
 

 

 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP 

Lislayne Carneiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERDISCIPLINARIDADE ESCOLAR: 

proposta didática de um modelo para a educação  

 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 

 

Lislayne Carneiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERDISCIPLINARIDADE ESCOLAR: 

proposta didática de um modelo para a educação  

 

 

 

 
Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para obtenção do título de Doutora em Educação: 
Currículo, sob a orientação da Professora Dra. Drª Ivani 
Catarina Arantes Fazenda. 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CARNEIRO, Lislayne 
 
A Interdisciplinaridade Escolar: proposta didática de um 
modelo para a educação. Lislayne Carneiro. São Paulo: 
PUC/SP, 2018. 
 
(173 fls) 
 
Tese de Doutorado em Educação: Currículo, sob a orientação 
da Profa. Dra. Drª Ivani Catarina Arantes Fazenda. 
 
 
1 Currículo. 2 Interdisciplinaridade Escolar. 3 Didática. 4 

Pesquisa Interdisciplinar. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

               

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 

              __________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu agradecimento à CAPES, pelo 

apoio financeiro 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Senhor meu Deus e a todos mentores de luz que me envolveram com 

a graça de estar nesta fase da minha vida realizando este desejo e pela 

força, determinação, que a cada fase foi impulsionando a coragem de 

continuar e elaborar estratégias para vencer os desafios. 

Agradeço a minha família que com seu amor dedicado me respeita e me 

acolhe como eu sou. Amo a cada um imensamente.  

Agradeço a professora Dra. Ivani Fazenda que por uma benção da vida 

conheci e compartilhei da inteligência, cuidado e com amor sempre me 

recebeu e orientou como doutoranda me ensinando o valor da fala e o 

poder transformador da atitude; pelo Grupo de Estudos e Pesquisa 

Interdisciplinares e seus membros com os quais aprendi, me revi e fazem 

parte de mim e são minha família acadêmica. 

Agradeço a todos os meus amigos professores e as minhas amigas 

professoras, em especial: da EMEF 22 de março pelo apoio Elisabete 

Barbosa, Valdelucia Leopoldo, Sueli Souza, Wagna Rodrigues, Manoel 

Ikuta, Ana Paula Lopes, Eduardo Senhor, Maria Regina Ferreira, Ana do 

Carmo. Da EMEF Maria Alice Borges Ghion pelo carinho do Rafael 

Gaspar, Sandra Tintino, Vilma Eliseus, Maria Cecília, Divani Nunes.  

Aos Secretários da Educação que sempre acreditaram em mim: Cesar 

Callegari e João Medeiros de Sá Filho. 



 

 

Sou grata pelos meus amigos e parceiros de fé e coragem, sempre 

comigo: Ana Paula Gabriel, Fausto Gentili, Sueli Periotto, Simone 

Andrade, Juliana Albuquerque, Cida (Maria Aparecida da Silva),  

Sou grata pela minha filha Amanda companheira de todas as horas, minha 

mãe Maria do Carmo presente com seu imensurável amor e ao Julio 

Carlos companheiro da vida. Todos os três me fortalecendo nas dúvidas 

em cada desafio. 

Agradeço a Banca Examinadora porque nesta composição estão duas 

pessoas que admiro demais e que me ensinaram muito nesta trajetória 

acadêmica com seu exemplo: Profª Dra Marina Feldmann e a Profª Dra 

Herminia Prado Godoy. 

Ao Programa Educação: Currículo agradeço minha trajetória acadêmica 

em especial aos professores Fernando Almeida, Maria das Graças, Alípio 

Casali, Mere Abramowicz, Branca Ponce, Maria Elizabeth Almeida, 

Antônio Chizzotti. Aos que fazem parte da minha trajetória pessoal, 

familiar, profissional e espiritual. Dou Graças!!! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(...) pois interdisciplinaridade escolar 
não se ensina, 

nem se aprende, apenas 
vive-se, 

exerce-se”. 
(Fazenda. 2011, p.94) 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

 

CARNEIRO, Lislayne. A interdisciplinaridade escolar: proposta didática de um 
modelo para a educação. (2016 – 2018) – Tese de Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Educação: Currículo, sob a orientação da Prof.ª. Dra. Drª Ivani Catarina 
Arantes Fazenda. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2018. 

 

A pesquisa investigou por dois anos (2015/2016) a implementação de uma nova forma 
de fazer a didática baseada nos fundamentos e princípios da interdisciplinaridade 
desenvolvida no Ensino Fundamental de uma escola municipal de São Paulo, com o 
mesmo grupo de alunos no quarto e no quinto ano. A ideia reorganizou a prática com 
atitudes novas ao desenvolver a proposta curricular e garantir a educação integral 
incluindo os alunos como participantes no processo de ensino ao utilizar a didática em 
que a intervenção educacional partisse dos fundamentos e princípios 
interdisciplinares. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos e a pesquisadora 
averiguando o impacto à atitude que considerou o pluralismo cultural além do 
programa de disciplinas. À luz da pratica interdisciplinar a pesquisadora foi se 
modificando para atuar no roteiro de um plano de ação dialógico em um movimento 
espiral que proporcionou a evolução dos alunos. O processo de transmutação didática 
se materializou no modelo ‘Como se faz’ oportunizando fazer de uma forma diferente 
os instrumentos utilizados: leitura, seminário, ficha-guia e gráfico. O objetivo de 
reorganizar a operacionalizar a prática interdisciplinar intervindo educacionalmente 
para concretizar a educação integral utilizou da abordagem Qualitativa. A abordagem 
qualitativa deu suporte para tratar a questão: Como se faz a didática pautada nos 
fundamentos e princípios da interdisciplinaridade escolar? O novo paradigma 
aconteceu em uma metodologia com base nas diretrizes da pesquisa para ação ao 
executar a didática nas aulas e a pesquisa interdisciplinar para investigar novas 
formas de empregar a atitude da pesquisadora auxiliando a transformação didática ao 
desenvolver o conteúdo nas aulas, uma intervenção interdisciplinar por meio do 
movimento espiral dialógico. A transformação instituiu a prática do diálogo, da escuta, 
da observação e da construção do conhecimento partindo das falas dos alunos e com 
a estratégia do seminário cada um dos alunos iniciou um piloto da ideia de um projeto 
pessoal. O efeito transformador apareceu quando os alunos começaram a fazer de 
forma crítica a relação do conteúdo programado com a sua realidade compartilhando 
sugestões e argumentando opiniões. E para a pesquisadora desconstruiu costumes 
pedagógicos mostrando como lidar com a classe porque a visão sobre o processo de 
ensino ao ser modificada solicitou novas competências e uma revisão das ideias. Esta 
pesquisa afirma que a interdisciplinaridade se trata de um novo caminho para a 
reorganização da aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Currículo. Interdisciplinaridade Escolar. Didática. Pesquisa 
Interdisciplinar  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
 
CARNEIRO, Lislayne. The school interdisciplinarity: didactic proposal of a model 
for education. (2016 - 2018) - Doctoral Thesis of the Postgraduate Program in 
Education: Curriculum, under the guidance of Prof.ª. Dr. Ivani Catarina Arantes 
Fazenda. Pontifical Catholic University of São Paulo. São Paulo, 2018. 
 
 
The research investigated for two years (2015/2016) the implementation of a new way 
of doing didactics based on the fundamentals and principles of interdisciplinarity 
developed in Elementary School of a municipal school in São Paulo, with the same 
group of students in the fourth and fifth year. The idea reorganized the practice with 
new attitudes when developing the curricular proposal and guarantee the integral 
education including the students as participants in the teaching process when using 
the didactics in which the educational intervention departed from the fundamentals and 
interdisciplinary principles. The subjects of the research were the students and the 
researcher ascertaining the impact to the attitude that considered cultural pluralism 
beyond the program of disciplines. In the light of interdisciplinary practice, the 
researcher was modified to act on the script of a dialogical action plan in a spiral 
movement that provided the students' evolution. The process of didactic transmutation 
materialized in the 'How to do it' model, making it possible to do in a different way the 
instruments used: reading, seminar, guidebook and graphic. The objective of 
reorganizing the operationalization of interdisciplinary practice intervening 
educationally to achieve integral education used the Qualitative approach. The 
qualitative approach gave support to address the question: How is didactics based on 
the fundamentals and principles of school interdisciplinarity? The new paradigm 
happened in a methodology based on the research guidelines for action when 
performing didactics in classes and interdisciplinary research to investigate new ways 
of using the teacher's attitude to help the didactic transformation in the development of 
the content in the classes, an interdisciplinary intervention by the medium of the 
dialogical spiral movement. The transformation instituted the practice of dialogue, 
listening, observation and construction of knowledge based on the students' speeches 
and with the strategy of the seminar each one of the students initiated a pilot of the 
idea of a personal project. The transformative effect appeared as students began to 
critically critique the relationship of programmed content to their reality by sharing 
suggestions and arguing opinions. And for the teacher the research deconstructed 
pedagogical customs showing how to deal with the class because the vision about the 
teaching process to be modified requested new skills and a review of ideas. This 
research affirms that interdisciplinarity is a new way for the reorganization of learning. 
 
 
Keywords: Curriculum. Interdisciplinaridade Escolar. Didactics. Interdisciplinary 
Research 
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 1 INTRODUÇÃO  

 

 

                                                                                                 

                                                                                            Figura 1: Flor-de-lis1 

 

 

O mundo contém muitas linguagens que favorecem a definição da identidade de uma 

pessoa ou de uma comunidade, neste documento a Flor-de-lis representa uma 

expressão da minha forma de ver o Mundo. 

O conhecimento quanto mais amplo e claro gera o sentido para a existência do 

indivíduo levando ao empoderamento da vida e da condição social que almejamos em 

nossos sonhos.  

Esta afirmação emerge do processo de amadurecimento conquistado na decisão de 

aprofundar o entendimento dos conceitos que à priori acreditava ser somente de 

cunho profissional e ao avançar no desenvolvimento dos saberes acadêmicos ficou 

claro para mim que, também, era de cunho pessoal.  

O avanço pedagógico requisitou um modo reorganizado de fazer a intervenção 

educativa à prática na escola. Uma forma que considerou os aspectos intelectuais, 

físicos, emocionais, culturais e sociais dos alunos do ensino fundamental (4º/ 5º ano) 

de uma escola pública municipal em São Paulo. 

                                                 
1 Fonte: cheirodomar.com.br. Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=flor+de+lis 
Acessado mar/ 2018.  
 

https://www.google.com.br/search?q=flor+de+lis
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A transformação pedagógica aconteceu no início com uma revisão da prática 

ampliando as competências requeridas no processo de escolarização da pedagogia 

convencional voltadas na adoção crescente dos fundamentos e princípios que 

fomentaram a educação integral.  

O problema ‘Como se faz a didática baseada nos fundamentos e princípios da 

interdisciplinaridade escolar?’ surgiu com a indagação dos professores sobre a 

Interdisciplinaridade e a forma como fazer a prática no cotidiano escolar usando esta 

pedagogia.  

A inquietação da pesquisadora aumentou com a reflexão sobre as indagações dos 

professores iniciando, devido a necessidade de mostrar como fazer a reorganização 

da prática pedagógica, a exploração de um novo paradigma nas aulas.  

Foi a resposta à eficiência no processo de ensino usar a “nova Pedagogia” 

(FAZENDA, 2011) abordando os moldes interdisciplinares na formação dos alunos.  

 

Já que a interdisciplinaridade é uma forma de compreender e modificar 
o mundo, pelo fato de a realidade do mundo ser múltipla e não una, a 
possibilidade mais imediata que nos afigura para sua efetivação no 
ensino seria a eliminação das barreiras entre as disciplinas. Anterior a 
esta necessidade básica, é óbvia a necessidade da eliminação das 
barreiras entre as pessoas  

O ensino interdisciplinar nasce da proposição de novos objetivos, 
novos métodos, enfim de uma “nova Pedagogia”, cuja tônica primeira 
seria a supressão do monólogo e a instauração de uma prática 
dialógica. (FAZENDA, 2011, p. 88)   

 

A ‘nova Pedagogia’ por meio dos ensinamentos de Fazenda (2011) possibilitou a 

clareza das características do novo paradigma didático à visão do currículo por meio 

das disciplinas como global, inteira e contextualizada e a necessidade do diálogo 

como fundamento no trato das ciências (matemática, português, geografia e outras) e 

das estratégias. O fundamento que trouxe a transmutação na prática nas aulas e nos 

relacionamentos intersubjetivos.  
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A conjectura do uso de uma didática que operacionalizou o currículo por meio de 

atitudes que construíram com os alunos um processo de ensino-aprendizagem rumo 

a educação integral. 

O desafio foi o como fazer a pesquisa usando uma intervenção educacional praticada 

nos moldes interdisciplinares, concebendo novas atitudes e procedimentos durante o 

processo de ensino envolvendo os alunos nas decisões.  

Em uma abordagem qualitativa, a pesquisa interdisciplinar “(...), busca recuperar o 

homem do seu pensar fragmentado” (FAZENDA, TAVARES e GODOY, 2015, p. 16), 

proporcionou o encaminhamento do processo da pesquisa e auxiliou a pesquisadora 

na mudança de sua prática docente. 

Também, a pesquisa para ação, “(...), quanto esclarecer os indivíduos sobre uma 

situação dada e, para isso, propor uma ação consequente e eficaz para o problema 

enfrentado“ (CHIZZOTTI, 2014, p. 81),  norteou pedagogicamente o desenvolvimento 

dos projetos (roteiros e guias) e operacionalizou o modelo ‘Como se faz?’ dando 

suporte necessário para a formação dos conceitos necessários que tratou as 

habilidades para o avanço discente. 

A didática nas aulas levou a implantação de um modelo ‘Como se faz’, uma ideia que 

foi surgindo com a clareza adquirida durante o estudo das teorias sobre currículo e a 

ponderação sobre a dificuldade da aprendizagem dos alunos sobre o conteúdo. 

A materialização, posterior, que construiu a ideia de modelo aconteceu durante a 

investigação da pesquisa.  

A preocupação da pesquisadora com a garantia ao direito dos alunos a educação e a 

dúvida de como operacionalizar a ideia revelou a forma didática da ação quando os 

alunos foram colocados como parceiros das decisões pertinentes as aulas práticas. 

Os maiores favorecidos com o êxito da reorganização didática seriam os alunos e 

sendo atores principais nas aulas o justo foi compartilhar com eles as decisões que 

muitas vezes deram certo, mas em outros momentos foram uma confusão.  
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A confusão na aula idealizada em parceria com os alunos após compartilhamento de 

ideias e planos para atuação deflagrou laços fraternos que fortaleceram a relação 

interpessoal no lugar de desastres pedagógicos. 

Godoy (2012) afirmaria que nestes momentos de erros e acertos a parceria afetiva 

endossou a construção da espiral dialógica2.  

Falando de outra maneira: “Por sua vez, esses resultados mudam novamente o olhar 

do pesquisador e, assim, o movimento de crescimento se repete sucessivamente, tal 

e qual uma espiral ascendente” (FAZENDA, TAVARES e GODOY, 2015, p. 39). 

A participação dos alunos nas decisões didáticas, a auto avaliação e o diálogo 

continuo diante das novas formas de fazer as atividades mudando ‘o jeito’ de fazer a 

prática e a visão dos alunos sobre as aulas fundamentou o modelo ‘Como se faz’. 

O propósito da elaboração do modelo foi compartilhar ideias para a formação prática 

de um professor interdisciplinar. Também, o fomento a temas atuais que foram 

eficazes para a formação dos professores ressaltando a importância das tecnologias 

como instrumento utilizando as velhas e atuais maneiras para chegar a uma educação 

significativa.  

A proposta didática seguiu a ideia do “velho travestido de novo” (FAZENDA, 1995, 

p.44) que dá base para iniciar o desenvolvimento do currículo com uma didática 

reorganizada por estratégias partindo de diferentes linguagens.  

A reorganização da prática possibilitou assumir a responsabilidade de avançar em 

caminhos vistos como novos e contou com fundamentos da ideia da Nova Pedagogia 

(FAZENDA, 2011) que valorizou a fala e a história dos alunos, conhecimento para 

respeitar e entender a sua cultura, e a história da pesquisadora, relevante para o 

avanço das novas formas de fazer a prática possibilitando a transmutação de 

costumes relacionados com a pedagogia convencional.  

                                                 
2 A espiral dialógica pode ser explicada por meio da citação: “Ao começar um trabalho, o contato com 
o novo conhecimento faz com que modifique sua base paradigmática, alteração que promove mudança 
no seu campo emocional e no ambiente e modifica os resultados da pesquisa. Por sua vez, esses 
resultados mudam novamente o olhar do pesquisador e, assim, o movimento de crescimento se repete 
sucessivamente, ...” (FAZENDA, TAVARES e GODOY, 2015, p. 39). 
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Os instrumentos usados para auxiliarem a coleta dos dados foram a observação da 

participação dos alunos quando administravam o conteúdo e organizavam as 

informações necessárias para atender os prazos contidos no plano de aula, a análise 

de documentos para conhecer a história dos alunos, gravações das apresentações 

dos alunos, as aulas práticas em que a intervenção interdisciplinar foi a base para a 

didática e a auto avaliação foi uma ferramenta importante para dar continuidade as 

novas ideias para os exercícios, o registro como exercício permanente que construiu 

o costume da pesquisadora e dos alunos na prática, a auto avaliação que no início 

era realizado pela pesquisadora para organizar os pensamentos seguindo os 

acontecimentos cotidianos e posteriormente realizado pelos alunos para auxiliarem no 

entendimento das decisões porque as opiniões que expressavam sobre as propostas 

pedagógicas guiaram a elaboração do plano de ação.  

Os fundamentos interdisciplinares que fomentaram a construção do plano de ação à 

prática foram o diálogo, a escuta, o respeito e o registro e os princípios que nortearam 

a essência emocional e subjetiva da intervenção foram humildade, coerência, espera, 

respeito e desapego, que são os princípios da interdisciplinaridade (FAZENDA, 1991). 

A regulação da ação delimitando o plano das aulas, que serviram para averiguação 

da hipótese, contaram com os projetos que tinham como estratégias a leitura; o uso 

da palavra-chave; a pesquisa; o seminário; o gráfico e o plano do aluno. Os 

exercícios contidos nos projetos foram estruturados com roteiros de ação e guias para 

viabilizar subsídios para que os alunos pudessem explorar suas habilidades, 

criatividade e a fala tivesse espaço para expressar suas ideias.  

A constatação da dedução sobre a qualidade da ‘nova pedagogia’ como o melhor 

caminho para reorganizar e renovar o processo educacional contou com a auto 

avaliação docente e discente, a produção de texto fruto do projeto de leitura, a 

apresentação dos seminários e os comentários e relatos posteriores dos profissionais 

que trabalharam com os alunos para analisar os resultados da implementação dos 

elementos para a ação do modelo ‘Como se faz? ‘que efetivou a nova pedagogia. 

As consequências do trabalho pesquisado e desenvolvido com a implementação dos 

elementos que configuraram o modelo para garantir uma intervenção interdisciplinar 

na prática didática pertinente a ‘nova pedagogia’ favoreceu a Educação Integral dos 
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alunos porque considerou o projeto de vida de cada aluno durante o processo 

educacional.  

A valorização do projeto de vida de cada aluno significou a forma como cada um 

absorveu o conhecimento relacionando com a crença do futuro sonhado para si.  

A constante reflexão para ação oportunizou momentos para a fala dos alunos, espaço 

para se expressarem por meio de auto avaliação quando indicaram a continuidade a 

metodologia pensada ou reorganização do caminho didático. A auto avaliação foi um 

meio de analisar em conjunto (pesquisadora e alunos) os erros e os acertos de cada 

atividade.  

A descoberta do movimento didático, fazendo as aulas, em que cada um trouxe a sua 

valorosa verdade para compartilhar e o espaço criado para a discussão dos diferentes 

pontos de vistas significou a prática da espiral dialógica. As situações configuradas 

em uma verdade única construída por e para o grupo que assumindo esta ideia 

chegou ao conhecimento mais amplo sobre o tema e configurou uma resposta em que 

a verdade mais ampla abarcou a necessidade de um número maior de indivíduos.  

A forma circundisciplinar3 à pratica acarretou a conquista de um patamar pedagógico,  

uma maturidade docente e discente, manifestada na dinâmica do hábito de dialogar, 

isto é, trocar ideias, debater temas, falar sobre a vida pessoal, falar sobre a vida na 

escola, ligar o conteúdo trabalhado com as experiências familiares, validando o 

conceito da espiral dialógica interdisciplinar (FAZENDA, 2015). 

A transmutação das ideias e atitudes das pessoas envolvidas no projeto de pesquisa 

suscitaram os aspectos íntegros e visionários por meio da conquista de patamares 

elevados ao pensar a educação para todos. 

 

                                                 
3 A forma circundisciplinar está relacionada com a formação de professores para exercer a prática 
interdisciplinar, mas em uma visão mais ampla como foi o caso da verificação da pesquisa versa pelo 
significado: “ ...pressupõe a ciência da educação fundamentada num conjunto de princípios, de 
conceitos, de métodos e de fins que convergem para um plano (...) de interação envolvente sintetizante 
e dinâmica, uma estrutura dialética, não linear e não hierarquizada, em que o ato profissional de 
diferentes saberes construídos pelos professores não se reduzem apenas a saberes disciplinares” 
(VARELLA e FAZENDA, 2017, p. 26). 
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1.1 A metáfora e a trajetória  

“A virtude do nome se afirma pelo fato de que ele dá uma identidade a coisa” é o que 

verbaliza Gusdorf (1977, p.14). 

As lembranças da infância, da adolescência, da escola, do meu pai que escolheu o 

meu nome vieram à tona quando li este trecho do livro de Gusdorf (1977).  

No primário (1973-1976) ou no Ginásio (1977-1991) busquei por meio da memória e 

do sentimento a lembrança das minhas professoras, do significado afetivo delas em 

minha vida tentando recordar alguma conversa sobre meus sonhos, meus desejos ou 

sobre minha família, busquei fotos ou cartinhas, mas não encontrei porque não 

ocorreram momentos afetivos.  

Este movimento de recordar, buscar por meio da memória lembranças, suscitou a 

reflexão que me fez recordar do signo Flor-de-lis que representa a conexão da minha 

vontade de ascender espiritualmente e intelectualmente.  

O signo Flor-de-lis, visto pelo efeito das experiências e construções pessoais, tem na 

base um tripé que representam a minha família o amor passado e presente que trago 

internamente nas minhas ações, os valores que influenciam as minhas decisões e 

limites sociais entre o certo e o errado e a fé incondicional no tempo que constrói, no 

tempo realizador e transformador da vida.  

No topo da Flor-de-lis tem três pétalas que representam a criticidade o combustível 

que gera energia para a ação, a consciência que tem filtrado os ensinamentos 

familiares do passado com as descobertas e desvelamentos do presente para gerar 

decisão e o conhecimento que abre portas internas oportunizando o desejo de buscar 

novas experiências para a vida.  

A Flor-de-lis simboliza palavras que expressam a intenção e o desejo de evoluir como 

sujeito gerando a energia para ir avante e a pretensão de auxiliar na formação de 

outros sujeitos que juntos, somando forças e ideias, transformam as injustiças sociais 

e proporcionam qualidade de vida. 

Na adolescência (dos 10 aos 18 anos) ao alinhavar a necessidade da aceitação social 

e as orientações familiares demoveu a minha essência ao segundo plano de vida. 
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Uma família que seguia a conversão das normas culturais e valores sociais 

submetidas a uma forma de governo autoritário regido pelo regime militar (1964-1985) 

que calava a fala do sujeito crítico e emancipado.  

O estigma social paralisou a criticidade dos meus pensamentos, das minhas ações, 

da minha evolução pessoal e profissional. 

Jung (1983) explica e ressalta a influência negativa que as convenções autoritárias de 

cunho social e familiar são quando instituem o senso comum à coletividade 

minimizando ou anulando os direitos do indivíduo e a consciência dos direitos e 

deveres. 

O significado da palavra Flor-de-lis e sua representação para o mundo está vinculado 

a apropriação dos valores nobres e altruístas. Na minha visão sobre educação estes 

significados representam o compromisso com o sujeito ético e a adoção de uma 

prática pedagógica à conscientização do cidadão participativo. 

Outra citação de Gusdorf (1977, p.15) que cabe nesta abertura é “cada palavra é a 

palavra da situação, a palavra que resume o estado do mundo em função de minha 

decisão”. 

As memórias trazem à tona pensamentos ocultos no passado, mas desejos vivos do 

presente despertaram sentimentos que motivaram as decisões pedagógicas em 

muitos momentos da minha trajetória profissional. 

O símbolo da Flor-de-lis representa a luta, representa o amadurecimento, os 

obstáculos e conquistas e faz jus a representação do sujeito Lis e da identidade em 

construção. O epíteto Lis representa a construção profissional de quase trinta anos de 

exercício na Educação, com formação no Magistério, na escola pública e representa 

a pessoa em processo de evolução integral, aprendendo a aprender e o compromisso 

com a ética e o conhecimento.  
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O significado encontrado no dicionário de símbolos4 on line a palavra ´lis’ é de origem 

francesa e significa lírio5 ou íris6.  

(...) afirmam que a flor-de-lis teve sua origem na flor-de-lótus do Egito, 
outros defendem que foi inspirada na alabarda - um ferro de três 
pontas usado pelos soldados e que também se colocava fincado nos 
fossos ou covas para espetar quem ali caísse. Outra possível origem 
é a de que seja uma cópia do desenho em antigas moedas assírias e 
muçulmanas (CHEVALIER, 1988, s/p.)7. 

 

O lírio podia ser visto nos brasões e escudos da realeza francesa relacionada à priori 

pelo rei Luís VIII que adotava a imagem como representação da sua política de gestão: 

poder, soberania, honra, lealdade, pureza de corpo e alma.   

A Flor-de-lis é utilizada como símbolo do escotismo escolhida pelo fundador do 

movimento Robert Baden-Powell (1907), as três pétalas representam os três pilares 

da promessa escoteira – ‘deveres do Escoteiro para com Deus, para com os outros e 

para consigo mesmo’ - e o Norte apontado por uma das pétalas, orienta a direção a 

ser tomada pelo jovem, sempre para cima. Nas Cruzadas representa o símbolo da 

Santíssima Trindade usada de forma convencional – ‘Pai, Filho e Espírito Santo num 

só Deus’ - e como símbolo religioso cristão representa a ‘virgindade de Maria e a 

pureza do anjo Gabriel’.  

