 

necessidades infantis, não havia se quer a mínima valorização da criança, de suas 

linguagens e nem de suas percepções de mundo.  

 O sentimento de infância, de preocupação com a educação moral e pedagógica, o 

comportamento no meio social, são ideias que surgiram já na modernidade o que nos leva 

a crer na existência de todo um processo histórico até a sociedade vir a valorizar a 

infância. Áries é bem claro em suas colocações quando diz que a particularidade da 

infância não será reconhecida e nem praticada por todas as crianças, pois nem todas vivem 

a infância propriamente dita, devido às suas condições econômicas, sociais e culturais. 

Assim, os sinais de desenvolvimento de sentimento para com a infância tornaram-se mais 

numerosos e mais significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII, 

pois os costumes começaram a mudar, tais como os modos de se vestir, a preocupação 

com a educação, bem como separação das crianças de classes sociais diferentes.  

 As brincadeiras aconteciam de forma conjunta crianças e adultos mediante a 

condição financeira de cada um. Na antiguidade a brincadeira e o brinquedo eram usados 

como forma de aprendizagem, os brinquedos eram em formatos de números e os 

alimentos em formato de letras. A brincadeira existe desde os primórdios da educação 

associada à ideia de aprendizagem, a antiguidade utilizava-se de brinquedos em forma de 

números e alimentos em formas de letras para que fosse feita uma assimilação de aprender 

com o prazer. Deste modo, tais elementos se tornam imprescindíveis ao processo 

educacional da criança.   

A política adotada pelas escolas, de certa forma discriminava as crianças, as quais 

eram consideradas incapazes e fracas, principalmente aquelas pertencentes às classes 

baixas, justificando a entrada para a escola de forma tardia. Porém, mediante 

transformações históricas a criança passou a ser vista como um ser diferenciado e dotado 

de direitos que integram e modificam o meio de forma ativa mediante suas 

singularidades.   

Um dos direitos adquiridos pela criança foi o acesso à escola, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI)  o atendimento em 

creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma na Constituição de 1988, 

e somente após aprovação da Constituição Federal de 1988, as escolas infantis foram 

reconhecidas como espaços pedagógicos, já que a integração entre cuidados e educação 

passou a constituir a principal função dessas instituições. Assim, a preocupação para além 

da assistência foi uma  determinação legal que culminou na elaboração de diferentes 

políticas públicas que orientaram as ações curriculares para o desenvolvimento do 

trabalho educativo das escolas infantis, sobretudo no que diz respeito às atividades 

com  jogos e brincadeiras, com isso a brincadeira passou a ter novas significações dentro 

do espaço escolar.  
 

CAMINHO TRILHADO   
 

O interesse em pesquisar o brincar e o brinquedo na  Educação Infantil surgiu 

mediante discussões realizadas no processo de aprendizagem da disciplina de Concepções 

e Práticas na Educação Infantil, ministrada no curso de graduação em Pedagogia da 

Universidade do Estado no Rio Grande do Norte - Campus Central, buscamos 

compreender de que maneira os brinquedos e as brincadeiras estão sendo propostas nas 

práticas desenvolvidas pelo professor (a) em sala de aula, analisando qual a 

intencionalidade e as respostas obtidas pelo ato de brincar na contemporaneidade.  
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  Iniciamos com a pesquisa bibliográfica que segundo Gil (2008) é uma 

pesquisa desenvolvida  mediante material já elaborado. Tal estudo é de cunho qualitativo 

que Vieira (1996) afirma que a mesma caracteriza-se pela não utilização de instrumentos 

estatísticos e sim análises qualitativas. Trata-se de uma pesquisa descritiva onde Gil ( 

2008 )diz que esse tipo pesquisa  visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso 

de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 

Assume, em geral, a forma de Levantamento. 

 Logo após foi realizada uma observação estruturada, caracterizada pela ação pré-

planejada, aproximando a teoria das relações entre brincar, infância e as práticas 

pedagógicas, essa observação estruturada deu-se por meio de uma pesquisa de campo no 

qual Gil (2008) defende como sendo a pesquisa que pretende buscar a informação 

diretamente com a população pesquisada, procurando o aprofundamento de uma 

realidade específica.   

  O processo de observação aconteceu na Unidade de Educação Infantil (UEI) no 

município de Mossoró-RN . Essa UEI possui quatro salas de aula, na qual optamos por 

ficar na sala do maternal I com faixa etária de três a quatro anos de idade, o nosso foco 

foi observar de que maneira os brinquedos e as brincadeiras estão sendo propostas nas 

práticas desenvolvidas pelo professor (a) em sala de aula, analisando qual a 

intencionalidade e as respostas obtidas pelo ato de brincar na contemporaneidade.  

  

RESULTADOS E ANÁLISES  
  

Na UEI observada as crianças seguiam uma rotina que incluía basicamente à hora 

do lanche e um tempo destinado para o parque, todos os outros momentos aconteciam 

dentro da sala de aula. Os espaços da UEI freqüentados pelas crianças eram todas 

acessíveis para o tamanho das mesmas, a sala, o ambiente em que o lanche era servido, 

os banheiros e o parque. O parque estava localizado em um pequeno espaço dentro da 

instituição, pois era o melhor lugar para se evitar o sol.   

As salas de aulas não fugiam dos modelos das salas de escolas infantis, cartazes, 

murais, mobília infantil,  um quadro negro, mesa da professora, armário para materiais e 

estante para brinquedos, porém, algo nos chamou bastante atenção que foi o fato de em 

todas as turmas terem um espelho enorme ao lado do quadro, onde nos informaram que 

eram para o dia da beleza que acontecia nas sextas-feiras.   

Durante o processo de observação nos atentamos a ficar na turma do maternal II, 

com crianças de  3 a 4 anos de idade, a turma era formada por 14 alunos e diferente das 

outras salinhas era a menos enfeitada. Podemos observar que as crianças brincavam de 

forma aleatória e sempre com os mesmos brinquedos, eram brincadeiras que não tinham 

finalidade, serviam de passatempo para as crianças. Piaget (1976, p. 160) ao refletir sobre 

a sobre a importância do brincar a educação infantil  ele diz que ‘’as brincadeiras  não são 

apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças, 

mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual das mesma.’’ 

porém, isso ainda é muito forte nas escolas. Durante o período de observação, a professora 

utilizava a brincadeira para que as crianças ficassem ocupadas, enquanto ela ensinava 

individualmente a tarefa para os de mais alunos.   

    Durante as realizações das brincadeiras as crianças estavam utilizando alguns 

brinquedos de montar, que foi trazido pelos pais no começo do ano letivo. O brinquedo é 

fundamental no processo de desenvolvimento da criança, pois por meio dele a criança 

pode transitar entre a realidade e imaginação, por exemplo, fantasiar que é a mãe da 

boneca, que é médico e ser a professora da escolinha e assim externar o contexto que ela 
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vivencia. Durante a brincadeira qualquer objeto pode torna-se um brinquedo ou o que a 

imaginação da criança permitir, pode ser um cavalo ou uma agulha de injeção. Por isso é 

importante selecionar o brinquedo adequado para a brincadeira que será desenvolvida e 

deixar que a criança livremente use sua imaginação com o brinquedo.   

    Na observação percebemos que, quando as brincadeiras não eram sem 

intencionalidade, eram  brincadeiras didatizadas demais, onde as crianças não podem 

brincar de forma espontânea, observamos isso quando uma professora fez um círculo com 

as crianças sentadas nas cadeiras e colocou uma música, as crianças não podiam conversar 

e movimentavam somente os braços, esse tipo de brincadeira bloqueia a organização 

independente da criança, pois o jogo simbólico, ou a brincadeira do faz de conta, permite 

à criança  recriar sua realidade repensando e ressignificando o mundo real no qual ela 

vive e dessa maneira ela se desenvolve cognitivamente e emocionalmente de uma maneira 

saudável favorecendo assim a socialização, a interação com o outro, aumentando seu 

repertório verbal e afetivo, além de fomentar a criatividade e a 

imaginação. No brincar  as mediações devem ocorrer intencionalmente, pensadas pela 

professora, para que o tempo de brincadeiras dentro da escola seja aproveitado ao máximo 

pelas crianças, pois favorecer a brincadeira na educação infantil não significa 

simplesmente deixar que as crianças brinquem sem que seja feita nenhuma intervenção.  

    A escola não tinha muito suporte tecnológico, pois as mesas digitais estavam 

quebradas e na cidade não existe esse tipo de manutenção, a televisão e o som 

iam pras salas mediante agendamento, mesmo assim ao conversarmos com as crianças é 

visto que a tecnologia inibe o interesse dos alunos por brincadeiras menos tecnológicas. 

Porém, vale salientar que a influência tecnológica presente na vivência da criança se torna 

na contemporaneidade bases para a criatividade no ato do brincar. Tudo que permeia o 

dia a dia da criança vem servir como elemento para a construção de saber a partir do 

levantamento investigativo imposto pela curiosidade espontânea dos mesmos. E se bem 

orientada, promove aprendizagens concretas.  

           Através das observações realizadas na UEI percebemos que existe ainda uma 

adultalização  muito presente nas brincadeiras infantis, como por exemplo, meninas 

brincando de maquiar umas às outras, utilizando o material escolar para realizar a 

brincadeira e isso deve se ao fato de os termos criança e infância serem construções 

históricas mediada pela sociedade.   

 

CONCLUSÃO   
 

É de extrema importância que as práticas pedagógicas na Educação Infantil sejam 

lúdicas, prazerosas e estimulantes, pois a emoção é fundamental para o desenvolvimento 

das crianças. Desta maneira a brincadeira e o brinquedo têm grande contribuição para 

essa etapa da educação, pois é brincando que a criança estimula a criatividade, desenvolve 

habilidades motoras, cognitivas e afetivas, relaciona-se com seus pares e se expressa. 

É necessário ressaltar também a diferença entre brincadeira e jogo educativo, uma 

vez que a brincadeira tem que ser algo espontâneo e ao ser proposto na sala de aula a 

criança que deve optar por participar ou não, e caso não queira participar, deve-se 

estimular uma brincadeira que seja do seu interesse. Já os jogos educativos têm como 

objetivo facilitar a explicação de um conteúdo. Uma vez que os benefícios das 

brincadeiras são tantos que até hoje nenhum cientista conseguiu comprovar o 

deslumbramento que ela exercita as pessoas ( SOUZA, 2005 )   

Com essas observações e reflexões foi possível perceber que a rotina, o ambiente 

físico, os materiais, além da professora também são fortes mediadores do brincar na 

escola, e muitos deles dependem de um incentivo maior. Nota-se que todo o sistema 
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escolar está em falta com a educação infantil seja  com a professora, que muitas vezes não 

tem outras possibilidades ou a escola que recebe uma verba mensal insuficiente para 

proporcionar melhores equipamentos e mais adequado para que essa brincadeira seja 

efetuada de forma correta.  

Se o brincar é social, a criança não brinca sozinha, ela tem um brinquedo, um 

ambiente, uma história, um colega, um professor que media essa relação e que faz do 

brincar algo criativo e estimulante, ou seja, a forma como o brincar é mediada pelo 

contexto da escola é importante para que seja de qualidade e realmente ofereça a 

oportunidade de diferentes aprendizagens para a criança. Entendendo isso, as instituições 

de educação infantil que respeitam os direitos e as necessidades das crianças não podem 

deixar de incluir o brincar em seu currículo, com planejamento, materiais adequados, 

espaço próprio e incentivo por parte da direção e da professora.  
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RESUMO 

Este artigo expõe a importância dos recursos cartográficos seja nos livros didáticos de 

geografia ou em outros meios, bem como as metodologias que podem ser trabalhadas em 

sala de aula com o uso desses recursos. Expõe-se a importância do uso do mapa para o 

ensino-aprendizagem de Geografia. Neste sentido, além do livro, destaca-se o globo 

terrestre, Atlas Geográfico e o Google Earth como objetos da aprendizagem. Por fim, 

destaca-se a importância que o professor tem ao trabalhar junto com o aluno na construção 

do conhecimento geográfico, fazendo uso dos recursos cartográficos que se encontram à 

sua disposição. 

 

Palavras-chaves: Recursos cartográficos. Metodologias. Importância. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

  Os recursos cartográficos são objetos de ensino essenciais para a Geografia, desde 

os encontrados nos livros didáticos, até aos que se encontram na forma de mapas 

impressos, atlas e globos, há também meios mais informacionais como o Google Earth. 

Torna-se sempre atrativo usar esses recursos em toda aula de Geografia, pois a presença 

desses materiais possibilita a fácil compreensão por parte do aluno sobre assuntos 

diversos relacionados à geografia, além de ajudar ao aluno a absorver e reter, de forma 

rápida e prática, os conteúdos da aprendizagem, especialmente fatos, conceitos e 

procedimentos. 

Os livros didáticos são um recuso de extrema importância, pois auxiliam no 

aprendizado do aluno, onde servem como um guia que, usado com a habilidade de 

repassar o conhecimento, atua como um meio para a construção de conhecimentos, 

auxiliando o aluno na sua aprendizagem e formação. Sobre o uso da cartografia nos livros 

de geografia, Lima ressalta: 

 
Incorporar a preocupação com os documentos cartográficos presentes 

nos livros didáticos podem contribuir para mostrar que a representação 

gráfica não apenas facilita a apreensão de informações, como também, 

pode contribuir um rico instrumento para a análise dos fatos nela 

registrados (2007 p. 5). 
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Além dos recursos cartográficos encontrados no livro, encontram-se mapas 

impressos, atlas, globo terrestre e meios informacionais como software Google Earth. 

Mas o que todas essas ferramentas têm em comum, além de serem recursos cartográficos? 

Assim, pretende-se também destacar o papel explicativo do professor sobre os 

conteúdos da aprendizagem, uma vez que deve ter competência técnica de como usar cada 

um desses recursos antes mencionado para tornar a aula mais prática e dinâmica. Para 

isso, podem ser usadas diversas metodologias em conjunto com a cartografia. A simples 

exposição de um mapa múndi na parede da sala de aula pode vir a ajudar o professor a 

explicar um determinado assunto referente à geografia. Questão banal de sala de aula, 

hoje, porém, nossas experiências em escola da rede pública de Pau dos Ferros, revela que 

tais recursos, entre agosto de 2018 e abril de 2019 não foram empregados na proporção 

requerida. 

Busca-se com esse trabalho, mostrar a importância dos recursos cartográficos para 

o ensino-aprendizado de geografia, pois eles podem ser usados de diferentes maneiras em 

sala de aula. Defende-se que eles podem ser eficientes e atrativos ao serem usados nas 

aulas de geografia, pois são recursos além do livro didático, como mapas impressos, 

globos, atlas e até mesmo programas de computadores, como o Google Earth. 

A metodologia é de estudo bibliográfico, em que revisamos Lima (2007), 

Nogueira e Claudino (2015), entre outras bibliografias. 

 

RECURSOS CARTOGRÁFICOS NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

Os recursos cartográficos, têm uma funcionalidade pertinente nos livros didáticos, 

podendo ser usados de várias maneiras, para simplificar a exposição de dados, para 

construir conceitos ou para se aprender procedimentos operatórios motores e de 

pensamento, como relacionar fatos e fenômenos sociais e naturais. 

As imagens, por isso mesmo, por seu potencial de aprendizagem, devem ser 

complementadas aos textos, especialmente os longos, assim, “As ilustrações são 

apresentadas como importantes fontes de conhecimentos, devendo intrigar, estimular a 

reflexão por parte do aluno, mas também são apontadas como opções de descanso quando 

os textos forem longos de mais”. (LIMA, 2007, P 80). 

Em situações diversas, ao término da leitura, o aluno não consegue compreender 

o que leu, devido a extensão do texto. O mesmo perde o foco na metade do texto, onde o 

lê de forma “robótica” sem absorver ou tirar algum entendimento da leitura. Para isso 

surgem os recursos cartográficos, onde muitas vezes permite que o aluno, mesmo sem 

uma longa leitura, absorva, com certa facilidade, algum tipo de informação do mapa, 

expostos no livro. 

É importante falar da relevância dos mapas, pois tal ferramenta serve para chamar 

atenção do aluno por meio de formas, contornos, cores – algo que se diferencia do texto 

monocromático e retilíneo – como por exemplo, seria bem mais atrativo se falar da 

expansão das Grandes Navegações e suas datas, por meio de um mapa, do que somente 

usar um longo texto em uma página de um livro. Torna-se bem mais atrativo usar um 

mapa ilustrativo mostrando a ideia de mundo durante o período das grandes navegações 

(séculos XV, XVI e XVII). 

Vale também lembrar que o uso excessivo de textos torna a aula cansativa, 

enfadonha, sobretudo em jovens do ensino fundamental, dada suas personalidades 

inquietas e buliçosas. Em alguns recursos cartográficos, o leitor pode facilmente – 

levando em consideração o seu conhecimento sobre leituras de mapas – compreender do 
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que se trata o assunto discorrido no livro ou capítulo, resumindo, o leitor absorve a 

informação com mais facilidade. 

Mass (2014, P 26) “A Cartografia não é utilizada para trabalhar com os conteúdos 

geográficos, os mapas servem apenas como ilustrações”. Isso acaba se tornando outro 

problema, visto que os mapas muitas vezes não estão em sincronia com os textos. Ainda 

no exemplo das grandes navegações, o texto poderia introduzir o assunto em conjuntos 

com os mapas, ou seja, uma mesma informação poderia ser passada por meio do texto e 

por meio de um mapa ou, uma informação poderia complementar a outra. 

Os livros didáticos devem conter um bom número de mapas, tendo em vista a 

grande gama de conhecimentos que podem ser encontrados em um único livro de 

geografia. Torna-se bem mais prático fazer-se uso dos recursos cartográficos, do que 

somente dos textos. Sobre isso, Andrade e Faria (2009) falam sobre a importância do 

recurso cartográfico quando se tratando da simplificação do assunto passado no livro, 

com o uso apenas de alguns mapas: 

 
As representações cartográficas são fontes de informações capazes de 

relacionar essas questões geográficas, ambientais, sociais e econômicas 

em um mesmo mapa, ou seja, conseguem traduzir o dinamismo do 

mundo através de elementos que simbolizam a realidade. (p1). 