A Flor de Lis tem uma beleza e forma que ‘causa impacto’ independente da cultura e 

razão do seu uso simbólico, neste contexto representou as ideias executadas ao 

reorganizar a prática mudando a didática das aulas seguindo princípios e fundamentos 

interdisciplinares renovando a minha ação e os meus pensamentos.  

                                                 
4 - Disponível em:  https://www.dicionariodesimbolos.com.br/flor-lis/  Acessado em 18/12/ 2017. 
5 O lírio é uma flor que simboliza a pureza, a brancura, a inocência e virgindade. (...). Se o lírio se presta 
a simbolizar a pureza celestial, também pode simbolizar a tentação das paixões e o erotismo. 
Disponível em: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/lirio/ . Acessado em 20/12/2017.  
6Íris: Significa “mensageira”, “a que leva mensagens pela palavra” ou "arco-íris". ... Na mitologia grega 
Íris era uma deusa mensageira dos outros deuses e se manifestava como um arco-íris colorido no céu, 
simbolizando sua ligação entre o Céu e a Terra. Disponível em: 
 https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/iris/  acessado em 20/12/2107.   
7 o significado de Flor de Lis está na categoria: Geral e pertence ao dossiê: Flores. Jean Chevalier, 
1988. Disponível em: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/flor-lis/  Acessado em 18/12/ 2017. 
 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/flor-lis/
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/lirio/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/iris/
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/flor-lis/
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A interpretação do significado da Flor-de-lis me levou ao significado do caduceu 

símbolo da pedagogia, meu curso de graduação superior, que contém as asas e duas 

serpentes. 

 

 
 

Figura 2: Caduceu de Hermes à frente de uma Flor de lis 
Fonte: Dicionário de símbolos8  

 

O caduceu apresenta um tipo de bastão vertical com asas no seu entorno enrolam 

duas serpentes. O bastão significa o poder do profissional da educação e a missão de 

auxiliar a transformação do indivíduo.  

As asas representam o equilíbrio e a harmonia da transformação qualitativa do 

processo de ensino. 

No caduceu, as asas, também, representam: a ascensão pelo conhecimento, a 

liberdade, a leveza, a inteligência, a inspiração, o espírito, a alma, o céu, o divino.  

(...) a espiritualidade, a libertação da alma, o alçar voo, na medida em 
que a leveza o transporte até o sagrado, o mais alto dos céus. Além 
disso, em todas as tradições esse símbolo representa a conquista, já 
que as asas não são recebidas, mas adquiridas por meio de uma 
educação. Basta notar a figura dos anjos no Cristianismo, os 
mensageiros dos deuses, que aparecem nas "Sagradas Escrituras" 
juntamente com as asas de Deus, o todo poderoso, aquele que 

                                                 
8 https://www.dicionariodesimbolos.com.br/flor-lis/  Acessado em 18/12/ 2017. 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/flor-lis/
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concede asas aos seus filhos, que supostamente perderam no 
momento do pecado original, mas que podem recuperá-las de forma 
a se aproximarem de Deus, o pai, e de seus ensinamentos. Ademais, 
a pomba branca é considerada um animal puro e alado, o símbolo do 
Espírito Santo (CHEVALIER, 1988, s/p)9. 
 

 

O caduceu ao ser representado pelas serpentes se torna o signo do conhecimento e 

da sabedoria, englobando positivamente a forma das serpentes ao: rejuvenescimento, 

a renovação a vida, a eternidade e a sabedoria.  

A definição das serpentes e do uroboro me remete a obra de Fazenda (1995) quando 

trata da importância da consideração da criatividade como princípio na educação ao 

explicar a consistência da prática interdisciplinar: “A alegria, o afeto, o aconchego, a 

troca, próprias de uma relação primal, urobórica não podem pedir demissão da escola; 

sua ausência poderia criar um mundo sem colorido, sem brinquedo, sem lúdico, sem 

criança, sem felicidade” (FAZENDA, 1995, pp.44-45).  

O Ouroboros ou Uroboro tem a forma circular e representa na mitologia grega uma 

serpente que engole a própria cauda formando um círculo que simboliza: ‘o ciclo da 

vida, o infinito, a mudança, o tempo, a evolução, a fecundação, o nascimento, a morte, 

a ressurreição, a criação, a destruição, a renovação (...) à criação do Universo.  

 

 

Figura 3: Oroboro 
Fonte: Dicionário de símbolos10 

                                                 
9 Jean Chevalier, 1988. Disponível em: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/flor-lis/  Acessado em 
18/12/ 2017. 
10 Disponível em: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/ouroboros/  Acessado em 18/ 12/2017. 
Ouroboro ou Oroboro - A etimologia da palavra ouroboros da identidade para a criatura de origem grega 
que representa o “devorador de cauda”: oura, que significa “cauda”, e boros, que significa “comer” ou 
“devorar”. 
 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/flor-lis/
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/ouroboros/
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A clareza da consistência da prática interdisciplinar gerou um suporte para elaboração 

de novos roteiros para a trajetória profissional, um movimento de reverência a 

totalidade. Um movimento além do conceito urobórico caminhando e construindo a 

formação pessoal e profissional seguindo os moldes da ‘espiral dialógica 

interdisciplinar’ (FAZENDA, TAVARES e GODOY, 2015). 

Na busca do significado da palavra espiral a pesquisadora encontrou a Figura 07 um 

símbolo que representa o movimento circular, integral e humanizado do processo de 

ensino e com base nos fundamentos e princípios interdisciplinares a didática 

representada em forma de imagem segue o movimento desenhado para 

operacionalizar o modelo ‘Como se faz’ 

A ‘espiral dialógica’ foi usada para praticar a didática no processo de ensino, o 

movimento que versou pela forma circundisciplinar no desenvolvimento do currículo. 

Uma dança circular da vida se preparando para o conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Figura 4: Movimento Espiral. 
                      Fonte: Despertar coletivo11. 

                                                 
11 Disponível em: http://despertarcoletivo.com/geometria-sagrada-o-significado-da-espiral/ Acessado 
em Jan / 2018. 
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A espiral é a essência do mistério da vida. Assim como se centra, ela 
também pára, se encontra, se retorce e, então, desce e sobe 
novamente em graciosas curvas. O tempo se retorce em torno de si 
mesmo, trazendo os ecos e vibrações enquanto que os caminhos 
vivos da espiral passam próximos um do outro. A vida corre por 
estradas sinuosas, os seres se encontram em determinados pontos de 
suas caminhadas, se entrelaçam, se afastam, partem, retornam às 
origens. O ponto de partida também é o ponto de chegada trazendo-
nos a questão do retornar sempre, reencontrar-se e se renovar12.  

 

A totalidade impele a Educação para uma formação humano que almeja a 

conscientização do poder construtivo de cada indivíduo. A cada ciclo da existência o 

campo pedagógico se manifesta consolidando a constituição quaternária13 do homem 

(LANZ, 1998, p.30). 

No curso do magistério (1986), do segundo ao quarto ano do colegial (atual Ensino 

Médio) a professora da disciplina de Didática Escolar nos fez um convite para 

participarmos de um curso de psicodrama14  

A psicoterapia clareia e conscientiza o objeto de busca na medida em 
que norteia o indivíduo sobre as faltas externas; ajuda a conscientizar 
sobre o medo de mudar, de correr o risco do novo e desconhecido, 
entender as frustrações; possibilita a orientação adequada e 
aceleração sistematizada do processo de busca, recuperando a 
criatividade e espontaneidade (HOMEM DE MELLO, 2018, s/p)15. 
 

As dinâmicas realizadas em grupo foram a sensibilização corporal e as dramatizações 

de situações do cotidiano praticando momentos da vida familiar ou social. O 

participante vivenciava e experimentava sentimentos que afloravam o conhecimento 

de si mesmo, de suas ações no meio em que vive, promovendo as mudanças 

comportamentais.  

                                                 
12 Disponível em: http://despertarcoletivo.com/geometria-sagrada-o-significado-da-espiral/ Acessado 
em Jan / 2018. 
13 Na pedagogia Waldorf, o autor explica, que o indivíduo é constituído pelo corpo físico, corpo etérico, 
corpo astral e um EU.  
14 PSICODRAMA foi criado pelo psiquiatra Jacob Levy Moreno, aluno de Freud. Fundou, em 1912, o 
Teatro Vienense da Espontaneidade, onde começou a formar suas ideias da Psicoterapia de Grupo e 
do Psicodrama. Disponível em: http://www.homemdemello.com.br/psicologia/terpsicod.html  . 
Acessado em fev. /2018.  
15 Mello, Márcia Homem de. Disponível em: 
http://www.homemdemello.com.br/psicologia/terpsicod.html  Acessado em fev. /2018).  
 

http://www.homemdemello.com.br/psicologia/terpsicod.html
http://www.homemdemello.com.br/psicologia/terpsicod.html
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A adesão ao convite posteriormente provocou em mim a reflexão e me impulsionou a 

decisão de buscar outros cursos de expansão e aperfeiçoamento. 

A capacitação no curso de graduação em Pedagogia me direcionou o retorno a 

formação do sujeito cognoscente, o conhecimento propiciou a construção em mim de 

uma criticidade libertadora, gradualmente, a mudança foi ocorrendo afetando decisões 

importantes para o meu crescimento pessoal e profissional, como: mudar o local de 

trabalho, assumir desafios, a abertura para conhecer e participar de grupos de estudo 

diferentes linhas da Educação (Especial, Construtivista, Wardorf, outras), conhecer 

novos lugares, pesquisar as respostas e não aceitar tudo pronto e fechado, buscar 

novas atitudes e ideias para trabalhar a educação. 

A atitude mais expressiva para mudar alguns costumes, analisar as escolhas e as 

decisões partiu do curso de Pós-Graduação em Educação: Currículo de Mestrado 

(2015) na Pontifícia Universidade Católica.  

O conhecimento que está transformando minha práxis aconteceu a pouco mais de 

cinco anos por meio do ato de pesquisar. A decisão de ser uma professora 

pesquisadora representa o desejo de mudar; representa o medo que gera coragem 

para continuar; representa o esforço e o estudo empregado que levou a evolução dos 

pensamentos e das ações.  

A reflexão sobre alguns episódios da minha trajetória profissional e das minhas 

decisões me levaram ao julgamento crítico sobre alguns pensamentos fragmentados 

que geraram ações fragmentadas e atitudes limitadas. A escolha pela continuidade 

de um aperfeiçoamento de qualidade me conduziu até esta situação de pesquisa 

ampliando o conhecimento sobre o tema currículo.  

O primeiro tema como pesquisadora, na dissertação de Mestrado (2014-2015), teve 

como mote uma reforma curricular que abordou a interdisciplinaridade voltada ao 

conceito de docência compartilhada, organização didática que os professores 

trabalhavam pedagogicamente por meio de projetos os arranjos disciplinares, 

especificidade didática do Ciclo Interdisciplinar do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo (a partir de 2013). 
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A necessidade de ter uma clareza sobre a didática proposta na reorganização do 

currículo (2013) para Rede Educacional Paulistana foi um fator relevante para que eu 

buscasse o conceito acadêmico sobre a Interdisciplinaridade. Discutíamos 

criticamente a prática e intervenção interdisciplinar a partir do bom senso. Não 

sabíamos o que consistia e para que fim levava a pedagogia proposta. 

A leitura sobre o tema Interdisciplinaridade se justificou pelo desejo de conhecer e 

executar os arranjos disciplinares nas aulas.  

As ideias da Profa. Drª. Ivani Fazenda16 sustentaram, e sustentam, o estudo que 

transformou a minha prática e impeliu o conhecimento sobre o tema 

Interdisciplinaridade.  

As novas opiniões e o trabalho que executava na época (2015) desvelou os erros e 

fortaleceu os acertos modificando a minha forma de fazer a aula, pensar a aula e o 

processo de ensino, pensar o meu papel no processo, pensar o significado de ser 

professora e pensar o propósito da aprendizagem para a vida de um aluno ou uma 

aluna. 

No segundo semestre do ano de 2015, último semestre do curso de pós-graduação 

do Mestrado, ainda desprovida da noção do conceito sobre Interdisciplinaridade, 

cursei a disciplina com a Profa. Drª. Ivani Fazenda e passei a integrar como estudante 

(desde 2016) o grupo por ela coordenado no CNPq/CAPES: o Grupo de Estudo e 

Pesquisa Interdisciplinar – GEPI. Comecei a estudar sobre os fundamentos e 

princípios interdisciplinares e abrir minha visão sobre a existência de uma nova forma 

de fazer a pedagogia e a didática nas aulas.  

O grupo é composto por orientandos da professora Dra. Ivani Fazenda e 

pesquisadores/doutores, do curso Educação: Currículo da PUC-SP, que buscam 

entender, sentir, vivenciar e compartilhar o fazer diferente, tanto de cunho pessoal 

como de cunho profissional, as possibilidades para novas atitudes e deixar fluir os 

                                                 
16 Professora Drª. Ivani Catarina Arantes Fazenda coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Interdisciplinaridade GEPI (desde 1981) e da professora da linha de pesquisa Interdisciplinar do curso 
Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
CV: lattes.cnpq.br/9538159500171350. 
Disponível em: http://www.pucsp.br/gepi/lider_gepi.html  . Acessado em fev. / 2018.  

http://www.pucsp.br/gepi/lider_gepi.html
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próprios pensamentos concretizando ações construtivas por meio da pesquisa 

acadêmica. 

Em fase de Análise dos dados da dissertação do Mestrado, a fala dos professores em 

entrevista, instrumento utilizado para coleta de dados, despertou-me a curiosidade 

epistemológica (FREIRE, 1996) acarretando a ideia de partir para uma forma diferente 

de fazer a didática. 

A participação no GEPI e o movimento de descobertas e a clareza de conceitos antes 

desconhecidos amadureceu a ideia de partir para uma nova forma de fazer a didática, 

descontruindo o pensamento de que a nova atitude pedagógica não era uma ação 

insensata. Então, assumi e alimentei a ideia que se transformou no modelo 

denominado ‘Como se faz’  

Ao estudar os fundamentos e princípios interdisciplinares aflorou a vontade de 

operacionalizar uma intervenção didática, como técnica de ensinar, para responder as 

inquietações sobre a forma de fazer ao executar a proposta do currículo. Os pares 

que trabalhavam na escola comigo, parceiros buscando fazer a diferença, 

apresentavam sentimentos semelhantes. Expressão da falta do conhecimento e da 

impotência diante do processo de ensino quando a meta não é atingida: levar o aluno 

a aprendizagem. 

A oportunidade de participar das aulas encontros do GEPI e escutar as ideias da Profa. 

Drª. Ivani Fazenda auxiliaram na conclusão da dissertação do Mestrado (2015) e na 

continuidade da Pós-Graduação no Doutorado (2016) investigando a intervenção 

educacional interdisciplinar. 

O ‘alçar voo’ é uma expressão que sempre está presente nos encontros do GEPI 

representando as conquistas, a ousadia e a determinação diante das incertezas, 

dúvidas e desafios.  

Fazenda (1995, pp.44-45) trata desta postura quando pronuncia  

Se estamos, ou queremos viver hoje na educação um momento de 
alteridade (como construção/produção de conhecimento) é 
fundamental que o professor seja mestre, aquele que sabe aprender 
com os mais novos, porque mais criativos, mais inovadores, porém 
não com a sabedoria que os anos de vida vividos outorgam ao mestre. 
Conduzir sim eis a tarefa do mestre. O professor precisa ser o condutor 
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do processo, mas é necessário adquirir a sabedoria da espera, o saber 
ver no aluno aquilo que nem o próprio aluno havia lido nele mesmo, 
ou em suas produções (FAZENDA, 1995, pp. 44-45). 

 

O grau de consciência que temos sobre a nossa existência tem a importância de nos 

levar a verdade das coisas e das palavras, um incentivo a buscar caminhos para 

auxiliar a própria evolução e a do outro em todos os aspectos. 

O movimento que culminou na escolha de pesquisar e investir na pesquisadora 

interdisciplinar foi a pauta formal e informal dos encontros do GEPI e as 

argumentações críticas sobre situações relacionadas a Interdisciplinaridade. 

O novo movimento na minha trajetória mudando a forma de pensar: a incerteza na 

pedagogia, o processo de escolarização como algo fechado em uma forma de 

linguagem ou expressão e sobre a ‘verdade’ como algo subjetivo porque constrói-se 

como regalo da vida resultado do fruto das vivências do passado são alguns fatores 

que impetraram a desconstrução de muitas coisas.  

Pude vivenciar que: “A prática interdisciplinar conduz o pesquisador a aprofundar o 

conhecimento de si próprio e de suas práticas, (...)” (FAZENDA, TAVARES e GODOY, 

2015, p.22).  

A necessidade de responder perguntas antigas que foram surgindo na trajetória 

profissional determinaram a decisão de ser doutoranda na linha de pesquisa 

Interdisciplinar, ser estudante de pesquisa do GEPI e aprender mais sobre o tema e 

aprofundar o entendimento nos princípios e fundamentos interdisciplinares. 

Os professores quando decidem exercer a prática interdisciplinar assumem o 

compromisso com a reorganização do seu valor para a projeção de mundo que 

utopicamente construiu, do “conhecimento de si próprio e de suas práticas” 

(FAZENDA, TAVARES e GODOY, 2015, p.22), para ultrapassar os limites do 

convencional e criar novas possibilidades de fazer a educação. E assim: “(...) construir 

pesquisas na área da interdisciplinaridade conduz-nos a pensar o amanhã. Um 

amanhã de esperança, de luz, de alegria e de respeito a cada um” (FAZENDA, 

TAVARES e GODOY, 2015, p.23).  
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Compartilhar os resultados dessa experiência e das decisões pedagógicas nos dois 

anos de pesquisa (2015/ 2016) teve a intenção de dialogar sobre novas possibilidades 

de interagir e ensinar no exercício do magistério. A didática ‘diferenciada’ foi assumida 

para reorganizar decisões e a atitude de valorizar a intersubjetividade possibilitando o 

diálogo numa ‘escuta’ sensível buscando respeitar o tempo de cada aluno no processo 

de aprendizagem. 

Garcia (1999) explica que a formação dos professores para uma abordagem 

tradicional separa a teoria e a prática no trato das habilidades necessárias à 

professores competentes sendo adquirida por meio da observação, da imitação e da 

prática dirigida.  

A dissociação constrói um desequilíbrio na utilização da didática no processo ensino-

aprendizagem, uma incompletude no planejamento anual comprometendo as 

estratégias e consequentemente a formação dos alunos.  

A atuação na Rede Estadual de Ensino de São Paulo (1988 – 1997), na Rede 

Municipal de Ensino do Taboão da Serra (desde 1995) e na Rede Municipal de Ensino 

de São Paulo (desde 1997), em cargos efetivos, me proporcionaram vivências e 

saberes pedagógicos e administrativos.  

As vivências produziram uma inquietude profissional devido a incompletude da 

intervenção pedagógica tornando a proposta nas aulas distante da possibilidade de 

interpretação dos alunos acarretada pela dificuldade de relacionar o conteúdo ao que 

faz sentido na sua vida real ou imaginária. 

O fomento à ideia de investigar a intervenção educacional com base nos moldes 

interdisciplinares aconteceu por meio dos comentários dos professores e profissionais 

da educação em relação a prática interdisciplinar: sua importância, como fazer, o 

impacto para os novos saberes, a consistência desta pedagogia nas aulas e para os 

alunos.  

As aulas com a Profa. Drª. Ivani Fazenda e o encontro com os integrantes do GEPI 

minimizaram a angustia sobre o costume da velha forma de ministrar as aulas porque 

auxiliaram na construção de uma visão que declinou o uso dos moldes da pedagogia 
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convencional e fomentou a energia de partir sem receio para a reorganização da 

didática usada nas aulas (2015/ 2016) enfrentando a dificuldade dos alunos.  

A quantidade de informações, leituras, estudo e troca com o GEPI (desde de agosto 

de 2015) e as muitas ‘falas’ da professora Drª. Ivani Catarina Arantes Fazenda instituiu 

novas atitudes no âmbito profissional e pessoal, isto é, as coisas começaram a fazer 

sentido quanto ao quesito de ser uma professora reflexiva crítica e saber a razão da 

existência da política da equidade. 

Os textos de dissertações, de teses, artigos e aulas magnas do GEPI foram me dando 

noção sobre a metodologia específica desta ideia interdisciplinar. 

A escolha em aplicar a didática nos fundamentos e princípios interdisciplinares 

aconteceu por ter me identificado com as ideias compartilhada no GEPI ressaltando o 

valor ao fator humano no processo de ensino em qualquer profissão ou formação para 

cidadania. 

Com a Profa. Drª. Ivani Fazenda, referência sobre o tema interdisciplinaridade no 

Brasil, conheci as ideias dos teóricos que tratavam sobre os fundamentos e princípios 

interdisciplinares como George Gusdorf, Hilton Japiassu e Jean Piaget. 

Os teóricos citados são a referência para reflexão sobre a prática da intervenção 

educacional interdisciplinar que operacionalizou o currículo nesta pesquisa e garantiu 

a descoberta da possibilidade da educação que versou pela totalidade na formação 

do indivíduo. 

O ‘novo olhar’ abre uma vertente ao pensar o processo de ensino-aprendizagem à 

instrumentos pedagógicos que valorizaram a inclusão dos alunos como um fator 

cultural e consequentemente o respeito a sua identidade e a diversidade do seu 

território. 

A ideia de inclusão durante o processo dessa pesquisa tornou concreto a formação 

da pesquisadora que aprendeu com as novas atitudes e a formação dos alunos, a 

convivência diante dos desafios, percalços e conquistas para chegar ao 

conhecimento.  
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Um movimento conceituado com base na espiral dialógica interdisciplinar (FAZENDA, 

TAVARES e GODOY, 2015) que explica a ideia da essência da transmutação por 

meio da integração humana completa:  Aprendo, eu, você, e nossa integração criamos 

o terceiro e saímos nós dois modificados. 

O movimento da reforma curricular (SÃO PAULO, 2013a) no sistema de ensino 

municipal de São Paulo propondo mudanças e conceitos pouco conhecidos 

profissionalmente geraram uma suspeita crítica sobre a implementação dos 

elementos. 

Esta ‘suspeita crítica’ com o tempo aguçou a curiosidade epistemológica sobre os 

fundamentos e princípios da interdisciplinaridade escolar, por causa da proposta de 

mudança por meio da docência compartilhada. 

A inquietação trouxe à tona esta ideia para a didática de cunho interdisciplinar que 

versou pelo fator humano e o valor da sua criticidade necessária para aproveitar 

melhor as potencialidades dos alunos.  

 

1.2 A escolha pelos fundamentos e princípios interdisciplinares 

A Profa. Drª. Ivani Fazenda desde 1960 busca esclarecer o conceito sobre 

interdisciplinaridade levando por meio de sua teoria os profissionais a revisão de 

atitudes na prática profissional, e na pasta da educação mudanças pedagógicas para 

concretizar uma formação escolar à qualidade de vida. A autora que no Brasil é a base 

para nossa compreensão sobre o que pode ser o verdadeiro significado da 

Interdisciplinaridade é a base teórica para o desenvolvimento dessa pesquisa, nos 

encontros do GEPI apresentou outros teóricos que podem ensinar sobre este tema: 

George Gusdorf e Jean Piaget, referências de ideias interdisciplinares tomadas para 

ampliar o conhecimento sobre o conceito. 

As teorias de Paulo Freire sustentam a política da equidade, o desenvolvimento do 

conceito sobre criticidade, ato cognoscente, método dialético e autonomia 

favorecendo a reflexão sobre a Educação Básica. 



35 

 

As ideias dos teóricos José Gimeno Sacristán e Michael Apple auxiliaram na 

elaboração do conceito sobre currículo e o entendimento da ação que oportuniza a 

inclusão de todos na escola fazendo parte de uma educação integral.  

A consulta a teoria de Philippe Perrenoud tratou do conceito sobre didática e as 

competências essências para desenvolver uma prática dialética.  

Antônio Chizzotti e os seus ensinamentos auxiliaram a operacionalização da 

abordagem e da metodologia para investigar a questão por meio do conceito de 

pesquisa instituindo o método de trabalho pedagógico. 

Os estudos dos fundamentos e princípios interdisciplinares auxiliaram a decisão de 

trabalhar de forma diferente o processo de ensino-aprendizagem para levar o maior 

número de alunos ao conhecimento necessário para sua evolução e a construção da 

autonomia ao administrar os desafios do currículo.  

O motivo de experimentar um novo paradigma foi o desconforto gerado ao construir o 

planejamento pedagógico anual pautado no modelo centralizado no conteúdo e não 

no aluno. Um modelo que desconsiderava as diferentes linguagens no tratamento das 

dificuldades respeitando as diferenças e habilidades de cada indivíduo.  

A didática condizente com uma intervenção educacional interdisciplinar se tornou uma 

meta e um desafio porque os entraves começaram na falta de uma base para iniciar 

a prática relatando o como fazer a pedagogia no Ensino Fundamental. 

As ideias que surgiram durante o processo metodológico para viabilizar a pesquisa 

emergiram da reflexão convergente entre a teoria estudada, a prática experimentada 

nas aulas e os instrumentos escolhidos para gerar dados, principalmente o diálogo 

construtivo.  

A decisão de adotar na trajetória profissional a postura de pesquisadora ampliou a 

compreensão da especificidade no processo de ensino do formal e o informal, da 

teoria e da prática, dando uma consistência a ideia do que se deve fazer para 

concretizar as metas planejadas.  

O grupo de alunos e a pesquisadora participaram desta proposta no ciclo central 

denominado Ciclo Interdisciplinar (4º ano/2015 e 5º ano/2016), somos sujeitos da 
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pesquisa: eu averiguando novas atitudes para fazer o processo de ensino-

aprendizagem e os alunos construindo os saberes por meio da proposta didática.  

As mudanças propostas pelos governos nestes últimos anos, quase trinta anos de 

atuação na educação, foram a partir de políticas públicas educacionais sempre 

visando a qualidade, mas pouca destas ideias de mudança representaram a visão dos 

professores que ainda, no século XXI, em discussões na hora do trabalho coletivo, 

criticam o pouco acesso a uma boa formação docente e a pouca valorização da 

categoria.  

Os professores que atuavam no Ciclo Interdisciplinar durante a implementação da 

reforma curricular (2013/2014) participaram de uma formação específica para 

operacionalizarem os elementos para a mudança da reforma curricular.  

A incerteza gerada pela dúvida desta nova situação no quadro educacional da rede 

pública municipal gerou um impacto de “administrar a progressão das aprendizagens” 

(PERRENOUD, 2000a, p. 20). Um fato inovador para os professores.  

O novo quadro pedagógico ao ser construído suscitou a ideia da pesquisa acadêmica 

sobre o tema interdisciplinaridade devido as dúvidas que foram surgindo com a 

implementação da reforma curricular. A realidade se tornou um momento para a 

evolução profissional e a construção de uma forma de representar os fundamentos e 

princípios interdisciplinares estudados e pesquisados com o GEPI.  

A pesquisadora ancorou-se na citação de Fazenda (2011, pp. 31-41) “conhecimento 

nasce da dúvida e se alimenta da incerteza” e partiu para a ação. 

A intervenção interdisciplinar, à priori, dependeu do estudo sobre o tema por meio da 

leitura dos teóricos referendados neste documento e da observação dos alunos nas 

aulas para gerar caminhos para a atuação. 
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1.3 A questão e a metodologia  

A pretensão de instituir um paradigma novo para a didática nas aulas em um modelo 

que versou pelas novas atitudes ao tratar a prática partiu da questão: Como se faz a 

didática pautada nos fundamentos e princípios da interdisciplinaridade escolar?  

A vontade e a curiosidade fomentaram a necessidade de desenvolver a questão 

investigando todas as possibilidades de uma intervenção educacional interdisciplinar 

proporcionando uma aprendizagem significativa. 

A inserção e valorização do sagrado na investigação do problema considerou o 

aspecto que Espírito Santo (1998, p.13) explica ao abordar o tema salientando que o 

“sagrado é um elemento tão central à vida” que não pode ficar de fora de uma 

intervenção educacional que tem como objetivo a formação integral do indivíduo.   

A afirmação alertou que o sagrado ao ser desprezado no processo ensino-

aprendizagem corrobora com uma didática incompleta, podendo quase afirmar que 

sem este elemento a Educação servirá para a formação de alguns excluindo outros.  

Esquecemos que somos carne, mas também espírito.  

Planejar sem considerar a alma é incabível em um processo de ensino que o aluno é 

o centro das decisões. Nosso produto é ‘gente’ e ‘gente’ tem defeitos e virtudes.  

A ausência da habilidade em interpretar textos e a falta do entendimento da proposta 

pedagógica tornou os alunos incompetentes ao desempenhar suas tarefas, esta 

realidade fez surgir o pensamento em investigação. 

Uma expressão da necessidade de materializar o modelo ‘Como se faz’, uma ideia 

remota sem ‘corpo’, mas um espectro pulsando nos pensamentos.  

A ideia assumida de forma arrojada empregou um conjunto de decisões, 

procedimentos, estratégias, que criou a forma de fazer os planos que se configuraram 

no registro da ação. Um processo organizado, sistematizado pedagogicamente, 

atribuindo matéria para o modelo ‘Como se faz’ 

Ao tomar ciência por meio do estudo, ampliando o entendimento e a clareza sobre a 

‘nova pedagogia’ se desvelando como um novo paradigma por meio dos 
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ensinamentos da professora Drª Ivani Fazenda, no decorrer (1º sem/ 2016) do curso 

de Pós Graduação do Doutorado, na linha interdisciplinar de pesquisa, deu-se início 

a averiguação da eficácia de uma didática interdisciplinar, uma intervenção 

educacional diferente da intervenção convencional de costume nas aulas.  

Perrenoud (2000a, p. 20) ressalta duas prioridades que os professores que lecionam 

no Ensino Fundamental precisam considerar na didática: “Envolver os alunos em sua 

aprendizagem e em seu trabalho” e “Favorecer a definição de um projeto pessoal do 

aluno”. Foram competências que durante o desenho da hipótese de transformar a 

didática nas aulas, gerando uma intervenção educacional interdisciplinar para 

proporcionar uma aprendizagem significativa para os alunos contribuiu com a 

formatação dos objetivos e metodologia desenvolvida para o modelo e investigação 

da pesquisa. 

A conjectura com a implantação do modelo foi tornar o exercício do registro ao 

construir o hábito que considerou a sensibilidade e valorizar o sexto sentido17 no 

planejamento e no comando das aulas e no tratamento aos alunos. 

Para que a transformação didática à eficiência no processo educacional ocorresse 

viabilizando a Nova Pedagogia (FAZENDA, 2011) nos moldes interdisciplinares ao 

desenvolver o currículo e favorecer a educação integral a meta principal foi aplicar o 

modelo educacional interdisciplinar por meio da didática nas aulas pelos professores. 

O propósito principal levou aos desdobramentos de praticar novos paradigmas de 

ação, conceber novas atitudes, proceder durante o processo de ensino envolvendo os 

alunos nas decisões.  

A pretensão de responder esta questão: Como se faz a didática pautada nos 

fundamentos e princípios da interdisciplinaridade escolar? vinha do desejo de 

oportunizar uma formação educacional em que os alunos tivessem uma visão crítica 

                                                 
17 O significado utilizado nesta menção se assemelha ao: Sexto sentido referente a Percepção extra-
sensorial - chamada de popularmente de "sexto sentido"; a Intuição- conhecimento hipotético ou teórico 
alicerçado no pressentimento; Equilíbrio postural - sentido fisiológico comumente aceito além dos 
normalmente considerados "cinco sentidos"; Propriocepção  senso do sentido do corpo - sentido 
fisiológico. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexto_sentido  . Acessado em mar. / 2018.  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_extrassensorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_extrassensorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_postural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriocep%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexto_sentido
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sobre as situações reais do cotidiano e a consciência para mudar entraves sociais e 

harmonizar a própria vida. 

Este pensamento levou a revisão da prática, das estratégias metodológicas nas aulas 

e a adoção de ‘atitudes’ contextualizadas sempre partindo de um propósito de caráter 

holístico e com embasamento teórico. 

A primeira decisão de trilhar o percurso pedagógico, versando por uma metodologia 

adequada a averiguação do problema para desconstruir costumes didáticos, e realizar 

as novas atitudes ao concretizar a didática interdisciplinar foi a abordagem qualitativa. 

A abordagem qualitativa, tomando como base as ideais do professor Antônio Chizzotti, 

proporcionou a averiguação da questão dando suporte para chegar a razão 

‘fundamental do interesse’ dessa pesquisa: “(...) conhecimento cientifico ligado ao 

interesse técnico – transformar a natureza pelo trabalho” (CHIZZOTTI, 2014, p. 25).  

As orientações utilizadas para a investigação formam da pesquisa documental, 

pesquisa bibliográfica, pesquisa para a ação e pesquisa interdisciplinar. 

O uso das diretrizes de cada pesquisa favoreceu o percurso completo para verificação 

da hipótese. 

A mudança dos paradigmas científicos ampliou a utilização da abordagem qualitativa 

fomentando o estudo e o desenvolvimento de pesquisas que reúnem temas sobre a 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e sobre a prática para o estudo de 

“questões delimitadas, locais, apreendendo os sujeitos ao ambiente natural em que 

vivem, nas suas interações interpessoais e sociais” (CHIZZOTTI, 2014, p.55) que dão 

base para o significado da transformação da realidade. 

As normas da pesquisa documental favoreceram o manuseio de documentos 

específicos na escola sobre os alunos para levantamento da sua trajetória por meio 

de relatório bimestrais e fichas de saúde e familiar. 

As normas da pesquisa bibliográfica sustentaram a base teórica que organizou a 

atuação e auxiliou a prática da pesquisadora durante o processo de pesquisa. 
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As normas da pesquisa para ação auxiliaram o trabalho nas aulas contribuindo com 

a orientação para os alunos e sua formação crítica e autônoma. As diretrizes da 

“pesquisa para a ação” (CHIZZOTTI, 2014, p.80) ofereceram a metodologia para 

praticar a relação entre as situações reais vivenciadas durante as aulas e a teoria do 

conhecimento, isto é, “(...) só uma comunicação dinâmica pode remover obstáculos e 

substituir práticas cristalizadas por um novo tipo de agir” (CHIZZOTTI, 2014, p.82). 

A ideia da comunicação característica da pesquisa-ação sustentou as novas atitudes 

almejadas pela pesquisadora em relação aos alunos pertinente à didática 

interdisciplinar. Um modelo que versou pelo diálogo em um movimento de formação 

espiral ao administrar as aulas. Segundo Chizzotti (2014, p.81) “na exposição de 

Lewin (1947), a pesquisa-ação pressupõe diversas fases espirais”.  

O uso das normas da ‘pesquisa para a ação’ respeitou os objetivos do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e do registro do plano de aula. Os critérios da pesquisa-ação 

auxiliaram a verificação da resposta à questão investigada referente ao processo a 

cada passo da ação e clarificou as etapas percorridas ao operacionalizar o modelo 

nos esquemas do referencial interdisciplinar. 

Tomando Chizzotti (2014), a pesquisa para a ação seguindo os princípios da pesquisa 

experimental auxiliou a explicação da questão dessa pesquisa para os sujeitos porque 

experimentaram as ações que modificaram a realidade das aulas em relação a 

didática convencional. 

Atribui-se a paternidade da pesquisa-ação a Kurt Lewin, (...), 
interessado no estudo da dinâmica social e convencido da 
necessidade de a ciência tanto auxiliar na solução de conflitos, quanto 
esclarecer os indivíduos sobre a situação dada e, para isso, propor 
uma ação consequente e eficaz para o problema enfrentado.  
(...) Lewin apoia-se nos princípios da pesquisa experimental com 
práticas de intervenção (...) O pesquisador é um “experimentador” de 
campo que precisa modificar a realidade social para conhecê-la 
efetivamente e promover a mudança desejada (CHIZZOTTI, 2014, pp 
80-81).  
 

A ‘mudança desejada’, proporcionado pela organização da pesquisa-ação, foi criar o 

hábito do uso dos fundamentos pensados para a investigação: diálogo, parceria e o 

registro. A metodologia que levou a este ganho aconteceu por meio das fases que 

Chizzotti (2014, pp. 86-87) explica: 
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• Fase da definição do problema;  

• Formulação do problema;  

• A implementação da ação;  

• Execução da ação;  

• Avaliação da ação;  

• Continuidade da ação.  

 

A pesquisa interdisciplinar foi a base da averiguação como transformação da 

didática convencional para a didática interdisciplinar condizente com a nova técnica 

ou forma de assegurar o conteúdo informativo aos alunos. Os fundamentos e 

princípios sequenciados, contextualizados e humanos foram possíveis a partir das 

diretrizes da pesquisa interdisciplinar. 

A pesquisa interdisciplinar se fundamenta, principalmente, na “intersubjetividade de 

seus elementos constitutivos, ...” (FAZENDA, TAVARES e GODOY, 2015, P.16) este 

mote e o entendimento do seu significado sobre ‘intersubjetividade’ caminha para a 

essência “Que ocorre entre consciências individuais, entre modos próprios de pensar 

ou de enxergar o mundo: relação intersubjetiva. ” e sua explicação ampliou a pesquisa 

o ressaltou a afetividade.  

O encontro entre os sujeitos da pesquisa e os diferentes graus de conhecimentos e 

verdades constituídas por trajetórias desiguais com base nos fundamentos como o 

diálogo e o princípio do respeito e do afeto gerou possibilidades construídas juntas. A 

parceria e a troca de opiniões, dois outros fundamentos, levaram ao conhecimento e 

atitudes melhoradas.  

A pesquisa interdisciplinar e suas diretrizes são atitudes de “ousadia e busca 

insistente do novo, do conhecimento e da humanização” (FAZENDA, TAVARES e 

GODOY, 2015, p. 16). 

A pesquisadora para chegar ao exercício da interdisciplinaridade escolar necessitou 

das diretrizes da interdisciplinaridade científica que forneceu subsídios para as 

transmutações que ocorreram na sua práxis. Um exemplo de um hábito antigo como 

a presença da verdade na fala se ampliou e junto com a honestidade do sujeito 

consigo mesmo se tornou mais claro vibrando e expandindo em tudo que construiu 
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podendo ser um bom entendimento sobre o que é ética. Durante a pesquisa 

interdisciplinar esta atitude assumida vibrou por todas as decisões e ações realizadas. 

Então, tornou-se fato a citação: 

O desenvolvimento integral do ser humano depende de como ele se 
ama, se analisa, se enxerga, se exprime e se cuida. Esse é o eixo de 
sustentação do processo de humanização. Parte de um processo de 
humanização. Parte de um processo individual para o coletivo. Não se 
humaniza se o indivíduo não é humanizado (FAZENDA, TAVARES e 
GODOY, 2015, p. 19). 
 

Acrescento nas dependências o respeito e a humildade porque foram princípios 

humanos que estiveram presentes durante a investigação e possibilitaram a 

transmutação da práxis. 

A dialogicidade presente em todo processo de averiguação em forma espiral 

possibilitou a flexibilidade e a autonomia da pesquisadora pelo movimento construtivo 

das dimensões que explorou todos os aspectos necessários para fazer concreta a 

humanização da intervenção educacional. 

A didática interdisciplinar quando para ser desvelada agregou as técnicas, 

pensamentos, conteúdos, emoções e a crenças dos sujeitos envolvidos com respeito 

e aprofundamento de cada item do conteúdo por meio da pesquisa chegando a 

verdade histórica, não desprezou a verdade cultural. E a curiosidade dos sujeitos em 

comparar a verdade pesquisada e a verdade da sua história pessoal abriu para o novo 

materializando o modelo ‘Como se faz?’ em cada investida nas aulas.  

O avanço da investigação para proporcionar clareza e transformação na formação por 

meio de uma nova proposta de trabalho didático teve que transformar internamente a 

atuação didática da pesquisadora que posteriormente conseguiu desenvolver a 

proposta e o avançar na formação dos alunos instrumentalizando-os para participar 

das aulas criticamente e ativamente. 

Assim, quando pensamos em uma pesquisa para demonstrar a interdisciplinaridade 

‘viva’ na sua intervenção educacional o primeiro procedimento e entender-se como 

interdisciplinar que simploriamente e ser um sujeito que acolhe o próximo, dialoga 

sobre todas as coisas enfrentando as dúvidas para construir laços reais porque o que 

se compartilha já foi experimentado e tem-se o sabor do que o outro vai provar: bom 
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ou ruim. A experiência permite se colocar no lugar do outro amparando suas 

incertezas e aplaudindo suas descobertas.  

Este trabalho de pesquisa foi organizado em seções subsequentes a esta primeira 

para facilitar o compartilhamento da ideia e da prática que consolidaram o método 

baseado no referencial interdisciplinar e possibilitar uma leitura fluída das etapas 

desenvolvidas e dos fundamentos utilizados para operacionalizar o processo de 

averiguação.  

A seção 2 – Conceitos e Revisão da Prática - apresenta os conceitos sobre 

Interdisciplinaridade escolar, Currículo e Espiral Dialógica que auxiliaram o 

entendimento da pesquisadora ao tomar as decisões que operacionalizaram o modelo 

didático aplicado durante a pesquisa. 

O aprofundamento do conceito de Interdisciplinaridade Escolar abrange a análise dos 

conceitos sobre a Escola e sobre a Didática na história das ideias pedagógicas no 

Brasil que ampliaram a visão sobre a organização da educação e o foco no 

desenvolvimento do processo de ensino.  

O conceito de currículo e o vínculo com a espiral dialógica, apesar de tratada em 

tópicos diferentes, relacionaram-se pela necessidade da pesquisadora em ampliar as 

ações no processo de averiguação da revisão da prática que culminou na 

materialização de um modelo idealizado para mudar os costumes pedagógicos e a 

didática.  

A seção 3 – O Modelo didático para atuar – Apresentação de uma proposta didática 

para atuar em forma de um modelo denominado ‘Como se faz’. O plano de aula 

habitual da escola desenvolvido por meio de uma didática interdisciplinar em que a 

intervenção educacional institui atitudes fundamentadas nos princípios da 

interdisciplinaridade. O tripé (da Flor-de-lis) sustentando novas ações para que a 

consciência, criticidade e conhecimento pudessem ser compartilhados em um projeto 

que o fundamento da intersubjetividade fosse a base para evolução dos sujeitos da 

pesquisa.  A soma de todas as coisas realizadas nesta verificação da pesquisa em 

que o modelo se tornou concreto, uma proposta didática, foi contemplada no relato da 

pesquisadora abrangendo para instrumentos determinantes para realizar o desafio do 

tema e da realidade da escola pública. 



44 

 

Na seção 4 – Resultados Pedagógicos - Apresenta os conceitos de criticidade e 

autonomia que foram trabalhados nas aulas com os alunos buscando conhecer um 

pouco da sua ‘essência de vida’ construindo um caminho para vincular a proposta 

pedagógica ao projeto pessoal de cada um.  

Nesta seção houve o compartilhamento de um projeto desenvolvido com os 5º anos 

do ensino fundamental (2016), planejado para oportunizar situações e o acesso ao 

projeto de vida dos alunos, seus sonhos para o futuro, e ao relacionar com a proposta 

pedagógica construir o compromisso com o ato de estudar. A formação da 

pesquisadora e o método dialético – O processo de ensino-aprendizagem 

desenvolvido pela pesquisadora em um movimento de auto avaliação e rompendo 

com o programa de disciplinas por meio de novos paradigmas que mudaram as ações 

e as expectativas em relação aos alunos e o processo de ensino. Impacto do trabalho 

pedagógico. Os alunos e os reflexo na escola. A observação do desenvolvimento da 

postura de aluno para estudante.  

Na seção 5 – Considerações. A percepção dos resultados sobre a construção do 

trabalho nos aspectos pessoais e profissionais. Os desafios e o ganho de assumir 

novas atitudes ao desenvolver a didática nos moldes fundamentados na 

interdisciplinaridade, sempre, lembrando da ideia “(...) o velho travestido de novo” 

(FAZENDA, 1995, p. 44) que deve ser o ponto de partida da reflexão e das ações para 

reorganizar o trabalho docente: 

São indicadores, como já dissemos em outra ocasião, de um rigor, de 
uma nova ordem, porém não revivida, mas recriada – é o velho 
travestido de novo.  
Se estamos, ou queremos viver hoje na educação um momento de 
alteridade (como construção/produção de conhecimento) é 
fundamental que o professor seja mestre, aquele que sabe aprender 
com os mais novos, porque mais criativos, mais inovadores, porém 
não com a sabedoria que os anos de vida vividos outorgam ao mestre. 
Conduzir sim eis a tarefa do mestre. O professor precisa ser o condutor 
do processo, mas é necessário adquirir a sabedoria da espera, o saber 
ver no aluno aquilo que nem o próprio aluno havia lido nele mesmo, 
ou em sua relação primal, urobórica não podem pedir demissão da 
escola; sua ausência poderia criar um mundo sem colorido, sem 
brinquedo, sem lúdico, sem criança, sem felicidade (FAZENDA, 1995, 
pp. 44-45). 
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2 CONCEITOS, REVISÃO E ESTUDO  

 

 

“(...), se tratamos da 
interdisciplinaridade na Educação, não 
podemos permanecer apenas na 
prática empírica; é imperioso proceder 
a uma análise detalhada dos porquês 
dessa prática histórica e culturalmente 
contextualizados. Caminhando nesse 
raciocínio, falar de 
interdisciplinaridade escolar, 
curricular, pedagógica ou didática 
requer uma profunda imersão nos 
conceitos de escola, currículo ou 
didática (FAZENDA, 2011, p. 154)”. 

 

 

O trabalho pedagógico e o processo de escolarização dos alunos são desenvolvidos 

pela maioria dos professores de forma burocrática e fragmentada e a ideia de 

desconstruir esta maneira de pensar e mudar a ação parte da insatisfação de ver 

alunos fracassando ora porque não conseguem aprender a ler e escrever, ora porque 

não tem perspectivas para o futuro apresentando pouca ambição intelectual e/ou 

nenhum projeto pessoal de vida. 

Freire (1996, p.22) afirma que o professor que tem atitude crítica e quer ser sujeito no 

processo de escolarização tem a consciência de que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção”. 

O tempo estipulado para desenvolver o currículo e os recursos disponíveis nas aulas 

é pertinente para alguns alunos e insuficiente para outros alunos, a incompletude da 

pedagogia convencional na sistematização do ensino e na elaboração dos exercícios 

está em não considerar as diferenças existentes na formação de uma classe. 

O programa curricular: 

• Tem uma grade de disciplinas operacionalizada de forma fragmentada; 

• A prática docente geralmente parte do conhecimento empírico de administrar o 

conteúdo; 
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• O movimento é linear, não valoriza o princípio do desenvolvimento do ser 

humano (emocional, físico, cultural, social, intelectual), e 

• Os indicadores das avaliações externas partindo das provas de proficiência têm 

mostrado que a cada ano o índice de aprendizagem dos alunos se encontra 

abaixo do conhecimento básico programado para cada ano da modalidade do 

ensino fundamental. 

 

O combate a esta estrutura e a causa deste déficit tem levado a elaboração de planos 

de ação que partem de uma análise prévia do dados e resultados viabilizados pelo 

grupo docente como um projeto de ação para sanar notas abaixo da média esperada. 

A organização ou projeto de ação pouco expressa a necessidade de ampliar o 

conhecimento dos alunos ou sua autonomia. Os professores que fazem parte deste 

cenário, politicamente, não despertam para a manobra intencional de arrolhar o 

acesso dos alunos ao conhecimento. 

Os fatores fulcrais do que consiste em formação do sujeito crítico estão ausentes do 

processo de ensino-aprendizagem e da formação dos alunos.  

O mesmo lapso ocorre na elaboração da formação para os professores, a reflexão 

sobre a prática e sobre a funcionalidade da educação na vida do aluno fica a parte do 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  

Na escola, convivemos com duas características de professores:  

1. Os professores preocupados com os alunos que tentam diferentes 

formas de garantir o aprendizado, mas estão fadados aos recursos 

inadequados e sendo a minoria e algumas vezes sem o respaldo da 

gestão pedagógica ficam esgotados por lutarem tanto e ver poucos 

resultados;  

2. Os professores que reclamam de tudo que envolve o aluno tentam 

sempre a mesma forma de trabalhar porque sempre fizeram assim e não 

querem mudar, mas estão fadados aos recursos inadequados e sendo 
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a maioria e algumas vezes sem o respaldo da gestão pedagógica ficam 

esgotados por lutarem tanto e ver poucos resultados. 

 

A crítica a situação retratada apresenta um contexto escolar fadado ao fracasso 

porque as atitudes conhecidas, possíveis, não expressam a mudança. A pedagogia 

está amparada em um programa que reproduz a imitação e o conhecimento é 

direcionado para um fim econômico fortalecido por atitudes que limitam a expressão 

do aluno por meio de linguagens que possibilitam a criação e a sua evolução, “(...), 

mas um professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e cuja função 

consiste em transmitir esse saber a outros (TARDIF, 2014, p.31). 

Na interdisciplinaridade escolar a atitude relevante no processo de ensino e o 

compartilhamento mutuo – professor e aluno – do saber dos professores trocando 

opiniões sobre as interpretações e completando com as experiências. 

Tardif (2014, p.116) trata sobre a consistência do trabalho docente alertando sobre a 

complexidade da ação profissional pelo imbricamento de fatores que envolvem as 

decisões e atitudes dos professores, dizendo que: “(...), é necessário ultrapassar 

esses pontos de vista normativos. (...). Trata-se, ao contrário, de uma noção social e 

culturalmente construída, noção essa na qual entram sempre ideologias, crenças, 

valores e interesses”.  

O maior desafio dos professores ao elaborar o processo de ensino tem sido unir os 

fatores emocionais, culturais, intelectuais e sociais em uma única pedagogia aplicando 

uma didática que desenvolva os conteúdos sem limitações ou barreiras para a 

aprendizagem. 

Observando o movimento pedagógico da escola, a possibilidade de um 

aprofundamento do tema didática escolar, as informações e vivências sobre os 

princípios e fundamentos interdisciplinares a implementação da prática criando a 

possibilidade de realizar uma didática que a criticidade e a autonomia reorganizassem 

o currículo tangeu a resolução de pesquisar a prática docente interdisciplinar. 

O alicerce para a mudança exigiu retomar o conceito de currículo e ter mais clareza 

sobre o conceito de espiral dialógica para dar sustentabilidade a revisão da práxis.  
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O conceito da espiral dialógica ampliando para as características da intervenção 

educacional interdisciplinar, me fizeram entrar em um movimento de estudar, aprender 

e pesquisar. A curiosidade epistemológica aguçada sustentou o processo de formação 

da pesquisadora partindo da ingenuidade sobre o tema e partindo para um método 

organizado para sistematizar com base teórica a nova didática que deu vigor ao 

método ‘Como se faz’?   

A clareza dos conceitos dirigiu as ideias para uma visão mais ampla do processo de 

ensino e a inserção do valor humano, versando por um planejamento em que as 

estratégias garantiram durante o desenvolvimento do método ‘Como se faz’? a 

escolha do aluno, o tratamento de seu interesse pelas propostas e a expressão das 

suas ideias por diferentes linguagens. 

Instituir diferentes linguagens nesta nova didática considerou o valor da fala, e criar 

possibilidades na tentativa de sanar déficits na aprendizagem dos alunos. 

O significado e o sentido de cada conceito corroboraram com a inteligibilidade ao 

refletir, compartilhar, executar buscando o melhor da proposta para a didática que 

versou pela resposta da questão: Como se faz a didática baseada nos 

fundamentos e princípios da interdisciplinaridade?  

O conceito interdisciplinaridade escolar, e o estudo de suas características, direcionou 

o exercício das novas atitudes durante a pesquisa e deu suporte para a escolha das 

regras do jogo. 

 

2.1 Interdisciplinaridade escolar  

 

“O ensino interdisciplinar nasce da 
proposição de novos objetivos, novos 
métodos, enfim de uma “nova 
Pedagogia” cuja tônica primeira seria 
a supressão do monólogo e a 
instauração de uma prática dialógica 
(FAZENDA, 2011, p. 88)”.  