 

Mass (2014, P 11) “Na Geografia, as representações gráficas e cartográficas são 

importantíssimas no desenvolvimento de conhecimentos espaciais do cotidiano e de 

lugares distantes dos estudantes”. O autor destaca ainda que a cartografia tem notável 

importância naquilo que se refere à localização espacial. No mundo globalizado em que 

vivemos, aprender a se localizar torna-se importante, pois, saber localizar os lugares que 

estejam distantes da sua realidade espacial, contribui para o conhecimento, não só da 

localização do lugar, também, como, para adquirir o conhecimento da sua história, 

cultura, economia, etc. Por fim, o mapa deve sempre está presente dentro dos livros de 

geografia, pois os mesmos servem como um método à mais para se tentar construir o 

conhecimento geográfico, mas sempre lembrado, não é somente o mapa, mas o texto deve 

estar sempre ali de lado, é algo que deve ser feito em conjunto. 

 

MAPAS, GLOBOS E ATLAS 

 

Além dos recursos cartográficos encontrados nos livros, o professor pode se servir 

de outros recursos, como mapas, globos e atlas. Imaginem a seguinte situação: o professor 

está tentando ensinar para seus alunos as características das diferentes regiões do Planeta 

Terra, mas não há muitos exemplos no livro sobre isso, então ele tenta desenhar os 

continentes na lousa, para que assim consiga explicar melhor, mas nosso querido 

professor não sendo um Picasso, as formas e contornos de seu desenho não se 

aproximarão exatamente ao da realidade, então ele lembra que há um Mapa-múndi na 

biblioteca da escola. Ele expõe o mapa em sala de aula, dessa forma o mesmo consegue 

discorrer sobre o assunto com os seus alunos, uma vez visto que o mapa apresenta as 

formas reais ou aproximadas da terra, dessa forma os alunos também se sentem atraídos 

pelas formas e cores apresentadas no mapa, visto que aquilo está representando todos os 

continentes e países do mundo. Dessa forma os alunos vão está bem sentados em suas 

carteiras prestando atenção na explicação do professor. 

Uma outra forma bem atrativa de ensinar geografia, é fazendo uso de globos 

terrestres. Você pode começar com algo divertido: pedindo aos alunos que girem o globo 

e logo em seguida pare-o com o dedo, indicando assim um país para que depois possa 
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falar algo sobre a cultura do país indicado e com isso, aos poucos, pode-se avançando no 

grau de ensinamento, fazendo-se o uso do globo terrestre. 

Aprender as direções, norte, sul, leste e oeste; linhas imaginarias, onde temos os 

meridianos e paralelos, tendo como seus principais: o paralelo do trópico de câncer, linha 

do equador e trópico de capricórnio, e, os principais meridianos: como meridiano de 

Greenwich e a Linha Internacional da Data (LTDA); Fusos Horários. Todos esses 

elementos são essências na geografia, onde são os primeiros conhecimentos referentes à 

disciplina, em que as pessoas se deparam. Mas a realidade é bem diferente, pois, muitos 

estudantes que frequentam o ensino médio não sabem sequer, se localizarem no globo. 

Essa realidade é bastante prejudicial ao ser humano, tendo em vista a importância de saber 

situar-se no globo terrestre, possibilitando a localização e obtenção do gênero que 

possibilita a sobrevivência. Sobre essa temática, a melhor ferramenta que se pode ser 

usada na apreensão das informações citadas acima, são mapas e globos. 

Como salientam Nogueira; Claudino (2015), um mapa fornece as condições 

necessários para localização dos fenômenos e fatos geográficos possibilitando sua 

análise. Torna-se bem mais fácil explicar e caracterizar determinados fenômenos por 

meio de um mapa, assim, também como no globo terrestre do que somente fazendo-se 

uso do texto. 

Um outro material bastante prático para se usar como metodologia, é o Atlas 

Geográfico, pois é um material repleto de informações, onde são expostas de forma 

simples, algo que pode chamar muito a atenção dos alunos, visto que o mesmo dispõe 

tanto de textos, como de figuras e mapas, é uma ferramenta bastante dinâmica e atrativa, 

tornando o seu uso mais adequado para aqueles que estão estudando a geografia no ensino 

fundamental. O professor pode distribuir Atlas para os alunos pedindo para que eles 

façam observações e logo em seguida, discorra sobre o que entenderam, permitindo que 

o aluno sinta vontade em participar da aula.  

 

USO DA TECNOLOGIA E DOS RECURSOS CARTOGRÁFICOS 

INFORMACIONAIS OU DIGITAIS 

 

Outra ferramenta bastante comum hoje em dia, é a Internet. O professor pode usar 

esse recurso para vários fins, dois deles, os vídeos e imagens que podem auxiliar o aluno 

na compressão de um determinado assunto. Há uma outra ferramenta que pode ser 

bastante atrativo aos olhos de quem a vê, estamos falando das GIF’s (Graphics 

Interchange Format), são imagens que simplesmente se movem, no qual repete o mesmo 

movimento repetidas vezes ao término do processo, o seu funcionamento é parecido com 

os de um vídeo. É algo bastante lúdico, como também é uma distração em que as crianças 

e jovens de atualmente, já têm uma devida aproximação. A internet é um grande livro 

com vários assuntos a ser explorado e a geografia não fica fora dessa grande gama de 

informações. Por isso deve-se tentar explora-la ao máximo, em da educação. 

Deste modo, é bastante comum recorrer a essa ferramenta, visto que ela está 

repleta de exemplos sobre quase tudo que se conhece no mundo, podendo ser usada, 

também, como uma forma de trocar informações, onde tanto os professores, como os 

alunos, podem se relacionar e trocar ideias e ensinamentos com outras pessoas, em 

diversos sites de buscas. À exemplo disso, encontra-se os sites educativos, assim como 

grupos de socialização e divulgação de notícias em redes sociais, com interesses 

educativos. 

Outra ferramenta bastante usada, que se encontra aliada à Internet, é o programa 

de computador Google Earth, onde se pode percorrer o mundo inteiro no balanço de sua 

rede de dormir em casa. Esse meio torna-se bastante prático uma vez que, sua função 
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lúdica chama total interesse de quem o acessa, devido à sua tecnologia inovadora. Quem 

não quer visitar as grandes pirâmides no Egito? Quem não quer visitar a grande muralha 

da China? Muito mais só do que um programa que serve para percorrer o mundo, o 

próprio Software disponibiliza várias ferramentas práticas que possibilita fazer estudos 

do local pesquisado, o que ajuda muito tendo em vista que nem sempre é possível 

conseguir autorização ou renda para aulas de campo para determinados lugares. 

 

ATUAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Os recursos cartográficos, seja nos livros ou fora deles, servem para chamar a 

atenção do aluno por meio do chamado “lúdico” pois dessa forma o aluno vai se sentir 

atraído e impulsionado a estudar e saber mais sobre a geografia, onde o mesmo vai 

criando gosto pela disciplina. Porém, na pesquisa feita pelos pibidianos em uma das 

escolas que fazem parte do projeto, na cidade e Pau dos Ferros - RN, notou-se a existência 

de vários recursos, como mapas e atlas, mas, nas observações feitas em salas de aula, viu-

se que o único recurso utilizado, é o livro didático. Com isso percebe-se que as 

metodologias estão sempre ali, disponíveis para uso, mas cabe ao professor traze-las para 

dento de sala de aula. 

Não se deve só relevar apenas o uso de metodologias que envolva a cartografia, 

mas o ensino do professor também é de extrema importância, pois cabe a ele fazer uso 

adequado desses recursos, estando também sob sua obrigação, se possível, revisar e 

ensinar, novamente, o aluno a fazer a leitura correta dos recursos cartográficos. Outra 

maneira bem prática para o professor repassar determinado assunto para ao aluno, seria 

fazer uso de recursos cartográficos “fora do livro didático”, como mapas e até mesmo o 

globo terrestre, dessa forma, sabendo associar tais recursos físicos com o assunto 

discutido no livro, tornando a aula bem mais atrativa. O professor também deve sempre 

está procurando novas maneias de estimular o aluno, visto que em muitos casos o aluno 

não consegue aceitar o “diferente”, como nova forma de aprendizado, então cabe ao 

professor construir um “arsenal” de metodologias para atingir o interesse por parte dos 

alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se demonstrar a vantagem do uso de recursos cartográficos para o ensino 

e para a aprendizagem dos conhecimentos geográficos. Não apenas os mapas presentes 

nos livros didáticos, mas já uma variedade de recursos impressos bidimensionais como 

cartas e mapas, e tridimensionais como globos terrestres, que já estão disponíveis para 

uso em sala de aula. Porém, vale ressaltar, que o uso desses recursos deve sempre serem 

usados em conformidade com o livro e o conhecimento do aluno, que se depara com tais 

ferramentas. A intenção não é abandonar os textos, mas usa-los em conjunto, tornando a 

aula mais leve e atrativa para os alunos. 

Hoje, porém, com o nosso período tecnológico, ferramentas digitais como a 

internet e o Google Earth aparecem como possibilidade de utilização em sala de aula. 