 

A interdisciplinaridade escolar versou pela estrutura educacional que corroborou com 

todos os esquemas possíveis para que o aluno efetivasse a aprendizagem e a 
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pesquisadora desenvolvesse uma didática desconstruindo um programa convencional 

de ação pedagógica.  

A reflexão crítica ao programa convencional sucedeu na visão de um processo 

educacional em elaborar planos e esquemas de formação para os professores 

baseado na imitação comportamento reproduzido com os alunos, que Garcia (1999) 

e Tardif (2014) apontam uma técnica predominante na educação. 

A imitação não trabalha a relação dos professores com seus saberes e gera o 

condicionamento a uma recepção em condição passiva, o próprio docente se impõem 

como veículo do saber em um movimento linear.  

A objetividade do conteúdo e sua formalidade na pedagogia da certeza não considera 

a importância da unidade, da singularidade de cada um envolvido no processo ensino-

aprendizagem e não dá abertura para opiniões e ao diálogo. 

O gargalo da formação para os professores são as restritas políticas educacionais de 

fomento a educação acadêmica. As obras de teóricos da educação, materiais sobre 

novas pedagogias que versam pelos princípios e fundamentos interdisciplinares ou de 

cunho humanista18 e os cursos de pós-graduação são caros e muitas vezes não 

cabem no orçamento do docente. 

A atitude condizente com o trabalho didático dessa averiguação requer uma Nova 

Pedagogia (FAZENDA, 2011) que está estruturada na pedagogia da incerteza 

(FREIRE, 1996) que valoriza a dúvida como ponto de partida para buscar a resposta, 

e construir a verdade junto com os alunos.  

A interdisciplinaridade escolar auxiliou a mudança da prática. E no que consiste a 

Interdisciplinaridade escolar?  

O conteúdo escolar para romper com um programa curricular dividido, fragmentado 

de ideias ininteligível, oportuniza um suporte para a discussão sobre os temas/ 

                                                 
18 Digo que versam pela “filosofia moral” colocando o ser humano como centro das decisões 
educacionais versando pela ética, pela dignidade e o fomento aos desejos e sonhos do aluno. Presam 
por uma formação para conscientizar o indivíduo. “Embora a palavra possa ter diversos sentidos, o 
significado filosófico essencial destaca-se por contraposição ao apelo ao sobrenatural ou a uma 
autoridade superior”. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo  acessado fev./2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo


50 

 

conteúdos novos para os alunos preservando a memória para que a construção 

almejada pelo processo de ensino tenha significado. 

A implementação desta postura depende de uma formação para os professores 

executarem o exercício do sentido real do coletivo e da parceria. 

A parceria que o professor necessita para transformação, para aprender, tem como 

fundamento a aproximação de ideias19 que permite a troca do que já pratica, exercita 

na aula, como o outro que pode ensinar por meio do compartilhamento do 

conhecimento intelectual (professor) ou pelo conhecimento do território aonde está a 

escola (aluno/ familiares), trazendo outras experiências. Ampliando o conhecimento 

que a pesquisadora possui, expandindo para novos caminhos possíveis, mas não 

imaginados. 

Os aspectos implícitos e explícitos ‘no ato de aprender’ surgem neste movimento de 

convívio coletivo e troca de experiências fazendo despertar o interesse e a curiosidade 

do aluno que participa desta mudança e recebe propostas pedagógicas. Oportunidade 

de decisão mental do aluno, aderir ou não os desafios que a didática propõe na aula. 

A didática dos fundamentos da interdisciplinaridade escolar gera um leque de 

possibilidades ao executar o plano de aula porque garante a expressão por meio da 

linguagem, a exposição das ideias, a construção das hipóteses pensadas no trabalho 

em grupo, rompe com a pedagogia da certeza, da verdade absoluta, que não dá 

suporte para experimentar, planejar, executar e falar. 

Fazenda (2006, p. 10) quando trata da teoria e da prática nos ensina que: “No Brasil 

conceituamos a interdisciplinaridade como uma nova atitude ante a questão do 

conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender 

(...)”.    

Os aspectos ocultos surgem das atitudes diante das situações pedagógicas que 

requerem uma ação e ao mesmo tempo o sentido da reflexão para rever a didática 

                                                 
19 Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) – Zona de Desenvolvimento Proximal – Obra “Pensamento 
e Linguagem”.  
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em uso, optando por se remeter as normas pautadas nas competências para uma 

prática que verse pelos princípios da totalidade didática na atuação do currículo. 

Os padrões pedagógicos que fazem diferente do tradicional ‘redimensionam’ a prática 

docente para uma didática que busca o melhor para ensinar o aluno. 

Atitude de que? Atitude de busca de alternativas para conhecer mais 
e melhor; atitude de espera perante atos não-consumados; atitude de 
reciprocidade que impele à troca, ao diálogo com pares idênticos, com 
pares anônimos ou consigo mesmo; atitude de humildade diante da 
limitação do próprio saber; atitude de perplexidade ante a 
possibilidade de desvendar novos saberes; atitude de desafio diante 
do novo, desafio de redimensionar o velho; atitude de envolvimento e 
de comprometimento como os projetos e as pessoas neles implicadas; 
atitude, pois, de compromisso de construir sempre da melhor forma 
possível; atitude de responsabilidade, mas sobretudo de alegria, de 
encontro, enfim, de vida (FAZENDA, 1991, p. 14). 

 

O docente em um movimento de compaixão associado a razão escolhe atitudes que 

serão executadas no trabalho pedagógico pensando no todo do aluno porque nesta 

visão didática a forma de praticar o exercício desloca para diferentes formas de 

instrumentalizar a ação. 

Um “novo olhar” (FAZENDA, 2006, p.10) sobre o contexto escolar favorece uma nova 

didática porque a prática em relação as aulas geram outras atitudes para a construção 

do processo de ensino e o aprendizado do conteúdo. À priori, a intervenção 

interdisciplinar reorganizou a práxis da pesquisadora que assumiu o movimento 

explicado por FAZENDA (2006) para operacionalizar as atitudes e a subjetividade ao 

desenvolver o programa instituído para a escola. 

Cinco princípios subsidiam uma prática docente interdisciplinar: 
humildade, coerência, espera, respeito e desapego. 
Alguns atributos são próprios; determinam ou identificam esses 
princípios. São eles afetividade e a ousadia, que impelem às trocas 
intersubjetivas, parcerias. 
A interdisciplinaridade pauta-se numa ação em movimento. Este 
movimento pode ser percebido em sua natureza ambígua, tendo a 
metamorfose, a incerteza como pressuposto. 
Todo projeto interdisciplinar competente nasce de um locus bem 
delimitado. É fundamental, portanto, contextualizar-se para poder 
conhecer. A contextualização exige a recuperação da memória em 
suas diferentes potencialidades, portanto do tempo e do espaço no 
qual se aprende (FAZENDA, 2006, p.10). 
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O projeto pessoal é um fundamento da interdisciplinaridade, para existir requer uma 

revisita aos nossos desejos e ao passado de nossas vivências – nossas memórias. 

Versa pela qualidade do posicionamento do indivíduo na sociedade ao tornar suas 

atitudes em ações na vida profissional. 

O indivíduo que tem consciência de que o projeto pessoal tem a finalidade de 

potencializar o sentido de ‘se lançar à frente’, avançar os ‘graus do conhecimento’, se 

fortalece para conquistar os seus sonhos e proporciona esta oportunidade para os 

outros.  

As parcerias, que geram outro tipo de experiência, são fundamentos que propiciam a 

troca, o cuidado, o exercício do afeto pela aproximação que caracteriza o trabalho 

assistido, possibilitando a divisão dos encargos ao aplicar a didática e desenvolver a 

prática.  

O conceito disciplina é um aspecto relevante para quem procura entender os 

fundamentos do conceito da interdisciplinaridade escolar porque demarca a diferença 

no trato da pedagogia e na elaboração das aulas quando planejamos as estratégias 

da ação. 

No dicionário informal20 o significado INTER:  

INTER é 1. Dentro; entre; 2. Que une duas partes ou mais; 3. Que liga 
um ponto a outro. E de DISCIPLINA é o conjunto dos regulamentos 
destinados a manter a boa ordem em qualquer assembleia ou 
corporação; a boa ordem resultante da observância desses 
regulamentos. Submissão ou respeito a um regulamento. Cada uma 
das matérias ensinadas nas escolas. 

 

A interpretação que nos cabe sobre a interdisciplinaridade partindo do significado que 

dita o dicionário juntando as partes do prefixo mais a palavra será: união de matérias 

ensinada nas aulas e/ou submetidas ou respeitando um regulamento.  

Uma definição que não serve para a pedagogia da incerteza (FREIRE, 1979), não 

serve para a pretensão dessa averiguação.  

                                                 
20 Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/inter/ . Significado de Inter por Gabriel Santos 
Tatuí (SP) em 01-02-2016  e Significado de Disciplina por Bruno (SP) em 30-03-2011 - Acessado em 
fev/ 2018.  

http://www.dicionarioinformal.com.br/inter/
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A filosofia que versa por princípios e fundamentos voltados para o valor do humano 

trata os princípios interdisciplinares para a educação praticando políticas de inclusão 

para contribuir com a formação de uma identidade.    

A disciplina da interdisciplinaridade escolar busca em suas estratégias o sentido para 

a formação do aluno para ser um cidadão consciente dos seus direitos e deveres. 

Constitui uma formação moral e ética, fomenta participação e colaboração, requer 

avanços sociais e culturais do território e da nação. 

A disciplina convencional tem a finalidade de transmitir o conteúdo para a 

aprendizagem e a disciplina fundamentada na interdisciplinaridade tem a finalidade 

de mediar o processo de ensino para a aprendizagem fomentando uma dinâmica que 

todos participem suas competências e suas ideias. Uma dinâmica de solidariedade.   

O diálogo é um fundamento do trabalho pedagógico que possibilita a fala dos alunos, 

Gusdorf (1977, p.11) ensina que é “uma função intelectual e espiritual”. Possibilita o 

exercício da comunicação e do exercício da criticidade ao proferir ideias e opiniões.    

Muitas decisões aconteceram em consonância com as falas do grupo de alunos, uma 

atenção apurada aos apelos e as opiniões. Uma ação (docente) que compactuava 

com a concepção “unitária do ser humano” (FAZENDA, 2011, p. 71). 

A concepção de humano citada segue o ensinamento de Gusdorf (1977) quando 

explica a diferença fundamental da espécie que utiliza e tem a capacidade de se 

comunicar usando a linguagem permitindo a existência da palavra. 

A concretização das ações, permitindo as atitudes inteligíveis ao mundo para 

modificar e construir usando a linguagem: “A virtude da linguagem é de constituir a 

parte de sensações incoerentes um universo na medida da humanidade. (...); uma 

reviravolta nas condições da existência, um remanejamento do meio para o 

estabelecimento do homem” (GUSDORF, 1977, p. 15) 

Analisando o trecho ‘reviravolta nas condições da existência’, George Gusdorf e Ivani 

Fazenda ressaltam a necessidade do discernimento sobre o conceito de humanidade 

e sobre a ideia de oportunizar o link entre teoria e a prática, cada uma na sua função 

e especificidade, como fenômenos que possibilitam o aprendizado do aluno. 
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A interdisciplinaridade escolar ao tratar da formação do aluno, sua cultura, seu 

conhecimento prévio, suas experiências, seus valores, abre espaço para análise de 

pontos centrais que influenciaram as decisões sobre o processo de escolarização.  

O planejamento do currículo prescrito e sua execução são elaborados, na maioria das 

vezes, priorizando fatores pedagógicos deixando de lado os fatores humanos 

menosprezando a importância da construção das inter-relações e do valor cultural 

presentes na vida dos alunos e dos professores.  

Fazenda (2011, p. 154) explica  

Na interdisciplinaridade escolar a perspectiva é educativa; assim, os 
saberes escolares procedem de uma estruturação diferente dos 
pertencentes aos saberes constitutivos das ciências (...), as noções, 
finalidades, habilidades e técnicas visam favorecer sobretudo o 
processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua 
integração.  

 

Na condição de pesquisadora, sujeito que busca a verdade, reconheço a necessidade 

de estudar o entendimento e a origem do conceito de escola e o conceito da didática 

porque ampliam a clareza sobre o sentido da escolha desta pedagogia que tratou o 

conceito da Interdisciplinaridade Escolar. 

2.1.1 Escola 

A ideia de escola surge da necessidade de um lugar para analisar e pensar sobre o 

conhecimento, o sentido da vida e da existência do Universo.  

Um ambiente de ensino, em que o conhecimento fundamentalmente tinha a função 

de proporcionar a emancipação para dominar e eliminar as situações problemas 

geradas pelos conflitos da vida real. 

A confirmação desta concepção surge antes de Cristo (a.C.) quando os paradigmas 

sobre o ser e o devir começam a ser discutidos na educação grega e as escolas vão 

surgindo como suporte para analisar e refletir sobre estes conceitos.  

Platão, seguido pelo discípulo Aristóteles, busca por meio da sua escola solucionar a 

dúvida gerada por Heráclito e Parmênides. 
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Duas concepções dominaram o pensamento filosófico durante 
bastante tempo: por um lado, as ideias de Parmênides e, por outro, o 
pensamento de Heráclito. Heráclito defendia a ideia de um mundo 
contínuo, enquanto Parmênides definia um ser único, um ser imóvel. 
O conflito de pensamento de Parmênides e Heráclito é fundamental, 
pois pode ser considerado o primeiro choque de ideias que ainda hoje 
tem força, afastando-se lentamente da Filosofia da Natureza e do 
misticismo de Pitágoras 21. 

 

Os textos não publicados de autoria de Chizzotti (2016) tratam do entendimento do 

conceito da escola e o conhecimento nos sete séculos anteriores22.  

Na era a.C. a escola existiu como um lugar de reflexão, análise e discussão sobre 

diferentes temas elucidando a reorientação intelectual que dá margem as descobertas 

inéditas e ainda discutidas na contemporaneidade para explicar os princípios 

elementares sobre a natureza e a existência do Homem. 

A reorientação intelectual, no período pré-socrático a.C., teve o objetivo de solucionar 

questões epistemológicas e antropológicas com os alunos e explicar a consistência 

do todo pautada no surgimento, desenvolvimento e finalidade da natureza de cada 

ser. 

No quinto século a.C. as escolas serviram para explicar novas ideias e excitar a 

construção de uma criticidade sobre o movimento da vida, o devir, ou a sua constância 

real. Segundo Chizzotti (2016) foram duas as escolas que causaram dilema filosófico 

pregando diferentes ideias sobre ‘a permanência imutável das coisas e o movimento 

fluente e transitório de tudo’. 

A escola de Heráclito (540-475 a.C.), em Éfeso23, ensinou aos seus alunos o devir 

fomentando o dinamismo que move tudo e não deixa nada fixo vai contra a ideia do 

‘ser eterno’. 

Não se pode entrar no mesmo rio uma segunda vez, dizia, serão 
outras águas, outro rio. Tudo flui, e se transforma, nada pode ser 
pensado sem seu contrário: ser e não ser, dia e noite, vida e morte, 

                                                 
21 Disponível em: https://www.estudopratico.com.br/heraclito-e-parmenides-filosofia-e-pensamento/ 
Acessado jan / 2018. Filosofia: Heráclito e Parmênides postado por Débora Silva 
22 Os períodos: pré-socráticos (624-470 a.C.), clássico (470-324 a.C.) e a filosófica helenística (324-31 
a.C.), segundo Chizzotti, 2016. 
23 Localização da Jônia ou Jónia era uma região da costa sudoeste da Anatólia, Disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%B4nia . Acessado em 03/11/17. 

https://www.estudopratico.com.br/heraclito-e-parmenides-filosofia-e-pensamento/
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%B4nia
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tudo revela a fluência constante do mundo, o movimento permanente 
de todas as coisas (CHIZZOTTI, 2016).   
 

A escola de Parmênides (540-470 a.C.), em Eléia24, ensinou aos seus alunos a ‘a 

unidade do ser’ fomentando a ideia de que todo movimento é utópico, mera ilusão, a 

verdade é imutável.  

Seu discípulo Zenão de Eléia(...), argumentará que o movimento de 
uma flecha arremessada, dividindo em instantes distintos, é imóvel em 
cada um dos instantes e, no conjunto, não se move. O ser é, seu 
contraditório absoluto seria não ser. Se não é nada é – o nada inexiste, 
não pode ser pensado. Portanto, só existe o ser (CHIZZZOTTI, 2016). 

 

A divergência nas ideias sobre a existência do ser causa uma agitação na educação 

no período clássico (470-324 a.C.) entre o ser e o devir envolvendo Platão e 

Aristóteles na resolução dos conhecimentos vindos destas duas linhas de 

pensamento.  

No período Helenístico, a epistemologia é utilizada para a resolução de problemas 

expressivos na vida em sociedade e relacionada com a própria existência. Para tratar 

das questões pessoais e coletivas começam a surgir modelos para sistematizar o 

processo de ensino nas escolas que abarcavam as pedagogias e seus elementos de 

mudança. 

As novas escolas gregas, e as pedagogias, foram emergindo em um novo contexto 

social em que alunos liberados das obrigações servis podiam se dedicar integralmente 

ao estudo e a pesquisa. O conhecimento verdadeiro em ‘tempo livre’ (skolé) estaria 

seguro. 

Na cultura latina o tempo livre, skolé, foi traduzido para o schola – escola – ‘local onde 

eram ministradas as lições ou, ainda o conjunto dos ensinamentos de um mestre’.  

Na idade média (476-1453 a.C.), a escola (scholasticus) foi dirigida pela igreja e a 

educação estava a serviço dos ensinamentos e currículo reorganizado pelos valores 

cristãos.  

                                                 
24 Foi um filósofo grego natural de Eleia, uma cidade grega na costa sul da Magna Grécia Disponível 
em https://pt.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%AAnides . Acessado em 03/11/17. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%AAnides
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Segundo Chizzotti (2016), a idade média foi um período intermediário em que as 

transformações reorganizaram o ensino e a educação dada na escola (scholasticus). 

Houve a ampliação da modalidade de ensino para o universitário ou curso específico 

para estudar (Madrassa25). A reorganização deu sentido para fundamentar a 

‘epistemológico da escolástica’ que transformou a educação, objetivou um 

conhecimento rígido com apoio nos autores tradicionais adotando um ‘método de 

ensino’ (CHIZZOTTI, 2016). 

No século XI e XII, a escola passou a ter um sentido oficial por meio da Lei. O período 

da primeira escolástica modificou a visão antiga da escola sendo vista como a 

oportunidade de ter acesso aos Estudos Gerais (studia generalia), isto é, passou a ser 

conhecida e instituiu estatutos próprios e no sistema de autogoverno.  

A escola, ora espaço para estudo ora movimento da organização de um grupo que 

pagava para adquirir conhecimento (HAMILTON, 1992) evolui e agregou novos 

termos para as antigas formações da educação. Como o uso da palavra ‘classe’ que 

aparece no registro de relatos da Universidade de Paris em 1517 e a descrição da 

necessidade de uma didática, plano de ação, versando pela qualidade do colégio.  

O movimento educacional da Universidade de Paris tinha a função de instruir os 

administradores da igreja. O ciclo de formação e escolarização profissionalizou 

professores que se tornaram importantes atraindo alunos e mais professores para 

Paris que não tinham vínculo social ou profissional com a igreja.  

Esta variedade de pessoas dá margem a criação de espaços independentes de 

estudo em que os mestres compartilhavam conhecimento (autogoverno). 

Uma corrente de intenções transformadoras inicia uma reorientação na educação, no 

século XIII, e uma organização pseudo - pública26 – algumas pessoas satisfeitas com 

o trabalho de mestres e administradores da Universidade fundaram colégios (escolas) 

                                                 
25  Escola muçulmana ou uma casa de estudos islâmicos. Disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madra%C3%A7al . Acessado em 4/11/17. 
26 Denominar esta situação histórica de pseudo-pública parte da ideia de que a intenção na época não 
era uma política versando pela educação para todos, mas uma forma de ajuste moral pautada pela 
expressão “uma mão lava a outra”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madra%C3%A7al
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para alunos pobres que pagavam uma pequena taxa para ter acesso à educação 

formal.  

Lugares independentes que seguiam o modelo de ensino da escolástica, mas não 

pertencia a igreja. 

A reorganização da escola não aconteceu nesta época porque a interferência da igreja 

e do governo teve a intenção de dividir pobres e ricos e controlar as mudanças 

tentando indicar o conteúdo apropriado para a escola. 

 (...), eu sugeriria que três desenvolvimentos sociais se juntaram para 
endossar a emergência do termo “classet”. Primeiro, novos padrões 
de organização e controle emergiram em resposta a uma crise de 
administração e governo no século XV. Segundo os educadores-
administradores da Renascença estenderam estes argumentos à 
estreita supervisão pedagógica dos estudantes. E, finalmente, um 
humanista não-identificado reconheceu que o uso anterior (...) do 
termo “classe” podia ser prontamente adaptado para essas novas 
circunstâncias (HAMILTON, 1992, p.6). 

 

Os acontecimentos sociais que foram desenrolando a partir do século XVIII e XIX são 

os reguladores da esperança que o indivíduo depositava na escola porque 

proporcionava simbolicamente a libertação dos saberes sistematizados, a evolução 

intelectual, que promovia o homem no seu território social.  

Uma herança que sentimos em pleno século XXI, como nos alerta Gusdorf (1970, 

p.18) quando cita: 

(...). Essa era a fé que aninhava os zeladores do ensino universal nos 
séculos XVIII e XIX. Ainda hoje, a insuficiência das instalações 
escolares permanece como um dos sinais mais aparentes do 
subdesenvolvimento nas regiões menos favorecidas do mundo.  

 

As novas atitudes, decisões, e regulamentos determinaram algumas políticas públicas 

para transformação da escola no XXI, mas não ao ponto de extinguir a condição de 

oprimido do cidadão (FREIRE, 1979). 

A escolarização por meio da educação é um elemento muito forte de controle da 

massa com potenciais para o trabalho, a reprodução perpetuada pelos séculos da 

história do mundo, atendendo a hegemonia moderna. 
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2.1.2 Didática 

O significado da didática completa a síntese sobre a finalidade do surgimento da 

escola. 

Esta reflexão trata a didática na Educação Brasileira tomando a pesquisa de Saviani 

(2011) do livro Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil. 

Na época da colonização brasileira, os jesuítas foram os primeiros professores a 

atuarem no Brasil usando uma técnica embasada na pedagogia tradicional que 

posteriormente foi criticada por Freire (1987) denominada Educação Bancária27. 

O método iniciado no século XVI para o ensino teve como suporte o ‘plano educacional 

de Nobrega’ (SAVIANI, 2011, p.7) escolarizando a todos no período da colonização 

seguindo diferentes elementos (colonização, catequese e a educação) para controlar 

os colonos, os indígenas e a nobreza.  

A Companhia de Jesus no comando do padre Manuel da Nóbrega adaptava o plano 

pedagógico original a condição do território que iria catequizar sem perder o foco: 

ordem e controle. 

A imposição da cultura portuguesa e a escolarização controlou os indígenas e os 

colonos e para os nobres e seus descendentes os patrões da política educacional 

formava sujeitos para deter o poder e reproduzir o controle do domínio português.  

Saviani (2011, p.31) escreve sobre a discriminatória condição social da época da 

colonização e a educação como o mecanismo de controle “(...) há uma estreita 

simbiose entre a educação e catequese na colonização do Brasil. Em verdade a 

emergência da educação como um fenômeno de aculturação tinha na catequese sua 

ideia-força (...)“. 

                                                 
27 Paulo Freire explica no livro: Pedagogia do Oprimido (1987) que a pedagogia tradicional versa por 
uma Educação Bancária, como se o indivíduo fosse um Banco e o conteúdo é depositado como espécie 
em sua mente. O indivíduo não precisa nem pensar só receber e engolir todo conhecimento depositado 
nele.   
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O plano de Nóbrega consistiu em um planejamento que a metodologia desenvolvida 

tinha que manter a ordem por meio das regras que organizaria o Novo Mundo para 

instituir a hierarquia na nova sociedade idêntica a matriz da sociedade portuguesa.   

Os jesuítas por meio do plano trouxeram e consolidaram costumes sociais e religiosos 

que ditam até hoje comportamentos na sociedade.  

A metodologia para o processo de ensino teve como base o documento de código 

pedagógico denominado Ratio Studiorum, um plano de estudo que orientava a teoria 

e a prática pedagógica referente ao pensamento sobre a universalização do ensino. 

(...) (Plano e Organização de Estudos da Companhia de Jesus), 
normalmente abreviada como Ratio Studiorum, é uma espécie de 
coletânea, fundamentada em experiências vivenciadas no Colégio 
Romano, a que foram adicionadas observações pedagógicas de 
diversos outros colégios, cujo objetivo era instruir rapidamente todo o 
jesuíta docente sobre a natureza, a extensão e as obrigações do seu 
cargo. A Ratio surgiu com a necessidade de unificar o procedimento 
pedagógico dos jesuítas diante da explosão do número de colégios 
confiados à Companhia de Jesus como base de uma expansão em 
sua totalidade missionária. Constituiu-se numa sistematização da 
pedagogia jesuítica contendo 467 regras cobrindo todas as atividades 
dos agentes diretamente ligados ao ensino e recomendava que o 
professor nunca se afastasse do estilo filosófico de Aristóteles, e da 
teologia de Santo Tomás de Aquino. 28 

 

A didática aplicada atendeu a um currículo em que a educação era clássica e formal, 

mas permitia o uso das experiências criativas com responsabilidade (limite).  

O manual preconizava o desempenho e a obediência atrelado a organização em 

disciplinas e o conteúdo era rigidamente seguido conforme a orientação dos jesuítas 

e a aprendizagem dos alunos era avaliada por meio de provas. 

O modelo de formação dos professores idealizado pelos jesuítas contou com 

informações, orientações e normas tornando o professor capaz de usar a 

memorização e a prática da interpretação como ferramenta de trabalho pedagógico 

para ensinar os alunos e ter a independência de planejar as aulas, elaborar os 

exercícios e as provas escritas. 

                                                 
28 Ratio Studiorum: Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ratio_Studiorum  Acessado 11/01/2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ratio_Studiorum
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A memória que tratamos nesta época não está relacionada com os alunos (índios e 

colonos) e sua história pessoal, mas a história do dominador/colonizador. O efetivo 

aculturamento em ação. 

O trabalho pedagógico dos jesuítas utilizou como método a reflexão e o estudo para 

o professor assomar o compromisso com o processo de ensino, ser responsável pela 

formação do indivíduo em sujeito culto, assim, profissionalizar o instrutor pedagógico 

para ter condições de ser ativo no processo de ensino-aprendizagem fazendo o que 

fazemos em sala de aula em pleno século XXI: projetos de aula que contemplam a 

leitura, a escrita, as provas e exames de admissão ampliando as estratégias de 

trabalho para declamações (que chamamos de seminários) e apresentações públicas. 

Saviani (2011) explica que o movimento didático do período de 1549 a 1808 foi 

dialetizador (lembrando que a educação reflexiva era para os nobres) apesar da 

educação apresentar etapas diferenças, como  

A primeira etapa corresponde ao chamado “período heroico”, (...), 
abrange de 1549, quando chegaram os primeiros jesuítas, até a morte 
do padre Manoel da Nóbrega em 1570. Considero, entretanto, mais 
apropriado estender essa fase até o final do século XVI, quando ocorre 
a morte de Anchieta, em 1597, e a promulgação do Ratio Studiorum, 
em 1599. 
A segunda etapa (1599-1759) é marcada pela organização e 
consolidação da educação jesuítica centrada no Ratium Studiorum. 
A terceira etapa (1759-1808) corresponde à fase pombalina, que 
inaugura o segundo período da história das ideias pedagógicas no 
Brasil (SAVIANI, 2011, p. 31). 

 

O movimento dialetizador consiste em uma técnica que organiza toda as estratégias 

didáticas para a descoberta da verdade apresentando durante o estudo argumentos 

contrários e levando a análise de dados para configurar resultados. 

A acepção nessa pesquisa para dialetizar se refere ao sentido dialético encontrado 

em pesquisa no dicionário on line apresentando o significado: 

La palabra dialéctica es de origen griego “dialektiké”. 
La dialéctica es el arte de persuadir, debatir, y razonar ideas 
diferentes. La dialéctica en un discurso consiste en la contraposición 
de una idea, entendida como tesis, y las contradicciones de las ideas 
debatidas son conocidas como antítesis, y de la unión de ambas surge 
la síntesis como una nueva resolución del tema.” 
La dialéctica también es conocida como una manera de filosofar, y su 
concepto fue debatido por años por diversos filósofos, como Sócrates, 
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Platón, Aristóteles, Hegel, Marx, y otros. Sin embargo, fue Platón el 
pionero de la dialéctica al emplearla en sus diálogos, como método de 
llegar a la verdad. 
No obstante, también la dialéctica puede ser vista en sentido 
peyorativo, por el uso exagerado de sutilezas. 
El término dialéctico es usado en forma de adjetivo para identificar al 
individuo que profesa la dialéctica29. 

 

As ideias pedagógicas posteriores foram emergindo de acordo com a necessidade de 

cada momento político socioeconômico e a didática contida na educação atendia a 

necessidade hegemônica vigente, sempre, mantendo a rigidez da divisão social.  

A formação por meio da educação estabelecia a fluidez econômica e o ajuste social 

elitizado não tinha o caráter de direito para os oprimidos. 

Para ilustrar a afirmação tomo o extrato do texto de Saviani (2011, pp 67-69):  

(...) padre jesuíta italiano Jorge Benci, que viveu no Brasil entre 1681 
e 1700, tendo aqui publicado o livro Economia cristã dos senhores no 
governo dos escravos (Benci, 1977), onde também desenvolve uma 
pedagogia específica voltada para a educação dos escravos, 
conforme a tese de Ana Palmira Casimiro (2002).  

 

Uma pedagogia específica para escravos do convívio dos nobres, escravos que 

ocupavam os afazeres domésticos: receber as visitas ilustres, servir imensos 

banquetes, ler receitas primorosas, ler histórias para os nobres mais idosos. Como 

estes indivíduos poderiam apresentar competência sem o aprendizado, assim, o justo 

era instruí-los para realizar as tarefas designadas. 

A primeira reforma curricular brasileira trazendo novas ideias à luz do Iluminismo 

elimina o monopólio do governo anterior, neste caso a educação jesuítica, para a 

mudança na educação ampliando a oferta do processo de ensino em estudos 

menores (1759) relacionado com o Ensino Fundamental dos primeiros aos quintos 

                                                 
29 A palavra dialética é de origem grega dialektike. 
A dialética é a arte de persuadir, debater e raciocinar ideias diferentes. A dialética em um discurso 
consiste na oposição de uma ideia, entendida como uma tese, e as contradições das ideias debatidas 
são conhecidas como antítese, e da união de ambos a síntese surge como uma nova resolução do 
sujeito "A dialética também é conhecida como uma forma de filosofar, e seu conceito foi debatido 
durante anos por diversos filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Hegel, Marx e outros. No 
entanto, Platão foi o pioneiro da dialética ao usá-lo em seus diálogos, como um método para chegar à 
verdade. No entanto, a dialética também pode ser vista em um sentido pejorativo, devido ao uso 
exagerado de sutilezas. O termo dialética é usado na forma de um adjetivo para identificar o indivíduo 
que professa a dialética. 
Disponível em: https://www.significados.com/dialectica/  Acessado em 11/01/2018.  

https://www.significados.com/dialectica/
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anos e os maiores (1772) relacionado com o Ensino Fundamental dos sextos aos 

nonos anos.  

Foram adotados princípios de individualidade voltados as questões racionais e não 

mais de cunho religioso. Os intelectuais que defenderam o movimento de mudança 

pautada nos princípios da razão almejavam uma liberdade em relação aos direitos e 

ideais, sem eliminar as castas.  

Desde o século XVII, na Europa o movimento de mudança causou a Revolução 

Científica com base na universalidade do conhecimento, também como princípios, a 

autonomia e o respeito a individualidade. 

No Brasil com a reforma pombalina30 (XVIII), na Europa a Revolução Francesa por 

meio da batuta de Helvétius – “(...) origem da imensa reforma educativa realizada pela 

Revolução Francesa (...). A esperança numa humanidade melhor (...)” (GUSDORF, 

1970, p.42). 

O foco educacional mudou de direção almejando elementos que resultassem na 

melhora ser humano. Ampliando o aspecto formal e religioso, para as camadas sociais 

menos favorecidas no regime laico, coincidindo com o final da escravidão no Brasil. 

No século XIX, com o direito a Educação na forma gratuita e obrigatória, o conteúdo 

agregou o aspecto reflexivo e tratou a dúvida como ferramenta da pesquisa. 

A evolução do mundo em relação ao desenvolvimento da educação ocorreu devido 

aos novos movimentos que tratavam dos direitos humanos e fomentavam a educação 

com a finalidade de ascensão do indivíduo, sair da condição de ruim para uma 

condição melhor. 

Iniciam as Revoluções na Europa reorganizando os aspectos políticos e econômicos 

adentrando ao século XX e desenvolvendo novas tendências e posturas até a década 

de trinta, no Brasil. 

                                                 
30 No ano de 1775 por meio do regime do “despotismo esclarecido” idealizada pelo Marquês de Pombal 
– Sebastião José de carvalho e Melo, quando apresenta os nove princípios básicos do novo estado – 
reforma urbana em Lisboa (SAVIANI, 2011, pp. 81-82/ 107-114).    
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Para ressaltar a importância dos novos paradigmas no século XVIII tomo Gusdorf 

(1970, p.41) que nesse trecho trata do domínio escolar quanto ao valor da intervenção 

docente e a importância da Educação citando Claude Adrien Helvétius31 e sua teoria: 

O mesmo tema é rigorosamente desenvolvido por Helvétius que 
pergunta <se o espirito deve ser considerado como dom da natureza 
ou como consequência da educação>. Responde, dizendo <que todos 
os homens, comumente bem organizados, têm em si a capacidade 
física de se elevarem às mais altas ideias e que as diferenças de 
espírito que se observam entre eles dependem de diversas 
circunstâncias em que se acham colocados e da diferente educação 
que recebem. 

 

Ao refletir sobre a provocação de Claude Adrien Helvétius podemos entender o grau 

de importância que tem a nossa profissão quando relacionamos com oportunidades. 

Muitas são as pessoas que depositam na educação e no docente a possibilidade de 

uma posição melhor na vida. A relação de que a educação é ascensão ou dominação 

é histórica e gera dependendo da ética empregada nesta força que dá acesso ao 

conhecimento muita expressão, tanto para o bem, como para o mau. 

Em 1860 a modernização no Brasil culmina quando na fala pública do barão de 

Macahubas a instrução passa a formar mão de obra trabalhadora, livre, gerando 

decisões que foram caminhando para reformas na educação pautadas em 

pensamentos como “à educação a tarefa de formar o novo tipo de trabalhador” 

(SAVIANI, 2011, p. 159).  

Inicia-se o processo de ‘forma gradual e segura’ do fim da escravidão sempre 

pensando nos prejuízos econômicos que esta revolução podia causar; e no 

aproveitamento das crianças abandonadas pelo fim da condição de escrava em 

trabalhadores aptos e uteis.  

A pedagogia convencional – formal e tradicional - desenvolvida por meio do currículo, 

garantida na didática desenvolvida no ambiente escolar, discutida e criticada no 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932)32, documento que defendia a 

                                                 
31 Claude Adrien Helvétius. Nasceu na França (1715 – 1771) e foi um filosofo e literato. Acreditava que 
o ambiente onde vivemos imprime em nosso espírito, através das sensações, as suas peculiaridades 
e essas sensações formam nossas ideias, juízos, emoções e nossa memória. Disponível em: 
http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=88  Acessado em julho 2018. 
32 Pioneiros da Educação Nova: Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Nova Acessado em 
dez/ 2017  

http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=88
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Nova%20Acessado%20em%20dez/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Nova%20Acessado%20em%20dez/
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universalização da escola pública, laica e gratuita na fala de Anisio Teixeira (1900-

1971), Fernando de Azevedo (1894-1974), Lourenço Filho (1897-1970), Cecília 

Meireles (1901-1964), Armanda Álvaro Alberto (1892-1974).  

Estes pioneiros ao manifestarem a essência do documento foram contra interesses 

do ensino privado e religioso. A segunda etapa dos pioneiros foram Darcy Ribeiro 

(1922-1997) e Florestan Fernandes (1920-1995) que deram continuidade as ideias 

ressaltando os direitos e o respeito as diferenças culturais. 

Em 1960, Paulo Freire traz à luz, didaticamente, o respeito ao conhecimento prévio e 

a cultura de cada indivíduo como ponto de partida para desenvolver o processo de 

escolarização fomentando a emancipação e a autonomia com a valorização e a 

definição do significado de ‘educação popular’ como uma forma de tirar o indivíduo da 

condição de ‘oprimido’ reorganizando a pedagogia utilizada na educação.  

Procurou nos mostrar como tratar as famílias silábicas a partir de uma palavra 

contextualizada ao ser utilizada como ferramenta para alfabetização no processo de 

ensino (que denominei palavra-chave na minha pesquisa). 

O caminhar na pedagogia convencional parte da silabação33 das palavras, depois o 

texto; e a pedagogia libertadora (FREIRE, 1987) parte de uma palavra significativa 

para o aluno e assim vai destrinchando em cada família silábica o fonema, integrando 

o sentido a realidade. 

Em síntese, inicia pelo todo (palavra) e aprofunda as partes (família silábica). 

Fazenda (2003), no livro ‘Interdisciplinaridade: qual o sentido?’, nos explica que na 

década de sessenta inicia o estudo sobre a interdisciplinaridade consultando teóricos 

com ideias pautada no racionalismo e na compreensão do humano. 

Ao tratar da Educação explica sobre os fundamentos que: versa pelo valor da palavra, 

do valor da escuta, do valor do diálogo, do valor da parceria, do valor do projeto 

pessoal.   

                                                 
33 Silabação: 1. Ler destacando as sílabas. 2. Método de leitura por soletração ou ler sílaba por sílaba 
3. Ato de silabar, de silabar + -ar. Por Elias Franco Lopes (PA) em 31 01 2013. Disponível em: 
https://www.dicionarioinformal.com.br/silaba%C3%A7%C3%A3o/  Acessado em julho 2018. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/silaba%C3%A7%C3%A3o/
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Na década de setenta, Fazenda (2003, p. 11) investiga a relação da linguagem e a 

interdisciplinaridade e afirma que: “O proposito fundamental da linguagem é elaborar 

asserções sobre o mundo”. 

Discorre sobre a práxis e a necessidade da reflexão crítica ao viabilizar o processo de 

ensino, a execução do conteúdo, a escolha das estratégias. A interdisciplinaridade 

escolar modifica o objetivo didático do processo educacional e modifica a razão das 

atitudes dos professores que optam por esta pedagogia.  

A decisão do profissional é o ponto de partida para a fluidez da pedagogia porque a 

afirmação do propósito em desenvolver suas diretrizes representa assumir o seu ônus 

e bônus, o desejo é a fonte de força para não recuar. 

A identificação com os princípios e fundamentos que vão ditar os passos da sua 

atuação e consolidar o emprego da didática em sala de aula é tarefa própria não pode 

ser delegada a outro. 

Se existe segredo no processo de ensino sua fonte é o desejo. O melhor método será 

o decidido e o experimentado. 

O respeito a si próprio é o melhor exercício para respeitar o outro. 

Assim, formam-se relações inter-relações verdadeiras, com afeto, que surgem das 

melhores atitudes no processo de ensino-aprendizagem. 

E o rigor, qualidade do processo, acontecerá com o maior e melhor investimento na 

trajetória profissional rumo a conscientização do papel do que é ser professora ou 

professor. 

Fazenda (2003, p. 36) esclarece porque o afeto e o pensamento crítico têm uma 

relação estreita. Freire (1996) quando trata do ser inacabado se refere a mesma 

relação, com a citação: “O pensar crítico leva o homem a se descobrir em situação, a 

admitir a realidade, e assim, apropriar-se da temática do conhecimento que não é fixa 

por não serem fixas as relações homem-mundo”. 
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2.2 Currículo 

“O currículo não é somente um contexto teórico, útil 
para explicar esse mundo englobado, mas também se 
constitui em uma ferramenta de regulação das práticas 
pedagógicas. (...), tem uma capacidade ou poder de 
inclusão que nos permite fazer dele um instrumento 
essencial para falar, discutir e contrastar novas visões 
sobre o que acreditamos ser a realidade da educação, 
(...). O currículo e sua implementação tem 
condicionado nossas práticas de educação. (...). 
Contudo, as práticas dominantes em determinado 
momento também condicionam o currículo; ou seja, ele 
é simultaneamente instituído por meio da realização 
das práticas (GIMENO SACRISTÁN, 2013, pp. 9-10)  

 

O currículo estrutura o processo de ensino-aprendizagem para que o professor 

desenvolva a formação do aluno e a prática depende da didática e das tecnologias 

para que as metas possam desenvolver uma educação voltada a atender as 

aspirações sociais.  

A didática que organiza o sistema de ensino partindo de propostas contextualizadas 

enfrenta barreiras que impendem a sua execução pela falta de amparo pedagógico e 

administrativo na escola. 

Os obstáculos (FAZENDA, 2011, p.95) materiais, como o tempo na escola organizado 

em aulas em que os professores têm que fazer o rodizio no período pelas classes, o 

ambiente escolar e a quantidade de alunos por classe (média 32 alunos por classe) 

comprometem a realização da didática nos moldes do referencial interdisciplinar 

sempre à margem das práticas dominantes. 

Platão (427-347 a.C.) em sua escola expôs a teoria dos graus do conhecimento e para 

tratar da epistemologia criou um currículo para formação dos seus alunos filósofos. O 

roteiro pedagógico foi de grande valia porque o planejamento que operacionalizou a 

ideia do currículo abriu ‘mentes’ para a criticidade e formou sujeitos para o 

conhecimento humano e o conhecimento do mundo.  

A função do currículo no sistema educacional pautado na pedagogia que adotou os 

fundamentos e princípios interdisciplinares operacionalizavam a ascensão, a 

liberdade e formação do sujeito proporcionando a verdade pela investigação dos fatos 
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históricos e reais. A organização no referencial interdisciplinar versava pela educação 

integral, pelo direito à vida, o direito a escolha, o direito a fala.  

A condição utópica criada pela ignorância da falta de conhecimento ou pela 

manipulação do sistema sociopolítico não cabia na proposta da pedagogia da 

autonomia que versava pelos fundamentos da metodologia dialética.  

O currículo que atendesse ao amplo conhecimento, que levasse a verdade, abriria 

espaço para construção do acesso a condição de sujeito autônomo, crítico e ativo no 

processo de sua formação.  

O movimento esteve presente nas obras e ensinamentos de Platão quando fomentou 

o devir e a libertação dos grilhões da ignorância que levavam a dominação. Também, 

instituiu à sistematização quando adotou um currículo e seguia uma metodologia 

caracterizada por etapas, um plano de ação, com base na teoria. 

No século XXI, o controle político e econômico da população dependeu das reformas 

curriculares apresentadas por meio da educação usando como suporte da escola. A 

finalidade de manter o controle pela hegemonia é histórica: ora colonizadora, ora 

feudal, ora desbravadora, ora religiosa, ora burguesa, ora industrial, ora moderna, ora 

neoliberal, e assim segue o curso da opressão. 

A ideia de organização da escola em classes de aula surgiu no século XVIII com a 

necessidade de desenvolver programas de conteúdos por faixa etária estruturando o 

currículo para atender a política socioeconômica de cada época.  

Apple (2006, p.101-104) ressalta o controle social por meio do currículo contribuindo 

para a reprodução de normas e regras que dão poder a formação de castas e as 

necessidades de profissionais técnicos para o mercado de trabalho. 

O currículo, ressalta Apple (2006), na opinião dos alunos não tem ligação com a 

realidade que vivem, com as situações que tem que administrar antes de entrar na 

escola e depois que saem da mesma.  

Atribuem esta opinião ao pouco, ou nada, sentido que a escolarização e seu programa 

escolar tem com a sua realidade. 
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O currículo prescrito, organizado por grade de disciplinas, para o sistema de ensino 

tentou suprir ‘carências intelectuais e morais’ (GONZÁLEZ ARROYO, 2013, p.109) 

dos alunos, mas a forma como a proposta curricular foi desenvolvida fomentou a 

construção de barreiras para ascensão sociopolíticas dos indivíduos que tiveram 

acesso a esta pedagogia.  

A desconstrução desta visão dos alunos para favorecer o interesse pelo processo de 

ensino para a aprendizagem depende das atitudes empregadas ao desenvolver o 

currículo, e isto requer: 

• Abertura para executar o currículo considerando a cultura e os valores dos 

alunos; 

• A interação do conhecimento formal com o conhecimento popular; 

• Compensar a carência humana existente no ambiente escolar as diretrizes da 

educação integral; 

• Desconstruir as ideias fragmentadas ao desenvolver o processo de ensino; 

• Assumir uma intervenção educacional nos moldes da interdisciplinaridade. 

A visão pedagógica descrita requer uma didática operacionalizada por atitudes 

interdisciplinares reorganizadas para a integralidade. Fazenda (1991) escreve sobre 

a característica da atitude interdisciplinar explicando sua importância para um 

currículo que almeja a integralidade.  

O que caracteriza a atitude interdisciplinar é a ousadia da busca, da 
pesquisa, é a transformação da insegurança num exercício do pensar, 
num construir. A solidão dessa insegurança individual que vinca o 
pensar interdisciplinar pode transmutar-se na troca, no diálogo, no 
aceitar o pensamento do outro. Exige a passagem da subjetividade 
para a intersubjetividade (FAZENDA, 1991, p. 18). 

Unir a teoria do conteúdo com a necessidade real que o aluno traz para o ambiente 

escolar fazendo um link dos dois polos é um fundamento da interdisciplinaridade e 

como princípio leva o indivíduo a definição de um projeto pessoal resgatando a 

participação e a criticidade que vai sendo minimizada na dissociação do currículo e 

da realidade. 

(...) para reconhecer a centralidade da materialidade do viver humano, 
do direito à vida digna e justa, à comida, à habitação, ao cuidado e à 
proteção tem consequências muito sérias na hora de pensar as 
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funções sociais dos currículos e garantir o direito à educação dos 
grupos empobrecidos (GONZÁLEZ ARROYO, 2013, p. 110). 

 

Apple (2006) apresenta exemplos sobre a necessidade de entender que a escola tem 

sua história e não pode ficar à margem do que propõem o currículo prescrito, mas tem 

que dar abertura para as influências do viver humano.  

O caminho para desenvolver o currículo deve considerar o todo: os costumes e 

carências afetivas do aluno, as atitudes docentes ou discentes que influenciam o seu 

trabalho em sala de aula, os comportamentos internos e externos (familiares, vizinhos, 

etc.) ao ambiente escolar, manias e gestos muito frequentes do grupo discente e 

docente que afetam a harmonia do ambiente escolar. 

O currículo prescrito é um eixo que garante a ascensão intelectual e moral, o currículo 

oculto trata dos valores e da subjetividade do currículo e me atrevo a mencionar um 

terceiro eixo que está estreitamente ligado a práxis que é a ‘atitude’ uma forma 

concreta de operacionalizar o ‘sagrado’ no processo de ensino quando o professor 

revê sua prática e adota o referencial interdisciplinar como base para desenvolver a 

ação. 

O currículo aberto para o aspecto da ‘espiritualidade no contexto educacional é 

essencial’ (ESPIRITO SANTO, 1998, p. 17).  

A instituição da ‘velha’34 escola teve como objetivo fortalecer a hegemonia conduzindo 

a população pobre, a massa operária, a uma função útil na sociedade. Prevalecendo 

o saber fazer e desprivilegiando o saber ser, o saber pensar, o saber decidir, o saber 

analisar, assim: “A educação era a maneira pela qual a vida em comunidade, os 

valores, as normas e os benefícios econômicos dos poderosos deveriam ser 

protegidos” (APPLE, 2006, p. 106). 

A pedagogia da certeza (FREIRE, 1996) utilizada para reprodução desta hegemonia 

desconsidera a diversidade cultural por meio de programas que servem para todos 

igualmente, plano geral de trabalho pedagógico. 

                                                 
34 Regime excludente que não oferece as mesmas condições (justas) para todos. Faz a diferença na 
educação ao ofertar recursos e qualidade de acordo com a classe social que o indivíduo pertence.  
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O aculturamento destinado a escola no final do século XIX e nas três primeiras 

décadas do século XX por meio da burocratização garantindo a padronização do 

currículo usou como base o senso comum.  

A sociedade elitizada, que detinha o capital, preconizava a verdade absoluta contida 

nos programas educacionais na década de sessenta no Brasil.  

A transformação ocorreu com o trabalho de Paulo Freire (SAVIANI, 2011), na época 

professor alfabetizador e teórico, que trouxe à tona ideias pedagógicas libertadoras 

apresentando uma pedagogia pautada na descoberta, na valorização da cultura e 

apoiando a flexibilidade no planejamento do currículo ao operacionalizar o processo 

de ensino centrado no humano, no aluno.  

O movimento de apresentar e resgatar a reflexão sobre a diversidade que compõem 

um grupo classe, a necessidade de respeitar os componentes que forma a 

singularidade de cada, geraram um movimento de mudança em que a prática, a ação, 

tinham os mesmos princípios35 pautados na interdisciplinaridade. 

O golpe militar de 1964 resgatou a ‘velha’ escola e dissipou o movimento de 

valorização do humano adiando a conquista de políticas públicas que garantissem a 

equidade na educação.  

O movimento de equidade retornou aos debates36 sobre a educação no século XXI 

(SÃO PAULO, 2004) com a divulgação de um relatório que por meio da abordagem 

quantitativa apresentou as lacunas pedagógicas nos sistemas de educação do 

mundo.  

A análise dos dados e a reflexão sobre pautas pedagógicas quanto ao nível na leitura/ 

escrita e matemática questionou a didática, a formação dos professores e as políticas 

educacionais.  

                                                 
35 São princípios explicados no livro “Pedagogia da autonomia” (1996) de Paulo Freire, como: o diálogo, 
a escuta, a estética, a parceria e o projeto pessoal. 
36 O relatório dos resultados do PISA 2003 faz ressurgir uma discussão principalmente para os países 
do terceiro mundo sobre recursos para educação e a necessidade de políticas públicas para equidade 
e qualidade na escolarização. As amplitudes das novas normas almejavam a igualdade de acesso, 
tratamento e educativa garantindo a boa educação para todos e a inclusão na sociedade e no mercado 
de trabalho;  



72 

 

O movimento da equidade educativa críticou a pedagogia que garante a efetividade 

do currículo e deu abertura para que as pedagogias existentes pudessem ser 

experimentadas e analisadas como possibilidade de pensar a prática relacionando 

com a diversidade cultural e humana. 

O ‘currículo das disciplinas tradicionais’ no século XXI disponibilizou aos alunos um 

aglomerado de informações e minimizou o valor do conhecimento adequado para 

formar um sujeito crítico e participativo.  

A falta de sentindo pertinente ao processo de ensino afastou gradativamente os 

alunos da escola, alteraram sua autoestima, e aumentaram as situações de 

dificuldade no processo de ensino.  

Os alunos que organizaram seu mundo social a partir de uma tecnologia tão veloz ao 

fornecer informações e satisfazer seus desejos não conseguiram administrar os 

desafios propostos pela escola.  

Gimeno Sacristán (2013, p.10) argumenta que o currículo é inerente a instituição 

escolar e cita que “O conteúdo cultural é condição lógica para ensinar, e o currículo é 

a estruturação dessa cultura, de acordo com os códigos psicológicos”. 

Para melhorar o currículo ou adequá-lo à cultura há necessidade de fazer uma revisão 

sobre os objetivos que estão atrelados a sua finalidade. 

A clareza dos fatos e a situação que responde à questão é a melhor maneira de 

administrar a realidade. Este movimento depende de uma formação pensada para 

indivíduos que usando a sua memória, suas experiências passadas, ampliem seu 

conhecimento com novas propostas de conteúdo científico. 

As situações pessoais, profissionais, socioeconômicas que são os desafios diários de 

todos os seres humanos dependem de ferramentas úteis para minimizar o caos e 

viabilizar o enfrentamento das dificuldades. 