Porém, deve-se tomar cuidado ao usar esses métodos, pois nem sempre tudo que se 

encontra na Internet, está relacionado à educação, assim também como que nunca 

devemos trazer a tecnologia em primeiro plano, mas como um meio que atue lado-a-lado, 

melhorando as demais práticas já utilizadas em sala de aula. 

O professor tem uma posição de destaque, o que exige dele boa formação técnica, 

acadêmica, e preparo pedagógico para utilização à promoção da aprendizagem dos 
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alunos. O mesmo também deve sempre está em busca do conhecimento, em busca de 

novos métodos de ensino, e pincipalmente, em busca do seu próprio aprimoramento. 
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AS CLASSES MULTISSERIADAS: algumas reflexões interdisciplinares 

 

Willia Barbosa de Menezes112   

 

 

RESUMO 

O presente artigo visa discutir como a interdisciplinaridade auxilia no processo de 

aprendizagem dos alunos das escolas do campo, em classes multisseriadas. Assim posto, 

julgou-se necessário apresentar um breve histórico com os principais fatos que marcaram 

o surgimento e a implementação das classes multisseriadas no Brasil, bem como os 

conceitos relevantes para essa reflexão, entre eles a interdisciplinaridade, sinônimo da 

integração dos saberes para a superação do ensino fragmentado, seriado e disciplinar. 

Para o aprofundamento da discussão a metodologia utilizada é uma revisão bibliográfica 

proposto pelos autores Fazenda (1994, 2002), Hage (2006, 2010), Arroyo (2010, 2011) e 

a legislação que rege a educação do campo. Nesse sentido, a interdisciplinaridade 

apresenta-se como uma proposta capaz de alavancar as especificidades e os saberes do 

campo e de colocá-lo em evidência, tornando-o mais concreto e significativo.  

 

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Classe Multisseriada; Educação do Campo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto traz uma reflexão sobre a interdisciplinaridade e sua importância no 

processo de aprendizagem dos alunos de escolas de campo, em classes multisseriadas. O 

interesse pela temática teve sua origem durante minha atuação em uma classe com alunos 

do 1° ao 5° ano, na comunidade rural do município de Caraúbas/RN, onde resido. Durante 

esse período, percebi as dificuldades dos professores em ministrar os conteúdos didáticos 

respeitando as singularidades e o tempo de aprendizagem dos alunos em diferentes níveis 

de ensino. Frente a esse contexto, decidi, então, investigar como são desenvolvidas as 

práticas pedagógicas na perspectiva interdisciplinar, em diálogo com outras áreas de 

conhecimento, de modo a romper com um ensino fragmentado, compactado, reduzido e 

disciplinar.  

Na concepção de Faria (2015 p. 106), a “interdisciplinaridade provoca um 

momento de grande intensidade na produção do conhecimento, pois resulta da interação 

entre as disciplinas, ou seja, o conhecimento não se limita à fronteira, mas a ultrapassa”. 

A perspectiva exposta pelo autor revela a interdisciplinaridade não como um método de 

pesquisa, e sim como uma metodologia de ensino voltada para a interação de diferentes 

disciplinas e que atenda as especificidades de cada aluno. Dito isso, as classes 

multisseriadas devem contemplar estudantes de faixas etárias e séries/anos diferentes, 

lhes oferecendo conteúdos diversificados, relacionados às peculiaridades/singularidades 

do contexto em que estão inseridos, levando em conta as experiências de vida de cada 

aluno. Os conteúdos necessitam estar interligados também às demais áreas de 

conhecimentos.  

Nas escolas de classes multisseriadas, o professor leciona conteúdos variados, 

simultaneamente, em um único espaço físico, para vários alunos com idades, níveis de 

conhecimento e séries/anos distintos. Essas escolas, situadas não somente nas 
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comunidades rurais, mas também nas indígenas, urbanas e quilombolas, têm papel 

significativo para a iniciação escolar dos estudantes brasileiros, lhes oportunizando a 

formação crítica, além de fortalecer seus saberes, experiências, e vivências culturais. 

A metodologia adotada para a realização deste estudo foi uma pesquisa 

bibliográfica com ênfase em autores que ressaltam a importância da interdisciplinaridade 

como proposta pedagógica, entre eles Fazenda (1994, 2002), bem como em autores que 

discutem sobre as classes multisseriadas nas escolas do campo, com destaque para Hage 

(2006, 2010) e Arroyo Caldart e Molina (2011). 

Para o aprofundamento da discussão, o texto foi organizado em três tópicos. O 

primeiro, intitulado Breve contexto histórico das classes multisseriadas no Brasil, 

apresenta uma síntese com os principais fatos que marcaram o surgimento das classes 

multisseriadas da educação no campo. O segundo tópico - As classes multisseriadas: o 

que são? – aborda conceitos de vários autores no que se refere às classes multisseriadas, 

além de apresentar a legislação (LDB) e as diretrizes nacionais brasileiras que regem a 

educação no campo. Por último, o tópico Interdisciplinaridade e as classes 

multisseriadas reflete como a interdisciplinaridade é utilizada na prática dos professores 

auxiliando no processo de aprendizagem dos alunos de classes multisseriadas.  

 

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DAS CLASSES MULTISSERIADAS NO 

BRASIL 
 

As classes multisseriadas surgiram no Brasil logo após a expulsão dos jesuítas, 

ação ordenada pelo Marquês de Pombal - Sebastião José de Carvalho e Melo com o 

objetivo de implantar as reformas pombalinas, baseadas nas ideias iluministas. Segundo 

Saviani (2008), uma vez cumprida tal determinação foram implantadas as aulas régias, 

que se limitavam às primeiras letras (Latim, Grego e Filosofia). As aulas aconteciam nas 

casas dos professores ou numa sacristia. Nesse período, teve início o processo da 

escolarização por meio da multisseriação, pois as turmas eram heterogêneas, com alunos 

de diferentes idades e níveis de aprendizagem.  

Dois séculos depois, na década de 1923, chega ao Brasil, por esforço do inglês 

Joseph Lancaster, o método Lanscasteriano, também conhecido como o ensino mútuo ou 

monitorial, que visava a extensão da educação a toda a população trabalhadora, a fim de 

fundamentar a ordem social. O intuito era ensinar o maior número de pessoas com 

diferentes idades ao mesmo tempo. Nessa dinâmica, o aluno mais adiantado recebia 

orientação de um único professor e repassava os conhecimentos adquiridos para os 

demais alunos. Na mesma época, o ensino das primeiras letras no campo era ministrado 

nas fazendas, por professores ou por alguém que a comunidade considerasse capaz de 

instruir os outros. (SAVIANI, 2008). 

Com a chegada da revolução industrial trabalhadores da zona rural começaram 

a ser atraídos para os centros urbanos, intensificando o êxodo rural e provocando o 

inchaço nas cidades. Nesse momento, a sociedade brasileira começou a demonstrar 

preocupação com a educação no campo de forma mais sistematizada. Essa situação foi 

precursora do movimento em defesa da educação dos camponeses, conhecido como 

“Ruralismo Pedagógico”. Sua luta era por uma escola integrada às condições locais, 

visando promover a fixação do indivíduo do campo. 

Assim nasceu a escola nova, idealizada por Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, 

ambos inspirados pelas ideais de Dewey e Walter Lippmann (2008). A implantação dessa 

escola revolucionou o movimento social e político no âmbito educacional brasileiro, 

defendendo o ensino público e gratuito. Posteriormente, os movimentos de massa, como 

o Movimento dos trabalhadores sem-terra (MST), a Comissão Brasileiro-Americana de 
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Educação das Populações Rurais (CBAR), o Movimento de Educação de Base (MEB) - 

influenciada pelas ideias de Paulo Freire -, e a central única dos trabalhadores (CUT) 

desencadearam lutas significativas por terras e pelo direito à educação dos trabalhadores 

do campo.    

Como se pode ver, a história da escola rural de classes multisseriadas seguiu um 

percurso marcado por interesses econômicos e sociais, com exclusões e desigualdades. 

Na verdade, o ensino multisseriado surgiu para atender a problemas de ordem 

demográfica, devido ao número inferior de alunos nas comunidades rurais, situação que 

persiste até hoje. 

O marco histórico pela educação brasileira do povo que vive e trabalha no campo 

e que, por sua vez, impulsionou as escolas de classes multisseriadas na zona rural foi a I 

Conferência Nacional Por uma Educação do campo, realizada no ano de 1998, em Goiás, 

com o objetivo de promover ações e políticas públicas para a educação do campo.  

 
A discussão principal é garantir que todas as pessoas do meio rural 

tenham acesso a uma educação de qualidade, voltada aos interesses da 

vida do campo. Nisto está em jogo o tipo de escola, a proposta educativa 

que ali se desenvolve e o vínculo necessário desta educação com uma 

estratégia especifica de desenvolvimento para o campo. (CALDART; 

CERIOLI; FERNANDES, 2011, p. 23). 
 

Na perspectiva de Caldart, Cerioli e Fernandes (2011), a Conferência 

representou o início de movimentos sociais e conquistas por melhores condições de vida 

e para que as crianças, jovens e adultos do campo possam ter direito a uma educação de 

qualidade, que dialoga com sua cultura, trabalho e realidade.  