O conhecimento vai delineando os aspectos físico, epistemológico, antropológico e 

filosófico da realidade humana, o filtro de todas as informações é a conscientização 

que transforma e nos instrumentaliza contra a manipulação do estigma social. 
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O ponto central de adquirir, ampliar, o conhecimento é a reflexão sobre a verdade que 

envolvem nossas decisões e escolhas, a variante que rege as atitudes boas ou ruins. 

A aprendizagem e a autonomia se estabilizam com o grau de conscientização 

adquirida no decorrer da trajetória de vida, depende do conhecimento dos fatos e 

informações do mundo vinculados a diversidade cultural de nosso território.  

O conhecimento favorece ao sujeito o entendimento do objeto pensando, ativando a 

inteligência que vinculada a experiência dá suporte para a manipulação e o domínio 

da situação 

O objeto configura o ponto de partida para a estrutura do conhecimento, mais a 

curiosidade epistemológica - nosso combustível para buscar a resposta, e o desejo - 

a força para não desistir e avançar na condição de sujeito mediante as ideias que nos 

modificam e possibilitam investir na construção do conceito do que é o objeto. 

O homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado 
momento, numa certa realidade: é um ser na busca constante de ser 
mais e, como pode fazer esta auto-reflexão, pode descobrir-se como 
um ser inacabado, que está em constante busca (FREIRE, 1979, p. 
27). 

 

Esta é a ‘raiz da educação’, palavras de Freire (1979), o indivíduo é o sujeito, nunca 

será objeto porque na condição de inacabado se faz homem e sendo homem pode 

ser educado não como objeto, mas como sujeito cognoscente.  

A consciência de si como ser inacabado e do mundo como objeto de possibilidades 

impulsiona a busca e constrói a responsabilidade como fundamento social e cria a 

educação como processo ontológico para exercitar nossas capacidades e ter acesso 

ao saber. 

O conhecimento e o poder da inteligibilidade (GUSDORF, 1970) dá a capacidade ao 

indivíduo, como ser humano, de adotar um ‘signo’ que permite a comunicação da 

‘palavra’ como uma ação singular à espécie para pertencer ao mundo e a tudo que 

representa a existência: a família, a igreja, a escola e a sociedade.  

A comunicação permite o surgimento de ideias e situações que capacitam a 

percepção e compreensão das coisas. 
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Estamos sendo atropelados pelas reformas curriculares e pelos programas 

educacionais para viabilizar o currículo, um roteiro de trabalho pedagógico 

desenvolvido por posturas que diminuem as possibilidades de inteligibilidade do 

conteúdo e do seu sentido efetivo para a prática profissional docente e da necessidade 

discente. 

A epistemologia e o sujeito cognoscente dependem do diálogo no ambiente escolar, 

da comunicação para a formação da conscientização. 

Nas explicações de Chizzotti (2014) algumas correntes filosóficas alegam que o ser 

cognoscente: 

• É alienado da realidade social participando de um conhecimento reproduzido 

pela hegemonia como o Positivismo.  

• Outra corrente alega acreditar na mudança pela construção de um 

conhecimento que parte da cultura em que o indivíduo está inserido como o 

Construtivismo.  

• Freire (1979) afirma que a mediocracia sabe dos limites da própria 

consciência porque o que é desenvolvido como educação cerrada nos muros 

da escola é ‘insuficiente’ para emancipação do sujeito e a realização dos 

direitos humanos. 

A escolha como sujeito da pesquisa empenhada na mudança do estereótipo sobre a 

prática docente dissociada da teoria possibilitou atitudes integrais. 

Dentro de uma visão macro-educacional, onde a ação pedagógica não 
se limita à escola, a organização da sociedade é também tarefa do 
educador. E, para isso, o seu método, a sua estratégia é muito mais 
desobediência, o conflito, a suspeita do que o diálogo. A transparência 
do diálogo é substituída pela suspeita crítica. O papel do educador de 
um novo tempo, do tempo do acirramento das contradições e do 
antagonismo de classe, o educador da passagem, do Trânsito, é mais 
a organização do conflito do que a ação dialógica (FREIRE, 1979, p. 
12). 

 

O comportamento social dos alunos, dos professores e equipe escolar, dos familiares 

e as variações de decisões que direta ou indiretamente afetam a convivência em sala 

de aula interferem na aprendizagem dos alunos, levando este aluno a dificuldade em 

administrar a proposta pedagógica configurando um movimento circular de ação e 
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reação de causas e consequências criando as barreiras e os desgastantes do 

ambiente escolar porque ninguém sede e admite as suas limitações sobre a 

construção das relações interpessoais.  

O professor Chizzotti (2016) durante as aulas compartilhou conosco ‘A alegoria da 

caverna’ para tratar do sujeito que tem conhecimento citando Platão e o livro VII da 

República em que Sócrates ensina Glauco sobre algumas áreas do conhecimento. 

Platão utiliza a alegoria para tratar do aspecto epistemológico e do impacto que causa 

ao ser humano o conhecimento movendo seu estado inferior (ver o mundo e 

interpretá-lo) ao estado superior (sujeito cognoscente, conquista da autonomia)  

Transcrevo a explicação do professor Chizzotti (2016) em seu texto tratado em aula:  

Ele sugere imaginar uma caverna subterrânea com uma entrada ampla, com uma 

entrada ampla, aberta à luz. Lá dentro, alguns homens se encontram desde a infância, 

amarrados pelas pernas e pescoço de tal modo que permanecem imóveis e só olhar 

para frente. Atrás deles, em plano superior, arde uma fogueira. E entre ela e os 

prisioneiros cruza um caminho com um muro baixo. Pelo caminho passam transeuntes, 

levando nos ombros estatuas, esculturas de animais e outros objetos. Os prisioneiros 

só podem ver as sombras das figuras projetadas pela fogueira sobre a parede do 

fundo da caverna. Se um deles consegue escapar ao cativeiro e alcança a luz do sol, 

pouco a pouco se acostuma com a luz e, depois de um tempo, será capaz de ver os 

objetos claros e iluminados, concretos e sensíveis, de modo diferente dos que só 

havia visto como sombras. E se persevera nesse esforço, será capaz de ver a própria 

luz do sol – a ideia do Bem – causa universal de todas as coisas belas e boas. Se, 

depois de ascender à luz do sol, voltar ao interior da caverna, será incapaz de ver 

bem, por causa da obscuridade; reconhece então os companheiros como prisioneiros 

encarcerados pelas ilusões e preconceitos, vendo somente sombras da realidade e 

ouvindo ecos da verdade; e se tentasse convencê-los a sair de suas ilusões, seria 

ridicularizado e tentariam matá-lo, porque eles não podem escapar à realidade que 

vêm. 
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A 'Alegoria da Caverna’ me remete ao um ditado popular que diz: ‘a gente somente dá 

o que tem’ e assim são as coisas neste plano de existência. 

A didática desenvolvida nesta pesquisa me posiciona a clareza da prática que liberta 

o indivíduo da herança social que oprime e limita os pensamentos, da exploração do 

sistema que lesa os direitos e usa da corrupção para usufruir dos bens morais e 

intelectuais alheios, que violentam por meio das políticas sócio econômicas para se 

manter no poder. 

A conscientização do meu papel como agente transformadora no processo de ensino-

aprendizagem como mediadora do acesso ao conhecimento me faz adotar a 

generosidade ensinada por Freire (1987): A grande generosidade está em lutar para 

que, cada vez mais, estas mãos, sejam de homens ou de povos, se estendam menos, 

em gestos de súplica. 

E como levar este conhecimento para os alunos e seus familiares? 

Pelo trabalho pedagógico que busca, investiga, a verdade.  

Pelo exemplo de fazer o melhor na construção do conhecimento. Deixando o acaso 

de lado e instigando a curiosidade crítica e construtiva dos alunos. Acompanhando 

sua trajetória estudantil intervindo quando o conflito se mostrar nos pensamentos ou 

na construção das respostas referentes ao objeto cognoscivo.  

Se a educação, no sentido mais amplo do termo, tem por fim promover 
a instauração da humanidade no homem, parece evidente que ela se 
deve organizar em função dessa experiência espiritual fundamental. 
Não lhe cabe forçar as coisas, dado que só o interessado pode 
descobrir e realizar certezas que só a ele pertencem. Mas o professor 
deve estar atento ao acontecimento: cabe-lhe fazer perguntas e por 
vezes sugerir respostas, mantendo-se a uma distância respeitosa. 
Quer o queira quer não, de resto, faz parte desse debate, em que a 
criança o invoca para testemunha das suas inquietações e angustias 
(GUSDORF, 1970, p. 86).    
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3 UM MODELO DIDÁTICO PARA ATUAR  

 

“Se de seu compromisso como 
homem, como já vimos, não pode 
fugir, fora deste compromisso 
verdadeiro com o mundo e com os 
homens, que é solidariedade com eles 
para a incessante procura da 
humanização, seu compromisso como 
profissional, além de tudo isto, é uma 
dívida que assumiu ao fazer-se 
profissional” (FREIRE, 1979, p. 20). 

 

O quadro sobre o rendimento do grupo de alunos no primeiro bimestre de 2015 

deflagrou a ideia sobre o projeto pedagógico que auxiliasse os déficits no processo de 

ensino. O desejo fez existir a necessidade de instituir um movimento novo para sanar 

aquele quadro incompleto e negativo sobre a potencialidade do avanço intelectual dos 

alunos.  

A interdisciplinaridade existia por meio do conhecimento gradual sobre os 

fundamentos e princípios adquiridos por meio das leituras e estudos dos teóricos 

curriculares descontruindo a visão cômoda sobre a pedagogia convencional, caminho 

para auxiliar as dificuldades de aprendizagem dos alunos.  

Comecei em 2015 a pesquisar com o GEPI, motivação para buscar caminhos 

possíveis e materializar a ideia de mudar a didática nas aulas, ampliei o entendimento 

sobre o tema para pesquisa e iniciei seguindo as diretrizes da ‘Nova Pedagogia’ 

(FAZENDA, 2011) a praticar a interdisciplinaridade escolar. 

A intervenção educacional apresentada por meio do projeto ‘Como se faz’ (que no 

decorrer de minha prática percebi que seria um modelo de como se faz a 

interdisciplinaridade) e a expressão de tentativas, de erros e acertos, de uma didática 

que não sabia fazer nas aulas, mas foi sendo desvelada, passo a passo, com a 

eliminação das barreiras existentes entre as disciplinas, entre as atitudes que 

aproximam as pessoas e ao instituir o diálogo como um exercício pedagógico principal 

nas aulas. 
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Na escola me tornei mais resistente aos desafios e fomentei a consciência ao proferir 

a fala para administrar as situações na complexa realidade da vida. 

O entendimento sobre o grau de compromisso que deveria ter comigo e com o outro 

implementou o hábito de exercitar a ação, a reflexão e a ler mais estudando sobre 

temas relacionados com a educação.  

Os dados do primeiro bimestre/2015 causaram uma inquietação e a vontade de mudar 

a didática para suprir as defasagens dos alunos.  

O grupo classe composto por trinta e um alunos matriculados, faixa etária nove anos 

em 2015 e dez anos em 2016, apresentou no primeiro bimestre (2015) em todas as 

disciplinas a dificuldade expressiva para entender a mensagem dos textos trabalhados 

em diferentes estruturas como narrações, exercícios e consignas de atividades.  

Uma dificuldade que emperrou o avanço para a aprendizagem, um movimento que 

não condizia com a articulações inteligentes que os alunos faziam fora das aulas 

convencionais perceptível nas aulas externas ou aulas passeios que outras 

linguagens puderam ser usadas dando abertura para expressão e aprendizado dos 

alunos.  

No início do ano letivo fizemos uma sondagem do conhecimento dos alunos nas 

matérias de Língua Portuguesa e Matemática. Um costume pedagógico para saber o 

rendimento do grupo no ano anterior e usar como ponto de partida para elaborar o 

trabalho pedagógico. 

No conselho de classe, compartilhamos os dados da sondagem e das provas com o 

coordenador pedagógico e os professores em uma discussão coletiva sobre o trabalho 

desenvolvido e o que deveria ser mudado nos demais bimestres. Elaborando um 

plano de ação.  

O andamento no processo de ensino é uma decisão coletiva buscando ideias 

assertivas para lidar com as diferenças contidas em cada grupo classe.  

Art. 52 – As Reuniões de Conselho de Classe são momentos de 
tomada de decisão coletiva quanto ao processo contínuo de avaliação, 
recuperação, compensação de ausências e promoção dos educandos, 
quando for o caso, de acordo com o Projeto Político-Pedagógico e os 
princípios estabelecidos nas diretrizes do Regimento Educacional. 
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Parágrafo Único – As Reuniões de que trata este artigo serão devidas 
exclusivamente nas unidades que mantêm o Ensino Fundamental e o 
Médio. 
Art. 53 – O Conselho de Classe será composto pela Equipe Gestora e 
Docente da Unidade Educacional podendo ser ampliado de acordo 
com o Projeto Político-Pedagógico e reunir-se-á bimestralmente, 
observadas as diretrizes estabelecidas em Portaria específica (SÃO 
PAULO, 2013b). 

 

As decisões pedagógicas indicam um plano de ação para viabilizar o planejamento 

anual e a metodologia segue as diretrizes da pedagogia convencional.  

Na escola usamos dois documentos pedagógicos como base para o percurso anual:  

1. O planejamento escolar, documento elaborado a partir da proposta 

curricular que organiza o conteúdo de cada curso que compõem o 

Ensino Fundamental em objetivos/ habilidades, conteúdos, estratégias, 

avaliações e material pedagógico;  

2. O Projeto Político Pedagógico, documento que estão registrados as 

ações e os projetos e tem uma dimensão financeira e administrativa na 

escola, tem caráter coletivo porque deveria ser elaborado por 

professores, coordenação escolar, alunos e familiares almejando uma 

educação competente e inclusiva.  

Na Lei de Diretrizes e Base, Lei 9394/96 (BRASIL,1996) a ideia de planejar e 

operacionalizar o Projeto Político Pedagógico tem o propósito de construir a 

identidade da escola para tornar a execução do currículo uma ação significativa no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Os dados do primeiro bimestre da classe, sujeitos da pesquisa, apresentados em abril/ 

2015, Classe 4º Ano – 32 alunos – Ensino Fundamental: 

• 01 Aluno: Faltoso – mais de dez ausências no bimestre. Entrar em contato com 

os familiares e informar e orientar compensação de ausência.  

• 02 Alunos: Necessidade educação especial. Aula diferenciada com o objetivo 

de socialização dos alunos; acompanhamento Salas de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão - SAAIs  
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• 03 Alunos: Não alfabéticos. Comunicar aos pais/ responsáveis que os alunos 

têm vaga para frequentar o reforço fora do período de aula. 

• 01 Aluna com 11 anos e com as habilidades para dar continuidade nos estudos 

no ano seguinte. Viabilizar prova classificatória se o resultado for satisfatório, 

comunicar aos pais/ responsáveis o resultado da prova e a reclassificação. 

• 01 Aluno: Rendimento comprometido pelo comportamento inadequado durante 

as aulas – não faz as lições. Conversar com a mãe na reunião de pais sobre 

as atitudes de cunho desrespeitoso com os alunos, professores e funcionários. 

• 24 alunos – apresentando assiduidade, rendimento na média prevista e 

comportamento esperado para esta faixa etária. 

O pressuposto para as dificuldades constatadas no primeiro bimestre em parte era 

por falta de habilidade necessárias para dominar a competência de ler e interpretar. 

As informações sobre a classe são utilizadas para dar seguimento ao planejamento 

anual e auxiliam a decisão sobre as estratégias a serem usadas nos demais 

bimestres. 

A coordenação pedagógica toma ciência de cada classe por meio do quadro 

apresentado e das condições dos alunos que necessitam de um encaminhamento a 

um especialista da área da saúde, como fonoaudiólogo ou psicólogo, para 

acompanhar o aluno no processo ensino-aprendizagem. 

Os obstáculos no processo de ensino impulsionaram a construção de novas atitudes 

para vencer os desafios. 

A mudança da práxis começa nesse impasse de buscar respostas construtivas diante 

da dificuldade. 

(...) Sua transmissão apenas parte de um conteúdo disciplinar 
predeterminado, porem se amplia numa dimensão planetária de 
mundo em que os estudos encontram-se sempre numa dimensão de 
esboços inacabados de um design de projeto que se altera em seu 
desenvolvimento ao tocar o Humano (VARELLA e FAZENDA, 2017, 
p. 26-27). 
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A ideia de uma forma diferenciada para trabalhar a didática culminou com o 

entendimento progressivo do conceito da Interdisciplinaridade e a identificação com 

os fundamentos e princípios aprendidos nos encontros do GEPI (2015). 

Ao iniciar a revisão da prática e decidir pela Interdisciplinaridade Escolar como o 

caminho para a mudança consequentemente veio a necessidade de analisar a 

possibilidade de adotar outras condutas pedagógicas, refletindo sobre a forma 

costumeira de fazer a didática escolar.  

A intenção de trabalhar de forma diferente surgiu com a inquietação de tratar as 

dificuldades dos alunos e com o avanço nos estudos sobre interdisciplinaridade, mas 

a forma de praticar a ideia era para mim até aquele momento desconhecida. 

O modelo foi acontecendo com as mudanças nas aulas e os erros e acertos em cada 

decisão e foi denominado ‘Como se faz’ em consideração a todas as indagações que 

fui escutando dos professores tentando entender a nova pedagogia com base nos 

fundamentos e princípios interdisciplinares pronunciando: - Entender e ler sobre a 

interdisciplinaridade nós lemos o problema e saber ‘Como se faz’, isto livro nenhum 

ensina. 

A intenção e o avanço no conhecimento teórico sobre a intervenção educacional 

interdisciplinar e os desafios para praticar a nova pedagogia impulsionou a 

materialização da ideia do ‘Como se faz’ resultando em um modelo que foi construído 

com a mudança interna da pesquisadora e a experimentação dos sujeitos da 

pesquisa. 

A reforma didática, gradualmente, foi se materializando dando forma ao modelo a 

partir das considerações: 

 

➢ A desconstrução da pesquisadora em relação aos costumes convencionais,  

➢ Com a experimentação de formas diferenciadas de tratar técnicas 

pedagógicas,  

➢ Respeitando a visão que cada aluno expressava avaliando possíveis 

mudanças na ideia matriz, 
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➢ Valorizando as opiniões críticas dos alunos e abrindo uma discussão sobre o 

que estava sendo falado e o que nós, como grupo, achávamos sobre a fala. 

➢ Possibilitando o uso da autonomia dos alunos.  

 

O projeto se tornou “(...) um design de projeto que se alterou em seu desenvolvimento 

ao tocar o Humano” (VARELLA e FAZENDA, 2017) e gradualmente tomou forma para 

atender à necessidade dos alunos (fator humano).  

A intenção do modelo em auxiliar o desenvolvimento integral dos alunos assumiu uma 

forma diferente de fazer a didática adotando a interdisciplinaridade escolar com fonte 

de informação usufruindo dos fundamentos e seguindo os princípios para viabilizar 

um novo paradigma pedagógico. 

O investimento no percurso para alcançar os objetivos refez a didática conforme as 

características: 

 

1. Adotar procedimentos em que o espaço e o tempo organizados para as 

aulas oportunizem a fala dos alunos e da pesquisadora. 

2. Exercitar a prática do diálogo e da clareza em cada conteúdo desenvolvido 

3. Organizar estratégias em que a singularidade de cada componente seja 

valorizada no processo de ensinar. 

4. Saber escutar com atenção aos detalhes que contribuíssem com a 

construção do processo de ensino. 

5. Conhecer a realidade dos alunos e seus projetos. 

6. Utilizar como estratégia de trabalho diferentes linguagens além da 

linguagem escrita. 

7. Incentivar o hábito do registro como prática discente e docente. 

8. Incentivar o aluno ao ato de buscar as respostas por meio da pesquisa. 
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9. Buscar os pais, familiares ou responsáveis para auxiliarem perguntas sobre 

o aluno que pudessem esclarecer comportamentos negligentes a proposta 

pedagógica ou a convivência harmoniosa em sala de aula 

 

Tudo começou a fazer efeito quando a pesquisadora respeitou e acreditou nas 

próprias ideias e o mesmo movimento ocorreu com as ideias críticas dos alunos como 

ponto de referência para praticar a nova forma de fazer a didática costumeira. 

Foi difícil no início ouvir as críticas sobre a ação ou sobre o trabalho em curso, reverter 

toda emoção negativa que emergia quando apontavam os defeitos de algo que estava 

em construção e reverter em uma ação assertiva e positiva.  

A reflexão sobre a verdade do outro auxiliou o recuo, a análise da situação e a 

continuidade da ação.  

Não somos preparados para este tipo de situação: cultivar e fortalecer a autoestima. 

Ao exercitar a valorização do que podemos construir e realizar, também, aprendemos 

a ver o valor do outro que compartilha os espaços conosco. 

Ouvimos pouco e não sabemos o que consiste em uma ‘escuta sensível’37 um 

princípio da interdisciplinaridade.  

Para instituir a parceria tive que trabalhar algumas questões internas, características 

do meu perfil pessoal. Um ponto relevante para iniciar a prática do modelo, exercitar 

o ser uma pesquisadora interdisciplinar, foi não se fazer de vítima diante dos 

percalços, como: muitas vezes não saber qual direção tomar, se sentir sozinha para 

compartilhar as dúvidas com outros professores que conheciam a comunidade 

escolar, reorganizar as atividades e exercícios costumeiros sem saber o grau de 

assertividade da proposta. 

                                                 
37 Escuta sensível neste contexto interdisciplinar significa dar atenção ao outro, ou a uma situação, 
com o sentimento de empatia, compaixão e respeito a cultura e dificuldade do outro. Saber se colocar 
no lugar do próximo com ternura. 
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As decisões tomadas quanto a didática do modelo ‘Como se faz’ contaram com o 

aspecto empírico da minha formação como professora e com a base teórica para 

harmonizar as ações como pesquisadora  

Assim, a minha postura foi avançar e buscar caminhos possíveis para resolver os 

problemas ou falas negativas dos outros; aprender a se colocar no lugar do próximo 

e prever sua dificuldade, abrir discussões sobre os temas ou conteúdo, respeitar e 

analisar os comentários de todos os envolvidos no processo de aprendizagem.  

À priori a competência que moveu a ação foi “construir e planejar dispositivos e 

sequências didáticas” (PERRENOUL 2000a) que valorizou o pluralismo cultural da 

classe e desencadeou ações que foram a base teórica do modelo:  

 

• Conhecer a história do aluno. 

• Fazer um levantamento do conhecimento do aluno. 

• Valorizar o conhecimento compartilhado. 

• Organizar tempo e espaço para as opiniões dos alunos.  

• Organizar tempo e espaço para debates sobre temas do conteúdo. 

• Colocar o planejamento da proposta de trabalho. 

• Estar aberto para as críticas e para as novas ideias. 

• Desenvolver uma escuta de qualidade. 

• Agir versando pelo processo de ensino e pelo aluno como ponto central das 

decisões. 

 

O procedimento relatado não minimiza e nem exclui a importância dos conteúdos, 

pelo contrário, os princípios e fundamentos interdisciplinares fomentam a 

perseverança de encontrar um caminho viável para resolver as situações que 

concretizam a aprendizagem dos conteúdos.  
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Outro fator que materializou o modelo ‘Como se faz’? foi a organização da presença 

dos pais/ responsáveis participando do trabalho pedagógico por meio de combinados 

para a efetiva comunicação.  

O compartilhamento com a família sobre os passos pedagógicos e a consulta sobre 

as dúvidas da pesquisadora em relação aos alunos referente ao comportamento, 

assiduidade e rendimento auxiliaram a construção de uma relação harmoniosa.  

Outra forma de materializar o modelo garantindo a participação dos alunos foi por 

meio das orientações que foram fornecidas como guias ou roteiros para desenvolver 

as atividades realizadas de forma diferente do que os alunos conheciam.  

Instrumentaliza-los para atuação e entendimento da proposta, desenvolver a 

autonomia para expressão e exercício da criticidade. 

(...) na ética, pois é fundamental o respeito pelas pessoas, pelas 
correntes de pensamento, pelas suas expressões teóricas e pelo 
compromisso com o constante aprimoramento intelectual e emocional; 
e no processo de liberdade de construção de autonomia, de 
emancipação, de beneficência e de justiça. (FAZENDA, TAVARES e 
GODOY, 2015, p.19) 
 

 

As atividades desenvolvidas por meio das novas atitudes posteriormente se tornaram 

projetos. O plano de ação por meio dessa estratégia viabilizou a garantia da 

averiguação permitindo o pensamento e a ação a cada etapa desenvolvida e a 

participação dos alunos nessas etapas.  

Os alunos exercitavam as suas opiniões criticando e se posicionando em relação ao 

plano de aula. A abertura nem sempre garantiu a mudança, garantiu a expressão 

sobre a situação. 

Algumas atividades para ilustrar a ação do modelo ‘Como se faz’. 
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3.1 Leitura 

A constatação da dificuldade em interpretar textos se deu com o movimento dos 

alunos ao realizar os exercícios. A dificuldade aparecia quando a seleção de 

perguntas não estava alinhada com as respostas na sequência dos parágrafos. 

O caos era evidente quando a requisição da análise ou reflexão de um texto era 

solicitada. Reclamavam que estava difícil, que não achavam a resposta, uma atitude 

fruto da formação que o aluno recebe com base na pedagogia convencional. Seguir o 

modelo sem refletir sobre o que se faz. 

A leitura das histórias aconteceu para desconstruir velhos costumes na postura dos 

alunos e auxiliar a ‘libertação’ da recorrente dependência das ordens da pesquisadora. 

Como se faz uma didática (que versa pela formação da visão crítica do aluno) pautada 

nos fundamentos e princípios da interdisciplinaridade escolar? 

As competências “construir e planejar dispositivos e sequências didáticas” e “suscitar 

o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar 

e desenvolver na criança a capacidade de auto avaliação” (PERRENOUD, 2000a) 

foram a base para escolher e utilizar os mecanismos para instituir a mudança na 

práxis. 