Para Molina (2011), o evento mencionado surgiu para denunciar o esquecimento 

desinteresse e silenciamento dos órgãos governamentais com relação à educação no meio 

rural, cujas escolas antes eram “tratadas como resíduo do sistema educacional brasileiro. 

[...] durante muito tempo à população do campo foi negado o reconhecimento e garantia 

do direito à educação básica”. (MOLINA, 2011, p.10).  

Com efeito, essa postura vai contra à Constituição Federal Brasileira de 1988, 

que, em seus artigos 205 e 208, consolida o compromisso do Estado e da sociedade 

brasileira em garantir a educação para todos, respeitando o direito e a promoção do ensino 

em todas as modalidades, bem como as particularidades e especificidades culturais e 

regionais. (BRASIL, 1988).  

Vale frisar que os olhares foram, de fato, direcionados para as escolas rurais de 

classes multisseriadas a partir do parecer CNE/CEB nº.36/2001, de 4 de dezembro de 

2001. O documento enfatiza o direito ao ensino que respeite as diferenças e o contexto 

local, tratando a qualidade da educação escolar como política de igualdade, incluindo 

todos os cidadãos brasileiros. Isso está explícito também na Lei nº 9.394 de 1996 – LDB, 

a qual estabelece que a educação básica para a população rural deve promover as 

adaptações necessárias, de acordo com as peculiaridades da vida rural, adequando o 

currículo, o calendário e a organização escolar, bem como as metodologias às 

especificidades, às condições climáticas e ao trabalho no campo.  

 

AS CLASSES MULTISSERIADAS: o que são? 
 

Como foi discutido no tópico anterior, as classes multisseriadas fazem parte da 

realidade educacional brasileira desde o período colonial e vêm se desenvolvendo no 

decorrer da história. As escolas que seguem esse modelo têm assumido a responsabilidade 

quanto à iniciação escolar da população rural, antigamente marcada pelo analfabetismo, 
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por esse motivo são tão importantes quanto qualquer outra instituição escolar localizada 

em outo contexto.  

Para Hage e Rocha (2010, p.15), a palavra “multisseriada conduz para espaços e 

tempos onde uma parcela significativa da população estudou nos anos iniciais de sua 

escolarização”. No contexto nacional, o ensino multisseriado refere-se à forma de 

organização do ensino fundamental notadamente no âmbito rural, sendo promovido pelas 

escolas cujas turmas são compostas por alunos de diferentes níveis de aprendizagens. 

Nesse tipo de organização ocorre a “junção de alunos de diferentes níveis de 

aprendizagem (geralmente agrupados em série do 1° ao 5° ano) e diversas faixas etárias, 

submetida à responsabilidade de um único professor numa sala de aula” (SANTOS; 

MOURA, 2010, p.34). De outro modo, Hage (2006, p.5) esclarece que as escolas de 

classes multisseriadas “são espaços marcados pela heterogeneidade, reunindo grupos com 

diferenças de série, sexo, idade, interesses, e domínio de conhecimento”. Essa 

heterogeneidade deve ser considerada também no desenvolvimento das práticas 

pedagógicas, de modo a valorizar as particularidades, experiências, diversidades e 

complexidade dos sujeitos do campo, relacionando os conteúdos curriculares numa 

perspectiva interdisciplinar. 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação nº 9.394/96 determina 

que os conteúdos curriculares e a metodologia de ensino para os educandos das escolas 

rurais estejam de acordo com a realidade do campo, valorizando suas especificidades e 

particularidades, como proposto no artigo em destaque: 

 
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 

adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 

especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 2007). 
 

De forma complementar ao que foi dito, Arroyo Caldart e Molina (2011) salienta 

que os saberes e práticas educativas devem estar em sintonia com os valores culturais e 

formação que acontecem também fora da escola. Nessa perspectiva, a 

interdisciplinaridade se caracteriza como uma proposta capaz de alavancar as 

especificidades dos alunos e do meio em que estão inseridos, suscitando discussão em 

torno dos conteúdos e, tornando o saber mais concreto e significativo, por isso o ensino 

interdisciplinar deve ser inserido e exercido nas classes multisseriadas. O fato de as 

escolas rurais terem características peculiares não impede o aprendizado, mas os 

conteúdos devem, de preferência, estar relacionados a temas específicos do contexto 

local, o que implica em uma prática interdisciplinar.  

Ainda com relação às classes multisseriadas, a Resolução CNE/CEB n°2, de 28 

de Abril de 2008 — que traz as diretrizes complementares com normas e princípios para 

o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento à educação básica do campo —, 

em seu artigo 10, aponta que: 
 

§2°As escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade 

definido em nível nacional, necessitam de professores com formação 

pedagógica, inicial e continuada, instalações físicas e equipamentos 

adequados, materiais didáticos apropriados e supervisão pedagógica 

permanente. (BRASIL, 2008). 



296 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

 

Essa, entretanto, é uma realidade que está muito distante do que tem sido 

observado nas escolas. Hage, (2006 p.3) comprova essa verdade ao afirmar que “[...] 

professores se sentem sobrecarregados ao assumirem outras funções nas escolas de 

classes multisseriadas, como: faxineiro, líder comunitário, diretor, secretário, merendeiro, 

agricultor, etc.”.  

Além da sobrecarga de trabalho, Hage (2006) também aponta que os educadores 

têm dificuldades em organizar o processo pedagógico nas classes multisseriadas, devido 

à junção de várias séries/anos em um mesmo espaço, ao mesmo tempo. Essa realidade 

exige do docente a elaboração de planos de acordo com a seriação, muitas vezes 

desconectados da realidade cultural do campo.  

Na concepção de Arroyo (2010, p. 12) “a organização seriada do conhecimento 

levou a uma compreensão segmentada, disciplinada, hierárquica e linear tanto dos 

conhecimentos quanto dos processos de ensinar-aprender”. Em complemento, Hage e 

Rocha (2010, p.15) esclarecem: “Ser multisseriado denuncia o diálogo com a série – 

herança do modo de organização da escola no meio urbano. Os professores reinventam 

espaços, dividindo séries em filas de carteiras, separando o quadro, contando com o apoio 

dos alunos mais adiantados”.  

Em síntese, as escolas de classes multisseriadas podem ser compreendidas como 

um espaço educativo em que os alunos de diversas faixas etárias e experiências podem 

compartilhar e criar novas formas de conhecimento, por essa razão essas classes não 

podem ser menosprezadas. Arroyo (2010) admite, portanto, que essas escolas requerem 

outros olhares. De outro modo, Arroyo, Caldart e Molina (2011, p.8) afirmam:  

 
O silenciamento, esquecimento e até o desinteresse sobre o rural nas 

pesquisas sociais e educacionais é um dado histórico que se torna 

preocupante, somente 2% das pesquisas dizem respeito a questões do 

campo, não chegando a 1% as que tratam especificamente da educação 

escolar no meio rural.  

 

Os dados apontados pelos autores referenciados reforçam mais ainda a 

necessidade de novos olhares para as classes multisseriadas, olhares que valorizem a 

heterogeneidade, uma das características primordiais desses espaços. Como mediador 

entre os alunos e o conhecimento a ser adquirido, o educador deve assumir uma postura 

interdisciplinar, a fim de interligar os saberes aos conteúdos abordados, considerando o 

contexto local e a diversidade rural. Essa ação proporcionará uma interação e diálogo 

entre os educandos, professores e o cotidiano.  

Apesar das dificuldades e desafios impostos aos professores que lecionam em 

classes multisseriadas, é perceptível a importância desses espaços para uma 

aprendizagem pautada nos valores culturais presentes nas comunidades rurais.  Posto isso, 

Rocha e Hage (2010, p.136) destacam: 

 
A grande vantagem das turmas multisseriadas é que o educador pode 

mediar a inter-relação entre diferentes faixas etárias e de conhecimento, 

tornando o fazer pedagógico mais dialógico, com isso fortalece-se o 

respeito pelo o outro, a valorização das diversidades e o entendimento 

de que é preciso partir da unidade para o todo[...]  

 

 

A INTERDISCIPLINARIDADE E AS CLASSES MULTISSERIADAS 
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O termo interdisciplinaridade foi usado pela primeira vez em 1937, pelo 

sociólogo alemão Louis Wirtz, entretanto, o movimento da interdisciplinaridade foi 

iniciado apenas em meados da década de 1960, na Europa, principalmente na França e na 

Itália. Sua ocorrência se deu a partir da necessidade de superação da fragmentação 

disciplinar e compactada do conhecimento, causada por uma epistemologia de cunho 

positivista, cartesiano e tecnicista.  

No Brasil, a discussão do termo teve início no final da década de 60, com sérias 

distorções que, impensadamente, o transformaram em produto das reformas educacionais 

ocorridas entre 1868 e 1971. (FAZENDA, 1994). A primeira produção nacional 

significativa sobre a interdisciplinaridade foi elaborada pelo professor Hilton Japiassú. 

Em seu estudo ele apresenta as principais ideias, questionamentos e conceitos a respeito 

da temática.  

Para Fazenda (2002, p.11), a interdisciplinaridade é uma “nova atitude diante da 

questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 

aprender e dos aparentemente expressos, colocando-o em questão”. Portanto, quando 

assumimos uma postura interdisciplinar estamos assumimos uma atitude epistemológica. 

Essa atitude implica no modo de pensar e agir, assumindo uma postura que privilegia a 

abertura para uma vivência interativa, mediada por conhecimentos diversificados. 

A proposta interdisciplinar valoriza um conjunto de disciplinas interligadas, 

devendo o educador assumir a responsabilidade de desenvolver atividades dinâmicas e 

inovadoras, de modo a evitar um ensino isolado, fracionado e disperso. De acordo com 

Fazenda (1994), o ensino interdisciplinar requer um trabalho cooperativo, com a 

participação de alunos, professores, gestores e demais sujeitos integrantes da comunidade 

escolar. Isso significa que a integração não deve ocorrer apenas entre as disciplinas 

escolares, mas também entre as pessoas, seus conceitos, informações e metodologias no 

ensino.  

A interdisciplinaridade não tem a intenção de criar novas disciplinas ou saberes, 

mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para solucionar ou compreender 

um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vistas. Em outras palavras: 

 
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém 

sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão 

das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e 

trabalha todas as linguagens necessárias para a constituição de 

conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro 

sistemático dos resultados. (BRASIL, 2002). 
 

O ensino na perspectiva interdisciplinar vai, pois, além da simples junção de 

conceitos específicos de cada disciplina, ele exige que os professores planejem as aulas 

juntos e que se apropriem de conceitos de outras áreas, enriquecendo o seu próprio 

conhecimento primeiro para depois repassá-lo aos alunos.  

Nas classes multisseriadas do campo, foco deste estudo, o trabalho 

interdisciplinar tem como principal objetivo complementar as demais disciplinas e 

ampliar a visão dos educandos. Segundo os Parâmetros Curriculares:  

 
É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo 

integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de 

investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir 

da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina 
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isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. (BRASIL, 

2002, p.76) 
 

De acordo com o que está exposto no documento acima mencionado, os alunos 

das classes multisseriadas podem ser reunidos em grupos, não necessariamente por série, 

mas por objetivos, a partir de eixos temáticos vivenciados no seu meio e discutidos na 

sala de aula. O intuito dessa organização é promover a integração dos alunos com o 

contexto no qual a escola está inserida e ampliar seus conhecimentos. Através dos eixos 

temáticos podem ser desenvolvidas atividades que integrem as disciplinas, oferecendo 

aos educandos uma visão globalizada.  

É importante salientar que a interdisciplinaridade se aprende com a vivência, 

atrelada a uma prática contextualizada e real. (FAZENDA, 2002). Para a autora citada, 

os princípios que subsidiam a prática docente interdisciplinar são: respeito, desapego, 

humildade e coerência. Dito isto, é possível afirmar que a interdisciplinaridade é uma 

aliada na prática pedagógica dos professores e no processo de aprendizagem dos alunos 

das escolas de classes multisseriadas no campo, pois interliga os saberes culturais do 

campo com as diversas áreas de conhecimentos, proporcionando um ambiente de 

aprendizagem acolhedor, prazeroso e dinâmico. Isso confirma que: 

 
A escola pode ser um lugar privilegiado de formação de conhecimento 

e cultura, valores e identidades das crianças, adolescentes, jovens e 

adultos. Não para fechar-lhes horizontes, mas para abri-los ao mundo 

desde do campo, ou desde do chão em que pisam. Desde suas vivências, 

sua identidade, valores e culturas, abrir-se ao que há de mais humano e 

avançado no mundo (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011, p.14).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do que foi exposto, as escolas de classes multisseriadas podem ser 

compreendidas como uma organização de ensino que possibilita o desenvolvimento 

educativo de alunos de faixas etárias e experiências diversas, por meio da participação e 

de formas coletivas de apropriação do conhecimento.  

Prioritária nessas escolas, a interdisciplinaridade busca superar o ensino linear, 

seriado, compactado e distante do contexto local, valorizando as relações do cotidiano 

fora da escola. É importante, portanto, que o trabalho interdisciplinar valorize e reconheça 

a cultura presente no meio rural, o que não significa que o professor deva trabalhar apenas 

a realidade do campo. Pelo contrário, ele deve fazer com que os educandos percebam que, 

além do seu modo de viver, existem outros tipos de relações presentes na sociedade da 

qual fazem parte. Afinal, “É fundamental contextualizar-se para poder conhecer” 

(FAZENDA, 2002, p.12). Nesse sentido, o trabalho interdisciplinar nas classes 

multisseriadas se torna uma ponte para interligar as áreas de conhecimento, ampliando 

seu desenvolvimento intelectual e auxiliando no processo de aprendizagem, bem como 

na construção do sujeito como um ser social e crítico.  

A partir desta reflexão, espera-se que surjam novos estudos acerca da 

interdisciplinaridade nas classes multisseriadas como ferramenta pedagógica 

fundamental para que o professor construa uma postura capaz de valorizar as 

especificidades dos sujeitos do campo e de tornar o saber mais prazeroso, dinâmico e 

concreto. 
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BENJAMIM, MOSSORÓ – RN 

 

 

Magna Maria Benevides Gomes113 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho consiste em analisar as ações ambientais do Núcleo de Educação 

Ambiental - NEA VIII, da Escola Municipal José Benjamim, Mossoró-RN, no ano de 

2003, o ano de criação do núcleo na instituição, e os projetos realizados no ano atual, 

2018, verificando os possíveis impactos na comunidade escolar e seu entorno. Para 

analisar as ações do NEA VIII, foi utilizada pesquisa documental dos projetos realizados 

no ano 2003 e 2018, além de análise de dados por meio de entrevistas estruturadas com 

participantes da comunidade escolar. Foram encontrados resultados satisfatórios nos dois 

anos analisados, onde se pode destacar o engajamento do setor público por meio de 

parcerias com a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) e Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), bem como o empenho da equipe de professores 

no intuito de desenvolver projetos que impactem os alunos e a comunidade do entorno 

escolar, a fim de que estes também sejam agentes transformadores da sociedade capazes 

de enfrentar e propor soluções para as questões socioambientais. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, NEA VIII, Projeto, Escola Municipal José 

Benjamim, Comunidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Ambiental é uma prática que passou a ser desenvolvida de forma 

sistemática nas unidades escolares após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

É importante ressaltar que nessa época o tema era tratado de forma pontual, visto que uma 

ou outra disciplina tratava das questões ambientais. Porém a partir da II Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro no 

ano de 1992, onde foi elaborada um dos principais documentos da Conferência (Agenda 

21), foi instituído no país, sob recomendação da Agenda, diretrizes sobre a Educação 

Ambiental no Ensino Formal. A partir daí temos a Lei de Diretrizes de Bases 9.394/96, 

que em seu artigo 27, inciso I destaca: “Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação 

básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: I - a difusão de valores fundamentais ao 

interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática”; 

Temos também a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, estabelecendo a Educação 

Ambiental em todos os níveis de ensino, tanto na rede pública quanto na rede privada, 

além de tratar da Educação Ambiental não formal. 

Após a II Conferência sobre Meio Ambiente e a promulgação das leis supracitadas foi 

possível identificar a realização de ações que possibilitaram o desenvolvimento de 

projetos de educação ambiental nas unidades de ensino do município de Mossoró. Para 

                                                           
113Especialista em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido. Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte. magnamariabgomes@gmail.com 



302 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

isso houve a capacitação dos profissionais em educação, através do Programa Parâmetros 

em Ação – Meio Ambiente na Escola, do Governo Federal, que formou professores das 

diversas áreas de ensino em Educação Ambiental no ano de 2002. Como resultado dessa 

formação, a Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Gerência Executiva da Gestão 

Ambiental, criou quatro NEA’S, que são os núcleos de Educação Ambiental, elegendo 

quatro escolas municipais dentro da cidade de Mossoró que serviram como referência às 

escolas próximas, que passaram a desenvolver e auxiliar os projetos e atividades 

socioambientais. 

A Escola Municipal José Benjamim, primeiramente fez parte do NEA III, sediada 

da Escola Municipal Dinarte Mariz, acompanhando e desenvolvendo ações conjuntas a 

esse NEA. Com o crescimento e fortalecimento das ações no José Benjamim, a unidade 

de ensino se desvinculou do NEA III e passou a compor o NEA VIII, desenvolvendo 

atividades ambientais que atendessem as expectativas da própria comunidade onde está 

inserida. 

  Assim, realizamos uma pesquisa prático-teórica no núcleo de Educação 

Ambiental do NEA VIII – da Escola Municipal José Benjamim, município de Mossoró – 

RN, tendo como objetivo analisar in loco as ações ambientais que a própria escola 

desenvolveu no ano de 2003, quando passou a ser designada como NEA VIII, e, as ações 

que desenvolve no ano atual, 2018, verificando os possíveis impactos na comunidade 

escolar e seu entorno, ou seja, o Bairro Planalto Treze de Maio, Mossoró – RN. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

       Para além de apenas transmitir conteúdos devemos desenvolver ações que 

fortaleçam nos alunos a consciência de pertencimento e de responsabilidade no cuidado 

com o ambiente em que vivem, como forma de garantir para si e para todo ser vivo, bem 

como as futuras gerações, um espaço adequado, digno de desenvolvimento de vida. Paulo 

Freire, em Pedagogia da autonomia, já afirmava que “a educação é uma forma de 

intervenção no mundo”.  