A atividade permanente de leitura corroborou com a atitude de mudar a forma de 

conectar a estratégia ao desafio: fazer os alunos participarem do que estava sendo 

lido, interpretar textos e contextualizar a mensagem com a vida de cada um dos 

alunos. 

A ideia de elaborar um projeto  

A formatação de um projeto de leitura permitiu outras possibilidades para o 

desenvolvimento dos alunos: ampliar vocabulário, interpretação, acepções, postura 

relacionada com a ética e o valor da pessoa, introduzir matéria, integrar o trabalho 

coletivo, ativar o envolvimento com a proposta pedagógica.  

Segundo Perrenoud (2000a, p. 73),  
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(...) praticar uma pedagogia diferenciada é fazer com que, quando 
necessário, cada aluno seja recolocado ou reorientado para uma 
atividade fecunda para ele. (...) deve-se compreender o que se passa 
em sua mente, ou seja, entrar em relação, instaurar um diálogo sobre 
o saber e a aprendizagem. 
 
 
 

3.1.1 Projeto - LEITURA 

Característica: Atividade permanente. 

Público alvo: Alunos do 4º e do 5º ano do Ensino Fundamental.  

Duração: Uma hora-aula – todos os dias.  

Objetivos: 

- Levar os alunos a ampliar o vocabulário; 

- Proporcionar o acesso dos alunos a portadores de texto para exercitar a sua 

interpretação; 

- Ensinar os alunos as fontes para buscar as acepções das palavras; 

- Levar os alunos a associarem o perfil dos personagens das histórias a sua 

postura real sempre voltada para a ética e para o valor da pessoa sobre a 

matéria; 

- Associar a matéria utilizando o enredo da história quando se fizer pertinente: 

- Fomentar a integração e o trabalho coletivo; 

- Ativar o envolvimento com a proposta pedagógica. 

Material utilizado: livros paradidáticos, dicionário, lousa, etc.  

Etapas: 

1. A pesquisadora lê a história. A cesta de dicionário fica na sala de aula para 

poder possibilitar a consulta de palavras. 

2. Sempre que aparecer uma palavra que não faz parte da cultura do aluno fazer 

a busca no dicionário. 
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3. Se o aluno fizer menção sobre palavras que não conhece fazer a busca no 

dicionário. 

4. Fazer sempre que houver a possibilidade de aproveitar outros exercícios 

partindo da leitura, como: separação de sílaba, análise de comportamento, 

formação de frases, graus do substantivo, graus do adjetivo, estrutura textual, 

operações matemáticas, pesquisa, etc. 

Fechamento: no final do semestre fazer a confecção de um livro da classe: os alunos 

seguem a consigna – escreva sobre sua cor preferida, sobre seu nome, sobre sua 

família, sobre um passeio, e outros temas. Primeiro o rascunho para corrigir erros 

ortográficos e de formação de texto; passar ‘a limpo’ na folha padrão. A pesquisadora 

recolhe e une todos os textos formando um livro para que eles possam ler a autoria 

um do outro. O livro fica na caixa de leitura até a próxima publicação. O livro era 

sorteado entre os alunos ao final do mês.  

No primeiro bimestre, eu contava histórias, o propósito era lúdico e de cunho moral 

para conversar sobre o comportamento adequado em ambientes sociais, como 

adequar o ato com as situações. 

No segundo bimestre, passei a ler as histórias buscando construir com os alunos a 

opinião crítica, o juízo, destacando a curiosidade e o raciocínio lógico, relacionando 

os elementos do enredo da história com as vivências dos alunos.  

O livro escolhido por votação no segundo bimestre foi ‘Contos da Montanha’38. 

Para a votação eram apresentadas quatro propostas de leitura de livros. A leitura da 

sinopse da história era feita e posteriormente havia a votação. 

Montamos uma caixa de livros e uma caixa de gibis, assim, ao terminar as tarefas os 

alunos podiam silenciosamente pegar livros ou gibis para ganhar tempo enquanto 

esperava os demais terminarem para continuarmos nosso programa de trabalho.  

 

 

                                                 
38 Livro ‘Contos da Montanha’ de Lucia Hiratsuka.. 
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3.1.2 Palavra-chave  

Trabalhar a palavra-chave (keywords) com os alunos facilitou a busca do conteúdo na 

hora da pesquisa.  

À priori buscava com os alunos a palavra-chave por parágrafo, posteriormente, 

organizava os alunos em grupo de 2 a 4 componentes e solicitava que destacassem 

quatro palavras-chave. Cada grupo apresentava o seu conjunto de palavras, 

registrava na lousa. As palavras repetidas eram marcadas quantas vezes aparecia. A 

palavra que tivesse mais marcações se tornava as palavras-chave do texto. 

Durante o exercício eu circulava entre os grupos para auxiliar a decisão dos 

componentes. 

O exercício auxiliou os alunos na identificação da mensagem e no aprendizado sobre 

a interpretação da ideia principal do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 5: buscando as palavras-chave. 

                       Fonte: arquivo da pesquisadora. 
 

 

O projeto como organização pedagógica fomentou a participação dos alunos na 

elaboração do roteiro de trabalho, uma ação planejada para encaminhar o 

desenvolvimento das tarefas. 
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Projeto (roteiro para ação) - Grifando a palavra – chave 

Público alvo: Alunos do 4º e do 5º ano do Ensino Fundamental.  

Objetivo:  

✓ Levar o aluno a identificar a palavra-chave de um texto. 

✓ Levar o aluno a identificar o sentido principal de cada parágrafo e depois do 

texto. 

Material: Texto diversos, lápis de cor, na lousa o texto escrito. 

Etapas:  

1. Explicar a consigna para os alunos.  

2. Parar a cada parágrafo e com eles analisar a palavra que explicasse o que 

significa a ideia do texto. 

3. Ler quantas vezes se fizer necessário até que acertassem a PALAVRA-

CHAVE. 

4. Ao identificar a palavra-chave votar com o grupo de alunos a cor que seria 

usada para iluminar a palavra com o lápis de cor – pode-se usar qualquer cor e 

tem que se manter a cor nas demais palavras-chave dos outros parágrafos.  

5. Repetir o mesmo procedimento em todos os parágrafos.  

6. Oportunizar aos alunos brincarem com a busca da palavra-chave, emprestar 

lápis para pintar, dar opiniões, ver o exercício do colega, interagir.  

7. Ao final do texto deve-se ter a quantidade de palavras-chave de acordo com 

o número de parágrafos. Estas palavras serão reescritas destacada do texto 

como uma lista. 

8. Organizar os alunos em dupla ou quarteto e pedir para escrever um texto 

pequeno em folha pautada para entregar explicando o sentido do texto usando 

as palavras.  

9. Em dupla, responder as questões da interpretação do texto. 
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10. A correção deve ser feita em grupo. Ir a lousa e responder o pensamento 

sobre a questão e todos corrigimos juntos, ou completamos.  

3.1.3 Pesquisa  

A pesquisa de palavras e seu significado usando o dicionário aguçou nos alunos a 

importância da busca, nesse caso da acepção das palavras. 

Ampliando esta atividade comecei a ensinar os alunos gradualmente a forma de 

pesquisar detalhando a estrutura para buscarem a acepção das situações e 

informações sobre a matéria.  

 
 

              Figura 6: trabalho em grupo. 
  Fonte: arquivos da pesquisadora.  

 

O procedimento com os alunos partiu da organização sistematizada dando noção 

sobre o que consistia pesquisa, em grupo de quatro a cinco alunos para aprender a 

dividir as tarefas e as responsabilidades: 

1. Escolher a tecnologia para a busca da proposta (Internet do celular – os 

alunos que tinham celular com internet podiam usar para a pesquisa, livros, 

revistas, etc.);  
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2. Fazer a leitura analisando os parágrafos marcando a palavra-chave e 

iluminando a palavra-chave com lápis de cor;  

3. Destacar as palavras-chave do texto inteiro e escrever a parte;  

4. Ler as palavras-chave para buscar no suporte de pesquisa escolhido o enredo 

para investigar e formatar as informações da pesquisa. 

5. O grupo montar um roteiro de ação seguindo a dica da pesquisadora - título, 

corpo do texto, conclusão e fonte.   

6. Seguir o roteiro, preencher no papel com pauta os dados. No corpo do texto: 

abertura explicando a acepção do tema, os dados adquiridos a partir da questão 

e fechamento com a resposta da questão.  

A autonomia dos alunos para realizarem a tarefa aconteceu depois de três meses 

seguindo passo-a-passo o desenvolvimento da proposta. 

Antes de iniciar o procedimento descrito o texto todo era lido com o grupo de alunos, 

realizada a interpretação oral e coletiva, seguíamos com a análise da mensagem para 

identificar a ideia principal. 

A primeira pesquisa partiu de uma situação na sala de aula: 

Neste dia os alunos estavam de burburinho e risadinhas porque o aluno J 

decidiu que não queria mais o seu nome e queria ser chamado de Jubileu: após 

a abertura da aula e o “Boa tarde!”, antes de iniciar a história escuto uns 

risinhos e pergunto o que estava acontecendo. Os alunos estavam chamando o 

aluno J de Jubileu. Eu indaguei o motivo de tal gesto. E os alunos em coro e 

rindo muito responderam que o aluno J estava cansado de ser chamado de J e 

daqui para frente queria ser chamado de Jubileu. Perguntei ao aluno J por que 

Jubileu e ele respondeu porque tinha acordado e pensado nesta palavra para 

ser o seu nome, achou bom ser chamado assim. Eu pergunto se ele sabia a 

acepção desta palavra. Ele respondeu que não. Então peguei o dicionário, 

encontrei a palavra e li para ele e para a classe. A palavra Jubileu no dicionário 

Houaiss, 2008, p. 443, apresentou três acepções. Li as três e fizemos a 

interpretação. Perguntei para o aluno de qual acepção gostou mais e ele 

respondeu que nenhuma delas. E perguntei como seria agora que ele sabia a 

acepção da palavra e ele respondeu: - Não quero mais, agora que pesquisamos 

eu não achei legal o significado. Professora: - Mas, por que você queria esta 

palavra para substituir seu nome? E o aluno J responde: - Porque a palavra 

achei legal, mas o que significa não achei. Com esta situação de humor que virou 

uma aula não programada eu aproveitei e expliquei a importância e o objetivo 
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de pesquisar uma palavra ou um fato histórico. E o motivo de estarmos iniciando 

o ato de pesquisar o conteúdo tratado nas aulas.  

Com esta situação tão providente eu perguntei o que os alunos achavam de iniciarmos 

uma pesquisa da origem do próprio nome. Todos concordaram e juntos elaboramos 

três perguntas para o roteiro:  

1. O meu nome é_______________;  

2. Quem escolheu foi ______________;  

3. A escolha foi porque _______________________. 

Com este roteiro os alunos iniciaram o estudo da história do seu nome usando como 

instrumento de pesquisa a entrevista com os pais, familiares e conhecidos da família. 

Marcamos um Sarau do ‘Nome Próprio’ para quem quisesse ler ou relatar a sua 

história do nome. Procuramos no dicionário a palavra sarau porque eles não sabiam 

a acepção. 

As alunas que fizeram a tarefa até o dia do Sarau do ‘Nome próprio’ quiseram 

apresentar a história do nome. Não houve sanção ou bronca para os que não fizeram, 

este não era o objetivo, mas as alunas quem realizaram foram filmadas e fotografadas. 

Escolhi uma das histórias sobre o nome e transcrevo aqui a leitura da aluna para os 

seus colegas de classe: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 7: relato sobre o nome próprio.  
                     Fonte: arquivos da pesquisadora. 
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Relato da aluna sobre o nome próprio:  

O significado do meu nome é de uma pessoa que resolve o problema dos outros 

com muita sabedoria. Da forma feminina. A origem do meu nome é que a minha 

mãe pensava que era menino, todos pensavam que eu era menino no modo de 

comer e no modo de agir. Ai, ela ia escolher R., mas só que no dia do meu 

nascimento eles descobriram que eu era uma linda garotinha (Faz uma careta 

de convencida e todos riem, e uma aluna fala: - A tah? E ela continua), ai, a 

minha ti A. deu a ideia de colocar R. Pronto!!! 

A atividade, marco desta estratégia de trabalho, apresentou a noção sobre pesquisa 

que os alunos estabilizaram e direcionou o processo de ensino para sanar as falhas 

ainda existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 8: sarau nome próprio. 
Fonte: arquivos da pesquisadora. 
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Esta ação surpreendeu os alunos que estavam acostumados a levarem bronca, 

bilhete para os pais e até ser tirado uma aula preferida (Informática, Educação Física, 

outros) como reação a falta de responsabilidade.  

 

3.2 Seminário  

Ao ampliar a proposta de exercício (mar/2016), instituir o seminário permitiu a 

continuidade da prática dos alunos em trabalhar com pesquisa.  

A noção da técnica para a maioria dos alunos era uma operacionalização fácil de 

administrar em grupo. 

A pesquisa como inovação do modelo ‘Como se faz’? no Ensino Fundamental 

oportunizou tratar do conteúdo e os temas transversais39.   

Seminário significa ‘semente’40 na língua latina. Iniciamos a operacionalização de um 

roteiro para plantar essa nova semente didática. 

O despertar dos alunos para o processo que utiliza a pesquisa como técnica serviria 

no Ciclo Autoral (7º, 8ª, 9º anos) para elaborar o Trabalho Colaborativo de Autoria 

(TCA). 

Com a orientação da pesquisadora o procedimento para viabilizar o seminário partiu 

do planejamento para apresentar um tema de livre escolha. A livre escolha do tema 

seguindo o campo de interesse de cada aluno corroborou com a percepção da 

possibilidade de cada um construir posteriormente o projeto pessoal.  

As ferramentas usadas para operacionalizar o seminário deram novas possibilidades 

para usar o que aprenderam com a noção de pesquisar o nome próprio. 

                                                 
39 Os temas transversais expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania e 
obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. Disponível em: 
https://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao.../os-temas-transversais-na-escola-basica (Também) 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf  Volume 10 - Pluralidade Cultural 
e Orientação Sexual. Parâmetros curriculares Nacionais : (...) / Secretaria de Educação. Fundamental. 
– Brasília : MEC/SEF, 1997. 146p. Acessado em mar/ 2018.  
40 Disponível em: https://www.infoescola.com/educacao/seminario/  Acessado em mar/2018. Por Ana 
Lucia Santana.  

https://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao.../os-temas-transversais-na-escola-basica
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf
https://www.infoescola.com/educacao/seminario/
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Técnica de apresentação – Seminário 

Público alvo: alunos do 4º e do 5º ano do Ensino Fundamental. 

Objetivo: Levar o aluno a dominar o uso de uma técnica de apresentação de um 

trabalho que possibilita a divulgação do conceito e crítica sobre o conhecimento de 

um tema. 

Duração: Seis Meses  

Etapas:  

1. Ensinar os passos de como fazer um seminário. Registrar na lousa para os 

alunos copiarem, dando ênfase as fontes para pesquisar o tema de escolha como: 

jornais, revistas, internet, livros, documentos pessoais e oficiais.  

2. Aproveitar o conteúdo das aulas de História para aprofundar os conceitos de 

vestígios históricos, a profissão do historiador e a diferença dos termos pessoal e 

oficial. 

3.Montar uma aula em forma de seminário com uso de cartazes e o jornal da 

semana para eles assistirem. 

4.Colocar na lousa as datas para apresentação no segundo bimestre/ 2016. E as 

demais para o terceiro bimestre/ 2016. Cada aluno podia levantar e marcar o seu 

nome na data escolhida. Foi uma apresentação por semana de quinze a trinta 

minutos.  

5. Na reunião de pais do primeiro bimestre explicar o significado de realizar o 

seminário e compartilhar as etapas para apresentação. Perguntei se os 

pais/responsáveis tinham alguma objeção porque os alunos precisariam da força 

em casa para ser bem-sucedido na tarefa. 

A orientação para os alunos antes de iniciar o cronograma de apresentações: 

1. Falar Boa tarde! (sempre de frente para os colegas) 

2. Falar seu nome completo. 

3. Falar o tema e o título. 

4. Explicar o recurso visual - se for utilizar (cartazes, desenhos, fotos, outros).  
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A importância dos seminários:  

▪ O aluno compartilhou um tema de interesse.  

▪ Ampliou o conhecimento sobre o assunto para compartilhar com a classe; 

▪ Fez uma pesquisa sobre o tema de escolha;  

▪ Recorreu aos pais, ou familiares, em casa e estes se disponibilizaram a fazer os 

cartazes e a escrita da apresentação com eles.  

Houve uma participação indireta dos pais quanto ao processo de ensino e direta ao 

organizar um tempo para estudar com o filho ou a filha, construindo o conhecimento. 

Após cada exposição a pergunta: como foi realizar o trabalho? 

O tema era conversado e aberto para o diálogo, momento da opinião do aluno que 

contribuiu para concluir o seminário. 

As orientações foram se apresentar com cautela e estudar para expor o tema 

escolhido. 

                
 

 
               Figura 9: seminário: tema xadrez. 
               Fonte: arquivos da pesquisadora 
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A aluna apresentou o jogo de Xadrez abordando suas regras, estratégias e a história 

da sua origem. O tema para esta aluna teve como peculiaridade a família. Este era o 

jogo preferido dela e do pai.  

Aprendeu a jogar com o pai (seu jogo preferido). Todos os dias a noite depois do jantar 

eles jogavam. 

Outros temas interessantes que foram abordados e que não serão abordados aqui 

pois não temos espaço e não por sua importância: A lenda do chimarrão; A bibliografia 

do Mc GUI; A bibliografia de Willian Shakespeare; A primeira história em quadrinhos; 

Receita de bolinhos de chuva; Fosseis; Dia do Índio; Dengue; e o tema ‘Você sabia 

que tem bombas nucleares perdidas no Mar?’ que o aluno apresentou muito bem e 

causou um alvoroço porque todos ficamos preocupados.  

Eu fiquei preocupada sobre o assunto, não sabia deste perigo no mar. Um dado 

importante para a sociedade.   

 

3.3 Ficha – Guia  

Em todas as introduções de estratégias pedagógicas e ferramentas usadas nas aulas 

o cuidado em formar o aluno em um sujeito crítico e autônomo se fazia presente. 

Confiar na própria capacidade de construir e apresentar era o foco da ação 

pedagógica.  

A pesquisadora orientou o registro simulando uma ficha-guia para auxilia-los porque 

a forma nova de praticar os exercícios não partia de nenhuma experiência anterior de 

atividade que os alunos tivessem feito.  

O cuidado foi proporcionar um suporte para formatação do registro, fundamento da 

interdisciplinaridade, com a intenção de dar um roteiro em forma de ficha-guia. A 

função foi ajudar os alunos e alguns pais e irmãos mais velhos a realizarem as 

consignas e orientações na sala de aula e em casa efetivando a tarefa. 
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Modelo da Ficha – Guia 

Titulo: ________________________________________ 

Resumo: (para a apresentação com a opinião do aluno-autor) 

Material para auxiliar o entendimento do ouvinte: ______ 

Fonte: ____ (portador do texto, ano, página, local da edição e divulgação, conclusão)  

Antes de iniciarem sozinhos a elaboração de seus seminários com temas próprios a 

ficha-guia foi exercitada e preenchida com o grupo de alunos, em forma de rascunho 

no caderno, usando para o preenchimento das fichas temas do cotidiano.  

Aos alunos foi ensinado como elaborar e executar a noção de um resumo, uma 

simulada do resumo formal para um trabalho pedagógico, outra ferramenta que 

estariam usando para preencher a ficha-guia. 

3.3.1 Alunos – criticidade e autonomia 

Os alunos 

Os conceitos de criticidade e autonomia tratados com os alunos significou dar 

subsídios para o desenvolvimento da percepção da postura compartilhada e a 

necessidade de adquirir novos hábitos e atitudes na rotina da escola e fora da escola. 

A operacionalização dos conceitos por meio da história real das suas vivências, as 

experiências referentes a acontecimentos sociais, os jogos de convivência e as 

histórias fictícias de fundo moral auxiliaram o desenrolar da conscientização dos 

alunos usando projetos que foram ensinando-os a seguir um roteiro pedagógico para 

desenvolver suas tarefas escolares. 

A aplicação da didática do método ‘Como se faz’? necessitou do amparo do 

movimento construído nesta formação com os alunos para que houvesse um 

envolvimento com a proposta pedagógica e a responsabilidade de realizá-la de forma 

que o comportamento fosse favorável ao conjunto e o trabalho coletivo.  
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Criticidade 

A pretensão de auxiliar o desenvolvimento das opiniões críticas em relação ao 

processo de ensino requisitou uma dinâmica em que a participação coletiva acontecia 

com frequência na troca de ideias, na elaboração de exercícios, na escolha de 

estratégias e na forma de organizar sozinhos o trabalho em grupo (sempre com o 

acompanhamento da pesquisadora). 

O juízo precisou ser trabalhado para despertar a inquietação sobre a importância da 

qualidade da ação na vida por meio da aprendizagem, uma ação vinculada ao 

compromisso e a razão.  

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como 
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta 
faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a 
curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes 
diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que 
fazemos (FREIRE, 2008, p. 32). 

 

Os alunos apresentavam a curiosidade ingênua sobre os objetos e acontecimentos 

do entorno, falavam muito sobre todas as coisas, mas sem um suporte consistente 

seguindo o senso comum para se comunicar com o meio social. 

Surgiu a ideia de minimizar este ‘achismo’41 que veiculava entre os alunos e levá-los 

a curiosidade epistemológica, constituir uma consciência sobre a importância do que 

se fala, sobre o efeito poderoso da palavra e da ação.  

A ação e a reação que podem provocar a aprendizagem e levar ao conhecimento que 

faz parte da vida social e familiar dos alunos. 

A operacionalização do trabalho com todos os alunos e o tratamento da curiosidade 

ingênua necessitou de ferramentas emocionais e culturais adequadas para que 

pudessem iniciar a investigação na busca das respostas. 

                                                 
41 É um termo popular usado no meio escolar sobre o péssimo hábito de achar que sabe sobre uma 
situação e relatar como se fosse verdade sem saber sobre sua fonte ou verificar se é verdade. A velha 
e sempre presente fofoca.  
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As ferramentas emocionais e culturais que cada um dos alunos poderia disponibilizar 

para o processo de ensino acontecer tinha que ser sentida para que despertasse 

outras emoções e comportamentos positivos para a construção do conhecimento. 

A busca e o experimento do desafio aconteceram em um ritmo que a construção, o 

compartilhamento e a solidariedade foram valorizados tanto para dar como para 

receber. 

O processo de investigar e averiguar as respostas das questões referentes as 

disciplinas foram produtivas porque o movimento de parceria: quem sabe mais ajuda 

quem sabe menos e quem tem mais habilidade sobre determinada forma de construir 

por meio de uma determinada linguagem ajuda quem não tem, gradualmente, foi se 

efetivando e tornando uma realidade na organização das atividades na classe. 

O grupo progrediu ao desenvolver a proposta do roteiro pedagógico. As tarefas 

exigiram raciocínios que estavam além da lógica que estavam acostumados a utilizar. 

As metas do plano de aula construíram laços de amizade e cumplicidade por causa 

dos desafios dos exercícios. Para concretizar a tarefa tinham que viabilizar as trocas 

de experiências e opiniões. 

Os projetos oportunizaram o avanço das estratégias que necessitavam do uso da 

pesquisa. O movimento da curiosidade epistemológica começou a ser formatada 

neste movimento de trabalho coletivo, ora em grupo de quatro ou três alunos, ora em 

dupla. O projeto fomentou na execução da pesquisa a noção da postura de 

pesquisador em uma dinâmica de compartilhamento das ações. 

A dinâmica que os alunos seguiam iniciava com a consigna da tarefa dada pela 

pesquisadora, a formação em grupo de livre escolha, a separação do material contido 

em sala de aula (dicionário, livros e celular quem tivesse), leitura do exercício e busca 

(em grupo) da palavra-chave, pesquisar e colher informações, organizar as 

informações e registrar no caderno ou folha própria fornecida pela pesquisadora. 

A princípio algumas estratégias pedagógicas eram aplicadas individualmente, o 

conteúdo era exposto para a classe em uma aula oral, mas a produção do aluno era 

realizada por ele sozinho.  
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Com a mudança de procedimento, o roteiro para os alunos foi evoluindo pela 

solicitação de trabalhar mais em grupo e socializar mais os conhecimentos prévios.  

A formação dos alunos auxiliou estes momentos em que a dúvida surgia e confundia 

os pensamentos por causa das novas informações.  

O movimento de descoberta foi contribuindo com a ascensão da conscientização do 

valor do conhecimento. 

O aluno em cada proposta era convidado a aprender, convidado a fazer compartilhar, 

convidado a socializar, convidado a dividir, convidado a buscar e construir a resposta.  

O desafio de ascender no conhecimento e construir o processo de ensino junto com 

a pesquisadora deu uma conotação de novidade para os alunos porque não estavam 

acostumados a postura ativa, autoral, no processo de ensino. 

A condição de autor foi um outro fator novo que no princípio deu insegurança, os 

alunos se percebiam com receio (medo do erro), mas o desenvolvimento do exercício 

contava com a ajuda dos colegas quanto a solidariedade, troca de opiniões, 

compartilhamento de ‘machismos’. 

A organização individual, como a coletiva, era necessária, assim para realizá-la o 

roteiro a seguir proporcionava uma maior independência na realização: 

• Na lousa a pesquisadora compartilhava com os alunos a proposta do exercício; 

• No decorrer do registro da resposta a pesquisadora inquiria, intervia, dava 

dicas, oferecia material para ajudar no entendimento; 

• Se surgisse dúvida quanto ao produto da resposta pela maioria havia uma 

mudança no encaminhamento e o exercício deixava de ser individual e passava 

a ser um exercício coletivo; 

• Os alunos que entendiam melhor iniciavam a resposta em voz alta relatando a 

ideia registrada e a pesquisadora acompanhando aprimorava a ideia 

completando a resposta. 
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O exemplo abaixo ilustra a rotina por meio de um exercício que encaminhado como 

lição de casa favoreceu a troca, tratar do erro e compartilhar opiniões:  

Pesquisadora: - Temos lição de casa para resolver? 

Alunos: - Sim. 

Pesquisadora: Qual matéria? 

Alunos: Matemática? Oh, professora. Você não lembra? 