Vejamos como se consolidou no nosso país ações para uma educação voltada aos 

cuidados com o ambiente, através da Educação Ambiental. 

 

Educação Ambiental 
 

Após a ECO-92 com a construção da Agenda 21, o tema Educação Ambiental 

passou a fazer parte dos currículos escolares, conforme Guia do Formador, do MEC, 

2001. Aos poucos foram se inserindo estudos, debates e pesquisas sobre o comportamento 

do homem e sua forma de ver e tratar o mundo e todos os recursos disponíveis à 

sobrevivência no planeta. 

Passamos a discutir mais abertamente a sociedade do consumo, percebendo a 

extração de recursos naturais como forma de enriquecimento de alguns poucos e o 

crescimento desordenado das cidades, que, sem políticas públicas eficientes, veem 

aumentar problemas de saúde, saneamento, urbanização, violência, fome, miséria, enfim, 

injustiças sociais e baixa qualidade de vida. 

Segundo GADOTTI, (2008, p. 03) para se alcançar uma vida equilibrada e em 

harmonia com meio ambiente é necessário que desenvolvamos uma educação sustentável, 

pois: “Educar para a sustentabilidade implica mudar o sistema, implica o respeito à vida, 

o cuidado diário com o planeta e o cuidado com toda a comunidade da vida, da qual a 

vida humana é um capítulo.” 
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Compreendemos que está nas mãos do ser humano, em suas escolhas, construir 

uma sociedade sustentável, que valorize a vida com um propósito de paz e de esperança 

e, é através da educação sustentável, quebrando os velhos pontos de vista, voltados para 

o consumo exagerado e desenfreado, formando visões e pensamentos humanitários, 

equilibrados com o planeta, que conseguiremos transformar o paradigma dominante para 

um ambiente de novos paradigmas.  Como observa Paulo Freire (1996, p.47):  

 
“O que quero repetir com força, é que nada justifica a minimização dos 

seres humanos, no caso das maiorias compostas de minorias que não 

perceberam ainda que juntas seriam maioria.” (...)                                                                     

“Não junto a minha voz à dos que, falando em paz, pedem aos 

oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação.” 

 

Educação Ambiental na escola 
 

Como forma de atender as necessidades sociais, surgem os temas transversais 

dentro dos currículos escolares, que, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), MEC, 2001, abordam temas como: ética, saúde, meio ambiente, pluralidade 

intelectual, orientação sexual, trabalho e consumo. O desenvolvimento dos temas 

transversais nas escolas possibilita o estudo e a discussão sobre a dignidade das pessoas, 

igualdade de direitos e a construção da cidadania. 

Discutir Meio Ambiente na escola significa mais que informações e conceitos. Significa 

desenvolver um currículo com propostas de trabalhar a construção e o fortalecimento de 

valores e de atitudes de respeito, cuidado, inclusão e comportamentos de solidariedade e 

de participação. Inserindo em seus conteúdos propostas que desenvolvam habilidades e 

competências voltadas à manutenção da vida em nosso lugar e em nosso planeta, como é 

previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, §1°, VI, que trata: 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público (...) 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; (...) 

 

Discutir Meio Ambiente significa muito mais que tratar apenas da fauna e da flora 

de uma região ou estudar rios, mares e clima. No PCN Meio Ambiente, encontramos uma 

definição que vai além dos conceitos mais conhecidos e mais aceitos, desconstruindo toda 

formação tradicional de ensino dizendo: 

 
O termo Meio Ambiente indica um espaço onde um ser vive e se 

desenvolve, trocando energia e interagindo com os elementos do seu 

ambiente, provoca tipos de modificação que se transformam com o 

passar da história. E, ao transformar o ambiente, os seres humanos 

também mudam sua própria visão a respeito da natureza e do meio em 

que vive (BRASIL, PCN Meio Ambiente, 2001, p.75). 

 

Entender esse novo conceito possivelmente trará mudanças profundas no modo de 

pensar e de agir do ser humano enquanto parte de um todo, e dentro das escolas, trará 
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uma mudança de comportamento, onde alunos, professores, funcionários e pais se 

sentirão parte integrante e que suas ações ou a falta delas influenciarão nos resultados e 

nas diversas situações e acontecimentos da comunidade escolar e seu entorno.  

 

METODOLOGIA 

 

O Núcleo de Educação Ambiental da Escola Municipal José Benjamim, Mossoró-

RN, na última década, vem desenvolvendo ações educativas sobre questões ambientais 

que envolvem a comunidade do entorno escolar, procurando auxiliar e melhorar o 

comportamento da própria comunidade em relação aos cuidados com o meio ambiente.  

Para verificarmos se houve ou não mudanças significativas na comunidade escolar e seu 

entorno, realizamos um trabalho de pesquisa documental (LAKATOS, 2010) do NEA 

VIII, a partir da análise dos projetos ambientais desenvolvidos no ano de 2003, ano em 

que a escola passou a ser um NEA, e, pesquisamos também os projetos atuais (ano de 

2018), que foram desenvolvidos pela Escola.  

Além da pesquisa documental realizamos entrevistas estruturadas (HAGUETTE, 

1992), com perguntas pré-determinadas que foram aplicadas com dez pessoas que 

participaram ou que participam ativamente das ações que o NEA VIII desenvolve, 

representando os quatro segmentos da comunidade escolar: alunos, pais, professores e 

funcionários, confrontando com os referenciais teóricos que servem de base às ações do 

Núcleo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Caracterização da área de estudo 

O Núcleo de Educação Ambiental – NEA VIII, como sede na Escola Municipal 

José Benjamim, no Bairro Planalto Treze de Maio, Mossoró – RN, atende, no ano de 

2018, uma clientela de 277 alunos no Ensino Fundamental, sendo 162 alunos nos anos 

iniciais, do 1° ao 5° ano, e, 115 alunos nos anos finais, do 6° ao 9° ano. A maioria dos 

alunos moram no próprio bairro, ou na comunidade vizinha, a comunidade Alameda dos 

Cajueiros, que vem crescendo de forma desordenada e figura dentre os chamados “bairros 

não oficiais” da cidade de Mossoró (CLARA Maria, p. 53). A escola está localizada na 

área oeste da cidade de Mossoró, bem próxima ao Rio Apodi/Mossoró, numa região 

periférica da cidade com altos índices de criminalidade juvenil. 

 

Figura 1: Localização Geográfica da Escola Municipal José Benjamim 

 

 
Fonte: Google maps, Jan. 2019. 
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Estão presentes no bairro: escolas da rede estadual, municipal, particulares; 

farmácias; supermercados; mercadinhos; padarias; lojas de roupas; posto de saúde e UPA. 

Além dos serviços de infraestrutura: água encanada; energia elétrica; sistema de 

esgotamento sanitário e coleta de lixo. O bairro apresenta quase todas suas ruas 

pavimentadas.   

A população do entorno da Escola Municipal José Benjamim é formada em sua 

maioria por trabalhadores de “baixa e média renda”, ligados principalmente ao setor 

terciário, que recebem até um salário mínimo. Uma grande porcentagem dos moradores 

do bairro depende de Programas do Governo Federal, como o Bolsa Família. Os mesmos 

apresentam um baixo nível de escolarização, não tendo nem mesmo concluído o Ensino 

Fundamental.  

Observa-se que parte do trajeto do Rio Apodi/Mossoró passa pelo bairro, sendo 

essa uma informação relevante do ponto de vista ambiental. O rio Apodi/Mossoró tem 

210 km de extensão, nasce no município de Luiz Gomes, percorre os municípios da 

Chapada do Apodi, banha a cidade de Mossoró e deságua no Oceano Atlântico, entre as 

cidades de Grossos e Areia Branca. A população do bairro usa o próprio rio como um 

local de despejo dos mais variados tipos de resíduos, onde não se pode mais pescar nem 

nadar em suas águas que estão poluídas. No período das chuvas, o bairro apresenta grande 

número de pessoas infectadas pelo mosquito Aedes Aegypti, com sintomas de dengue, 

conforme informações da Secretaria de Saúde do município.   

Durante pesquisa de campo foi possível identificar uma pequena quantidade de 

vegetação nativa ainda presente no bairro. Em suas ruas percebemos o plantio 

predominante de árvores popularmente chamadas de Nim - Azadirachta Indica – e Fícus, 

porém nos canteiros de algumas ruas encontramos plantas nativas como a Craibeira da 

vegetação do bioma Caatinga e Cerrado.  

 

Projetos desenvolvidos pelo NEA VIII em 2003 
 

O NEA VIII participou ativamente de todas as Conferências Infanto-juvenil sobre 

Meio Ambiente. No ano de 2003, em sua primeira edição o tema escolhido foi: Vamos 

cuidar do Brasil com escolas sustentáveis. A conferência é organizada por etapas, 

iniciando-se pela conferência nas escolas, depois a conferência regional, a conferência 

estadual e por fim a conferência nacional. Em cada conferência é eleito o delegado (a) 

/aluno para representar, por ordem: a escola, o município, o estado, e a nação. Nas 

conferências são sugeridos temas para serem trabalhados pelas escolas: Terra; Ar; Água; 

Fogo. Após a eleição de um tema específico cada escola passa a desenvolver ações 

prioritárias que contribuam no processo de solução dos problemas locais de cada 

comunidade e consequentemente, da região e do próprio país. 

Nesse mesmo ano, a professora de ciências produziu um herbário a partir da coleta 

de árvores existentes nas ruas do bairro Planalto Treze de Maio, constatando a existência 

de uma única espécie nativa do bioma Caatinga, a Carnaubeira - Copernicia prunifera-. 

Depois da realização desse levantamento o NEA em parceria com a Secretaria Municipal 

de Urbanismo de Mossoró, realizou o plantio de Craibeiras – Tabebuia Aurea - na área 

interna da Escola Municipal José Benjamim e em alguns canteiros de vias públicas no 

entorno da escola, expandindo posteriormente por toda a cidade de Mossoró. 

O NEA VIII também participou ativamente do Projeto Rio Apodi/Mossoró: 

Integridade ambiental a serviço de todos; esse projeto teve a duração de dois anos e 

desenvolveu ações buscando a conscientização, a valorização e o uso racional da água do 

rio Apodi/Mossoró. Esse projeto foi financiado pelo Programa Petrobrás Ambiental, em 

parceria com a UERN, UFERSA e Fundação Guimarães Duque. Durante dois anos, os 
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professores da instituição foram assessorados por professores das universidades citadas e 

tiveram a oportunidade de visitar vários trechos do rio e perceber o estado em que o 

mesmo se encontrava, além de desenvolverem ações de sensibilização, cuidado e tomada 

de decisão com os alunos sobre a relação entre a qualidade das águas do rio 

Apodi/Mossoró e a qualidade de vida da própria comunidade em que vivem. 

 

Projetos desenvolvidos em 2018 
 

O NEA VIII planejou os seguintes projetos a serem desenvolvidos pela 

comunidade escolar: 

 

Combate à Dengue: Prevenir é a solução 

Esse projeto foi desenvolvido durante quase todo o ano letivo de 2018, 

principalmente no 1° bimestre de aulas, período que coincide com as chuvas na nossa 

região e são detectados muitos casos de dengue em Mossoró. No projeto foram realizadas 

atividades internas, envolvendo alunos e professores como também atividades externas, 

onde os alunos, professores e funcionários mobilizaram a comunidade do entorno escolar 

através de panfletagem e caminhada de alerta e prevenção contra o mosquito. 

 

Figura 2: Alunos e Professores na Escola Municipal José Benjamim em caminhada 

pelas ruas do bairro Planalto Treze de Maio contra o mosquito da dengue. 

 

 
Fonte: Acervo da Escola 

 

Projeto alimentação saudável 
 

Nesse projeto o NEA VIII teve como pretensão o fortalecimento de hábitos de 

uma alimentação equilibrada, incentivando a troca de alimentos industrializados por 

alimentos naturais, valorizando as frutas, hortaliças e legumes da nossa região. Esse 

projeto foi desenvolvido durante todo o ano letivo e no final do terceiro bimestre a escola 

iniciou a construção de canteiros de alvenaria para o plantio de uma horta didática na 

própria escola 

 

Entrevista estruturada 
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Para a coleta de dados empírico foi realizada uma pesquisa de campo com 

aplicação de questionários com perguntas pré-estabelecidas. Foram entrevistados dez 

membros da comunidade escolar da Escola Municipal José Benjamim/NEA VIII, sendo 

03 alunos, 03 professores, 03 funcionários e 01 mãe, para que tivéssemos uma visão a 

respeito da percepção que a comunidade tem das ações socioambiental desenvolvidas 

pelo NEA VIII na própria escola e seu entorno.  

O questionário foi composto das seguintes questões: A Escola Municipal José 

Benjamim desenvolve projetos na área ambiental?; Quais são os projetos que estão 

sendo desenvolvidos atualmente?; Quantos professores estão envolvidos no 

desenvolvimento dos projetos?; Como é a participação e o envolvimento dos alunos nos 

projetos ambientais?; Como é a participação dos pais no desenvolvimento dos projetos 

desenvolvidos na escola?; A escola possui área arborizada, horta ou outros espaços que 

poderão ser utilizados para trabalhar Educação Ambiental?; Na escola existe o processo 

de separação do lixo produzido pela comunidade escolar?; Os professores realizam 

atividades com os alunos Fora da escola? Quais são os principais locais utilizados pelos 

professores?; A escola realiza aulas de campo para trabalhar a realidade local sobre 

questões ambientais?; Para você o que é o NEA VIII?. 

Obtivemos respostas variadas que nos dão uma ideia do funcionamento do NEA 

VIII dentro da comunidade escolar do José Benjamim, inclusive observando que as ações 

de cunho socioambientais mais recentes, são também as mais lembradas e citadas. 

A seguir, apresenta-se os gráficos com os resultados obtidos nas entrevistas. 

Nas questões 01 e 02, sobre o desenvolvimento de projeto na Escola Municipal José 

Benjamim, todos os entrevistados afirmaram que a escola desenvolve projetos na área 

ambiental e foram unânimes em citar a horta escolar, seguido pelo projeto de alimentação 

saudável, depois os projetos de combate ao mosquito Aedes Aegypti e do trânsito. 

 

Figura 3: Gráfico referente às questões 01 e 02 

 

 
 

Em relação as questões 03, 04 e 05, sobre a participação de professores, alunos e 

pais no desenvolvimento dos projetos, 60% acham que professores e alunos participam e 

90% acham que os pais participam pouco ou não participam dos projetos desenvolvidos 

na escola. 
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Figura 4: Gráfico referente às questões 03, 04 e 05

 
 

As questões 06 e 07, sobre espaços arborizados e separação do lixo dentro da 

própria escola, 90% afirma que a escola possui áreas verdes e 60% acha que a escola não 

faz a separação do lixo produzido no espaço escolar. 

 

Figura 5: Gráfico referente às questões 06 e 07 

 

 
 

Já em relação as questões 08 e 09, sobre a realização de aulas de campo e se estão 

ligadas aos problemas socioambientais da comunidade escolar, 100% dos entrevistados 

responderam que existem aulas de campo na instituição e 90% acha que as aulas de campo 

estão relacionadas à realidade local. 
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Figura 6: Gráfico referente às questões 08 e 09 

 
 

 

Por fim, em relação à questão 10, 70% dos entrevistados reconhecem o NEA como 

o Núcleo de Educação ambiental, e souberam dizer, de formas variadas, o seu significado. 

Apenas 30% não souberam dizer o que é o NEA. 

 

Figura 7: Gráfico referente à questão 10. 
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CONCLUSÃO 

 

Com identidade própria, a escola, traz uma cultura formada pelos valores, 

costumes e tradições passadas de geração à geração, e, no NEA, que é a própria escola, 

ainda há que se planejarem atividades que ascendam o desejo de participação e 

colaboração de toda comunidade escolar do José Benjamim e quiçá, de toda comunidade 

local, fortalecendo no interior escolar, através da elaboração coletiva de projetos 

socioambientais, a concepção de que, a partir das nossas ações cotidianas, que são 

construídas e reconstruídas continuamente, estaremos contribuiremos com a qualidade de 

vida na própria comunidade em que vivemos. 

  Percebemos que durante sua caminhada, o NEA VIII contou e ainda conta com a 

parceria das Universidades públicas da cidade de Mossoró e que dentro do espaço interno 

da comunidade escolar da Escola Municipal José Benjamim, sede do NEA VIII, parte da 

equipe de professores procuram desenvolver projetos socioambientais na perspectiva de 

mudanças de comportamento dos alunos e da própria comunidade do entorno escolar, 

frente às dificuldades e desigualdades sociais vividas no cotidiano dessas pessoas e que 

são sentidas claramente no dia a dia da escola.  

Os projetos que o NEA desenvolveu nos anos de 2003 e 2018, foram elaborados 

buscando a participação coletiva da comunidade escolar. Através de atividades internas e 

externas, o Núcleo buscou o envolvimento dos moradores do entorno escolar, realizando 

parcerias com as universidades da cidade, mobilizando alunos, professores e pais, criando 

condições e espaço de manifestações sobre os problemas que a própria comunidade 

enfrenta, causados pelo descuido com o ambiente, com o local onde vivem. 

A participação de toda comunidade escolar no desenvolvimento dos projetos 

socioambientais desenvolvido pelo NEA ainda não foi alcançada, de acordo com os 

resultados obtidos a partir de questionário realizado e apresentado descrito nesse artigo. 

No entanto, serve como parâmetro para que a escola/NEA VIII, continue desenvolvendo 

projetos que possibilitem a convivência democrática e a formação de cidadãos 

conscientes, capazes de assumir responsabilidades na resolução dos problemas 

enfrentados no seu cotidiano.   
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