Pesquisadora: Lembro. Mas preciso de vocês para me ajudar. Então, vamos trabalhar um 

pouco. 

Me dirijo a lousa, organizo os espaços para realização de cada questão (geralmente eram 

de cinco a seis) e falo com os alunos.  

- Quem vai a lousa??? (Olhares. Em poucos segundos a correria para lousa. Lógico, como 

toda classe de alunos “normal”, a correria era para as questões mais fáceis). 

Pesquisadora: Vocês estão acompanhando a correção? (Indago os alunos sentados). Está 

tudo certo? Verifiquem com o que vocês fizeram? 

Quando havia uma hipótese de erro. Um aluno levantava a mão indicando o exercício. 

Então, eu me dirigia ao exercício, confirmava com o dedo qual era e perguntava: 

- Mas alguém acha que esta questão está errada? Vamos verificar? 

E eu iniciava a correção verbalizando oralmente cada passo e sempre indagando: - 

Entenderam esta parte? E logo o erro aparecia e todos podiam palpitar e comentar.  

O que se escutava depois da correção e a verificação do acerto ou erro era: 

- O meu estava certo e eu apaguei. Saco! (Quando ouvia esta reclamação eu sempre falava 

porque não esperou a verificação da correção certa) 

- Viu! Eu sabia o meu estava certo. 

- Este eu não fiz minha mãe não sabia fazer este. 

 

A riqueza deste momento de correção estava na aprendizagem demonstrada pelo 

entusiasmo dos alunos. 

Os comentários durante a correção eram indícios da participação da família na lição 

para casa. Quando a fala referente ao apoio dos pais na lição de casa ficava muito 

frequente era um indicador de que a lição não foi aprendida.  

Retomava todo o processo buscando uma linguagem diferenciada para tratar a falta 

de entendimento. 

O movimento de um ajudar o outro, a participação frequente de forma harmoniosa da 

execução das atividades logo minimizou o medo, que neste caso era a reação de 
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alguns alunos que não sabiam tratar a dúvida ou entendiam que ter dúvida não é uma 

situação ruim.  

A criticidade começou a ser trabalhada com os alunos quando o valor da palavra e do 

pensamento começaram a ser estudados e entendidos como fonte de passagem do 

‘não sei, mas posso saber’. 

O erro passou a ser o ponto de partida para fazer uma pesquisa, quando a dúvida foi 

entendida como um sinal que indicava ‘errei, mas tenho algumas possibilidades para 

acertar’.  

Compartilhar o problema com a pesquisadora se tornou uma boa ideia. 

As situações ao serem resolvidas e o obstáculo sanado gerava confiança e o 

desempenho e a participação aconteciam efetivamente e, se tornou estímulo para o 

avanço no processo da formação rumo a postura de estudante. 

O processo de investigação ou averiguação da resposta demandava esforço, foco, 

estimulo é uma luta continua para se libertar da ignorância e conquistar a realização 

dos desejos.  

Fomos aprendendo juntos a agir e pensar a partir da dúvida construindo a confiança 

para enfrentar as oportunidades e responsabilidades da proposta das atividades.  

Autonomia  

O autogoverno em um programa pedagógico que até o quarto ano do Ensino 

Fundamental versava pela imitação e pela reprodução tornou o tratamento da 

autonomia uma tarefa difícil.  

Demandou muito diálogo e debates durante as aulas para contextualizar os 

sentimentos que eram obstáculos e limitavam as ações dos alunos. 

A visão sobre a autonomia que estaria em formação com os alunos tinha que ser clara 

para utilizar os artifícios corretos para a ação, assim, segui a acepção que foi o mote 

da operacionalização: “Autonomia é o exercício de dizer suas palavras e de se 

pronunciar, é a condição do ser humano responder quando lhe for solicitado e ser o 
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"protagonista" de seu próprio destino, é poder pensar e fazer as coisas por si só” 

(LINO, 2018, s/p). 

Para efetivar o avanço na construção da postura e compromisso dos alunos para o 

protagonismo exigiu o efetivo exercício da pesquisadora da observação sensível, 

conversa sensível e da escuta sensível. 

Tomo Macedo (2010, p.111), que cita Jean Piaget, para elucidar o que eu sentia e 

precisei fazer para aprender com o comportamento dos alunos que com a dúvida 

travestida de medo não falavam o que sentiam.  

O bom experimentador deve, efetivamente, reunir duas qualidades 
muitas vezes incompatíveis: saber observar, ou seja, deixar a criança 
falar, não desviar nada e, ao mesmo tempo, saber buscar algo preciso, 
ter a cada instante uma hipótese de trabalho, uma teoria verdadeira 
ou falsa para controlar (MACEDO, 2010, p. 111). 

 

O conceito de autonomia para atender os objetivos e intenção da pesquisa de 

concretizar a aprendizagem teve como base a ideia do ser humano inacabado 

(FREIRE, 2008, p.50) que precisa de formação para tomar suas decisões e assumir 

no percurso realizações para sua vida. 

A espécie humana é a única que tem esta consciência da incompletude.  

A condição do ser em construção somente desperta para o indivíduo quando os 

desafios o colocam na posição de curioso epistêmico, buscando preencher lacunas 

sobre a razão da sua existência. 

Temos a capacidade de nos firmamos no mundo por meio da palavra e ao utilizar a 

fala nós fazemos presentes e participativos da construção do território que habitamos. 

A escola é um destes territórios, é o espaço que ocupamos como suporte da nossa 

ascensão epistemológica, em que temos a possibilidade de adquirir o posicionamento 

consciente e interferir nas coisas do mundo. 

A autonomia usa da responsabilidade para construir um mundo melhor, há uma 

necessidade de lapidar as imperfeições para um ‘acabamento’ que proporcione a 

qualidade de vida e a equidade social.  
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A responsabilidade detém como postura a necessidade de optar, de decidir, de lutar, 

de fazer política.  Difícil continuar ensinando sem considerar a inteligibilidade de 

mundo e deixar de lado a explicação “O suporte veio fazendo-se mundo e a vida, 

existência, na proporção que o corpo humano vira corpo consciente, captador, 

apreendedor, transformador, criador de beleza e não “espaço” vazio a ser enchido por 

conteúdos” (FREIRE, 2008, p. 51). 

Nos debates, nas aulas, ao desenvolver os projetos trabalhando os temas surgiam 

experiências relatadas pelos alunos e a partir de situações de suas vidas e 

comportamentos na escola utilizava como fonte de dados e suporte para escolher as 

estratégias sobre o conteúdo.  

Algumas experiências dos alunos o tratamento do significado do ser ético ao lidar com 

as coisas do mundo. 

A intervenção da existência envolve, repita-se, necessariamente, a 
linguagem, a cultura, a comunicação em níveis mais profundos e 
complexos do que o que ocorria e ocorre no domínio da vida, a 
“espiritualização” do mundo e tudo isso inscreveria mulheres e 
homens como seres éticos. Capazes de intervir no mundo, de 
comparar, de ajuizar, de decidir, de romper, de escolher, capazes de 
grandes ações, de dignificantes testemunhos, mas capazes também 
de impensáveis exemplos de baixeza e indignidade (FREIRE, 2008, 
p.52). 
   

 

No início do ano letivo de 2016 montamos um projeto denominado ‘Expectativas dos 

alunos’ para tratar sobre ética e valores. 

A ideia surgiu para criar situações positivas formando por meio da consciência 

comportamentos que auxiliassem o desenvolvimento do processo de ensino. 

A autonomia demanda um preparo a longo prazo porque requer dois fatores básicos 

confiança e saber se colocar no lugar do outro – respeito as diferenças. 
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Exemplo 1: Projeto ‘Expectativas dos alunos’  

Público alvo: Alunos dos 5º anos. 

Objetivos:  

• Estimular a criatividade. 

• Levar os alunos a socialização. 

• Conscientizar sobre a mudanças que nosso corpo processa.  

• Integrar os alunos por meio do trabalho em grupo.  

• Despertar a noção da importância de construir expectativas 
(perspectivas) futuras. 

• Levar o professor a entender a história de vida dos alunos.  

 

Duração: Às quintas-feiras e as sextas-feiras, uma aula, por dois meses.  

Atividades:  

1. Responder as questões do ‘Responda com sinceridade’.  

2. Construir uma linha do tempo com suas expectativas.  

 

Etapas previstas: cada item numérico foi realizado em um dia diferente. 

1. Exibir a animação da música Aquarela (10 minutos) por várias vezes e fazer 

uma interpretação oral sobre o contexto do enredo. Dinâmica: desenhar a parte 

da música que você mais gostou e explicar o motivo. Afixar as representações 

em um painel para exposição. Fazer registro na folha do motivo que justificou o 

desenho.  

2. Em uma ‘roda de conversa’ conversar sobre experiências em casa. A 

pesquisadora começou contando uma experiência sua em casa. E após abriu 

para que todos que quiserem pudessem contar. 

Segundo momento (outro dia) voltar a dinâmica em ‘Roda de conversa’ e mudar 

o foco do relato para a profissão do futuro. 
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3. Escrever a história relatada em uma folha, depois recolher e fazer um livro 

para classe deixando na caixa de leitura para que todos pudessem ler a história 

do colega.  

4. Propor o desafio de fazer uma linha do tempo. Trabalhar a finalidade e 

conceito da linha do tempo. Primeiro a pesquisadora fez a sua linha do tempo na 

lousa com giz colorido marcando cada etapa das mudanças profissionais da 

própria vida. Cada alunos fez a seguir sua linha do tempo colocando como 

estavam no agora e as etapas imaginadas para o futuro (usar diferentes 

materiais para dar a possibilidade da criatividade).  

5. Fixar as linhas do tempo no painel para apreciação. Convidar os alunos para 

apresentar sua linha, opcional. Agradecer o empenho e a realização de todos. 

6.Retomar a música aquarela com a letra da música e o CD. Tocar a música, 

deixar que escutassem e retomar o curta de animação. Pedir para em grupo 

relacionar as duas estratégias. ‘O que tem semelhante ou igual’ Representar em 

um cartaz. 

7. Dar a letra da música em partes e pedir para montassem o quebra cabeça.  

8. Solicitar que ilustrassem a canção no papel craft/ cartolina em grupos.  

9. Eles podiam dividir o cartaz: em uma metade desenhar atitudes corretas para 

as crianças praticarem e na outra metade situações não recomendadas, como 

trabalho infantil. Ou alguns grupos ficam encarregados das boas atitudes 

enquanto outros das más.  

10.Exposição na reunião para os pais. 

Com este exercício iniciamos um outro tipo de debate, aquele que busca por 

meio da atitude potencializar o valor a vida e o amor ao próximo.  
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Exemplo 2 

A reflexão sobre ética e autonomia desenvolvida com os alunos deu continuidade com 

exercícios e o movimento desenvolvido com histórias e reflexão em trabalho coletivo. 

A história ‘Dissensão’42, em capítulos, tratou do comportamento humano retratado por 

meio de personagens da história que eram os animais utilizados como suporte para 

tratar o comportamento dos alunos durante as aulas. 

A intenção foi trabalhar as falhas de postura dos personagens e relacionar com 

postura dos alunos.  

A história apresentou como personagens animais falantes de um reino que teve que 

prender a trabalhar em grupo, respeitar as competências de cada um, mudar hábitos 

que prejudicavam todos no reino e viver em harmonia.  

O ponto de partida com os alunos exigiu a busca da acepção da palavra Dissensão 

no dicionário Mini, Houaiss (2008, p. 256) que apresentou dois significados, 

escolhemos o segundo - 2. Conflito, desavença. 

A abordagem caminhou para os conflitos na aula e como lidar com a situação de 

divergência sobre algo. Houve debate sobre o tema e a reação muitas vezes agressiva 

e desrespeitosa que era expressada no ambiente escolar. 

Fizemos um exercício com a consigna: Escrever uma situação desagradável da sala 

e como foi a atitude diante do problema, depois conversamos e registramos na lousa 

as atitudes negativas e as atitudes positivas para conversar e decidir o melhor 

comportamento sobre os conflitos na aula. 

 

 

                                                 
42 Esta história faz parte de um livreto que um dos alunos trouxe e valorizando sua iniciativa escolhi 
trabalhar a questão da ética com uma das histórias. Dados do livreto: Resplandeça a sua luz”. Autor 
Pr. José Dionicio Gomes, out/ 2009. rev. Pr. José Ribeiro dos Santos. Vol. 1 – Literatura Infantil. P. 8 – 
13. 
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Figura 10: exercício de reflexão. 
                  Fonte: arquivo da pesquisadora 

 

A história terminava com a frase de ordem: “o segredo da nossa vitória, está na força 

da nossa união” (GOMES, 2009, p. 13). 

Aproveitei a frase para uma reflexão sobre o conceito de união a partir da ideia que 

os alunos tinham sobre a palavra fomentando a mudança de atitude e a necessidade 

de adotar a opinião que surgiu do diálogo da classe como comportamento adequado. 

Levantamos em grupo vários sentimentos e atitudes que contribuem para que o 

ambiente de trabalho se torne harmonioso e agradável de conviver. 

A formação dos alunos tornou as intenções de averiguação da aplicação da didática 

possível porque para entender o que estava sendo proposto pedagogicamente antes 

o aluno tinha que se sentir parte do espaço escolar: se ver na história e ver o outro na 

história pedagógica da nossa classe. 
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Figura 11: reflexão sobre Ética. 
Fonte: arquivo da pesquisadora.  
 

A reflexão sobre a frase fez emergir comentários de magoa e tristeza. 

Um fator importante para desenvolver o objetivo da pesquisa estava relacionado com 

o tratamento dos sentimentos que bloqueavam a continuidade do processo. Os 

sentimentos que tornavam o comportamento difícil.  

A forma de enfrentar estes sentimentos que representavam magoas e tristezas 

geradas pelas pessoas que mais amamos, a nossa família, foi a conversa. 

Falar sobre o assunto, deixar fluir comentários, para falar sobre perdão, paciência, e 

deixar fluir o que estava doendo na alma. Sem comentários, sem julgamentos, 

somente ouvir. 

A finalização desse momento que valeu muito para futuras atividades com a classe e 

entender alguns comportamentos foi a proposta de escrever na lousa sentimentos que 

fizeram parte da convivência em grupo e que queríamos para o nosso grupo, retratado 

na Figura 11.  

Nós fizemos uma brincadeira em forma de gráfico para saber qual dos sentimentos 

citados estava em primeiro lugar de importância na avaliação do grupo. Houve 

empate: o carinho, o amor, o companheirismo e a responsabilidade.  
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Em outra atividade, apresentada na Figura 12, retratamos em forma de imagem as 

tarefas que gostamos e as que não gostamos para tratar e entender que socialmente, 

na escola e na família fazemos os dois, conversamos e trabalhamos no grupo os 

acontecimentos da realidade que estabelece todos os tipos de tarefas gerando 

diferentes sentimentos. 

Umas tarefas gostamos mais que as outras, mas temos que realizar com compromisso 

e qualidade todas as tarefas. 

 

               Gosta de fazer                                                       Não gosta de fazer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: gosto de fazer/ não gosto de fazer.  
Fonte: arquivo da pesquisadora.  

 

 

3.4 Plano de ação 

 

O plano de ação para os alunos que tinham mais dificuldade. 

 

Objetivo: organizar fatores que proporcionem a aprendizagem específica de alguns 

alunos. 

Etapas: 

1. Escolher uma estratégia pedagógica voltada para a dificuldade (ditado, leitura, 

escrita, cálculo, outros) 

2. A atividade tem que ser igual aos demais alunos, mas a exigência do 

desenvolvimento da proposta do exercício foi programada. 

3. Agrupar os alunos em dupla ou quarteto para um auxiliar o outro na tarefa. 
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4. Acompanhar a atuação do aluno e intervir nas suas dúvidas com uma 

assessoria mais específica. 

Avaliação: verificar o produto para detectar algum detalhe novo a mais para o acerto 

e autonomia na realização do exercício e medir o avanço para constatar a validade do 

roteiro de ação. 

O processo para a aprendizagem menos pesarosa minimiza a ansiedade e a vergonha 

oriundos da situação do erro.  

A percepção positiva dos detalhes que envolvem os sentimentos como errar, 

esquecer, atrasar, não entender, ter dúvidas tratados tornaram os alunos mais 

fragilizados mais determinados ao entenderem que a proposta do ensino não 

penalizava.  

Movimento da pedagogia da incerteza que permite por meio do método dialético 

suporte para a comunicação e todas as circunstâncias que envolvem a formação do 

aluno. 

Outro paradigma que comecei a dar importância a ‘inteligibilidade’ (FREIRE, 1979) 

que o professor precisa desenvolver para formar os alunos, ter o conhecimento para 

assegurar o conteúdo e as nuances da disciplina. 

O aluno precisa desta formação para ser um bom estudante. A constatação está 

vinculada ao processo de ensino que ampara questões pedagógicas para praticar o 

currículo que abarca os princípios da educação integral e versa pelos aspectos 

emocionais e espirituais do indivíduo – o conceito da educação inclusiva que trata da 

construção da autonomia e da criticidade. 

O tratamento dos desafios e a investigação das repostas partiam do trabalho coletivo, 

em grupo, compartilhando hipóteses e opiniões. 

As técnicas utilizadas nas aulas tinham a intenção de inserir todos os alunos, mesmo 

apresentando dificuldade, na realização das propostas de exercícios. 

Ao sistematizar o conteúdo havia contido no plano da aula o ajuste para atender a 

dificuldade na aprendizagem. 
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A interpretação, alvo da aplicação da didática diferenciada, começou a ser estruturada 

pensando no singular de cada aluno, outro paradigma instituído a prática. 

 

3.5 Gráfico 

Houve um episódio entre os alunos que tornou necessário abrir uma discussão sobre 

preconceito e racismo e o fator negativo do tratamento ofensivo que eles estavam 

usando tratar uns aos outros. 

O gráfico se tornou a resposta de uma situação real com a classe oportunidade de 

testar mais esta forma de exercício na nova didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 13: lição em grupo - gráfico.  
       Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

A estratégia existiu nesse momento como resposta pautada nos fatos, o uso diferente 

do gráfico no Ensino Fundamental ao reorganizar a utilização e a apresentação dos 

dados desconhecidos ou fora da realidade dos alunos. 

A investigação objetivou relacionar a didática de uso habitual a forma diferente e 

possível de fazer mostrando atitudes novas ao ministrar as aulas. A busca da razão e 

do ‘segredo’ para ensinar em uma intervenção educacional interdisciplinar. 
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Nesta conversa, e escutando os episódios que deflagraram as ofensas motivo da ideia 

do gráfico nessa fase da pesquisa a ação para operacionalizar o exercício. Na forma 

de votação foi solicitada levantar as mãos de acordo com a consigna, oralmente, 

encaminhada para os alunos que somente o pai era negro – 9 alunos levantaram as 

mãos, registro na lousa; depois que levantassem as mãos os alunos que somente as 

mães fossem negras – doze alunos levantaram as mãos, registro na lousa; depois 

para que levantassem as mãos os alunos que o pai e a mãe fossem negros – seis 

alunos levantaram as mãos, registro na lousa; total vinte e sete alunos descendentes 

da etnia negra. Somente três alunos não levantaram a mão, a indagação foi sobre a 

característica física dos avôs ou tios para certificar se eram negros. Um dos três falou 

que o avô era negro. 

Com os dados na lousa oriundos das respostas dos alunos construímos um gráfico 

relacionando, todo o tempo, com as informações que eles forneceram para delinear o 

desenho que formou o gráfico. 

A situação serviu como suporte significativo para explicar o conceito sobre o gráfico. 

Tinha mais lógica começar a trabalhar o gráfico por esta situação pelo valor da 

atenção deles e tratar a porcentagem de negros na classe (28 alunos dos 30 alunos 

frequentes) e desconstruir esta forma de ofensa pela lógica da composição da classe.  

Nos dias seguintes, a partir desta primeira aula, os alunos construíram o seu gráfico. 

Primeiro desafio em grupo, posteriormente a construção do gráfico como exercício 

individual. 

Em grupo de quatro alunos resolveram o exercício do livro de matemática.  

Lemos juntos e conversamos sobre a proposta do tema.  

Os alunos anotaram no caderno o que era de interesse e confeccionaram em papel 

cartolina a construção do exercício. 

Todo o processo de construção do gráfico foi trabalhado antes deste desafio em forma 

de exercício. 
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A estrutura do gráfico: as colunas e suas funções, o que eram as linhas e suas 

funções, as cores, os intervalos de uma linha para outra e sua altura, a legenda, a 

importância das informações do quadro. 

Fixamos os cartazes no quadro da sala de aula para configurar uma exposição. A 

leitura final dos gráficos foi aproveitada e na aula de História e Geografia os dados do 

gráfico foram utilizados para tratar o currículo sobre o tema étnico-racial. 

A continuidade da matéria foi a história de vida de duas personagens em condição de 

escravidão do século XVIII que atuaram como heroínas na sua época porque tinham 

como objetivo e o desejo de salvar e libertar a etnia negra da condição de escravos 

no Brasil. 

               

Figura 14: gráfico no cartaz. 

Fonte: arquivos da pesquisadora. 
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A escolha destas duas personagens foi relacionar o valor de cada uma na história 

ressaltando a atitude diante da injustiça social: 43Chica da Silva em 1796 

representando a ascensão social e Rosa Maria Egipciana de Vera Cruz em 1751 que 

escreveu um livro na sua época.   

A utilização do livro e a disponibilidade para o acesso dos alunos a história da 

escravidão no Brasil fez com que muitos comentários fossem proferidos e as crianças 

relacionaram com situações do bairro ou que aparecem nos atuais jornais televisivos 

que assistem com a sua família. 

 

3.6 O caminho da pesquisa 

 

“Por sua vez, esses resultados 
mudam novamente o olhar do 
pesquisador e, assim, o movimento 
de crescimento se repete 
sucessivamente, tal e qual uma 
espiral ascendente” (FAZENDA, 

TAVARES e GODOY, 2015, p. 39). 

 

O modelo ‘Como se faz’ foi criado para efetivar a prática da intervenção nos moldes 

da interdisciplinaridade mudando a didática nas aulas do Ensino Fundamental. 

O modelo surgiu da prática da pesquisadora que foi fundindo experiências e teorias 

para criar e recriar o movimento de parceria e diálogo entre os sujeitos da pesquisa. 

O movimento espiral de criar e recriar construindo a consciência para o conhecimento 

aconteceu em um movimento espiral dialógico. 

O caminho metodológico construído nessa reorganização de atitudes, crenças e 

valores teve o propósito de atar, e em alguns momentos desatar, todos os aspectos 

contidos no processo de ensinar almejando praticar um currículo para efetivar a 

ascensão do ser humano. 

                                                 
43 Livro “Saberes e Fazeres: Modo de Interagir”. v.3 Coordenadora do Projeto Ana Paula brandão. Rio 
de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006. PP. 114-115.  
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A formação dos alunos contribuiu com as opiniões críticas para o processo de ensino 

auxiliando a decisão sobre as atitudes em que a pesquisadora nas aulas utilizou como 

ponto de partida para a reflexão e a análise das questões pedagógicas. 

Os instrumentos da coleta de dados utilizados abaixo que favoreceram os dados para 

análise: 

• Oportunizar a participação dos alunos no desenvolvimento do conteúdo. 

• Construir com os alunos as possibilidades de atividades para atender a 

proposta curricular. 

• Oportunizar uma vez por semana tempo para avaliar, com os alunos, o 

progresso do grupo em relação ao conteúdo. 

• Fazer o registro da avaliação semanal e dos novos encaminhamentos. 

• Organizar tempo para que os alunos pudessem expor uma pauta de sua 

escolha. 

• Participar aos pais o procedimento bimestral em sala de aula e solicitar 

sugestões para próximas etapas. 

• Manter um canal direto de comunicação com os pais para ter retorno sobre as 

ações em desenvolvidas, compartilhar os percalços e as conquistas sobre o 

cotidiano escolar.  

• Planejar as aulas com os alunos. 

• Corrigir as provas com os alunos. 

• Criar o exercício do auto avaliação e análise dos resultados avaliativos e 

estimular a opinião sobre possibilidades para melhorar as menções.   

 

Os instrumentos de leitura, seminários, ficha-guia e gráficos possibilitaram verificar os 

resultados por meio da execução do modelo ‘Como se faz’. 

 

Os projetos, estratégia do modelo, garantiu a verificação do aprendizado do conteúdo 

programação do currículo. 

 

As atividades planejadas por meio do roteiro que levou o aluno a pensar, sentir e 

construir, circunstâncias que refletem os graus de consciência da mente humana, 

ajustou o curso para viabilizar uma formação integral dos alunos. A pesquisadora ao 
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observar e atuar em parceria pode exercer e avançar em aspectos físico e intelectuais 

como os alunos. 

A mudança de atitude como pesquisadora adotou como prática a participação dos 

alunos em todas as decisões sobre a execução da aula e da elaboração dos projetos.  

A participação ao escolher despertou a curiosidade dos alunos seduzidos pela 

novidade, o entusiasmo foi um sinal de que o caminho para o modelo ‘Como se faz’ 

estava acontecendo: “(...) o melhor mestre não é o que se impõe, o que se afirmar 

como dominador do espaço, mental, mas, muito pelo contrário, o que se torna aluno 

do seu aluno” (GUSDORF, 1970, p. 14). 

A cada leitura da história ou realização de exercícios surgiram relatos dos alunos 

sobre suas experiências ao se identificarem com os personagens. A manifestação de 

oportunidades para conhecer um pouco da cultura, da sua casa e/ou suas opiniões 

foram possibilitando a aproximação dos sujeitos.  

As opiniões sinalizavam formação familiar, valores, escolhas e preferências. O enredo 

das histórias abordava a coragem, a atenção e a construção da identidade. 

Eram momentos para tratar do significado da ética e do valor humano, das habilidades 

que diferenciam uma pessoa da outra.  

Os instrumentos forneceram a possibilidade de certificar sobre a ação positiva para a 

didática interdisciplinar. 

O aprendizado dos alunos com as atividades foi analisado logo após a realização e o 

registro na questão dos resultados foi um diferencial porque se tornou um instrumento 

favorável para constatar o movimento da espiral dialógica. Com este artificio houve a 

possibilidade de revisitar momentos realizados e situações que não deram certo para 

reorganizar a próxima atitude e decisão. 
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4 RESULTADOS PEDAGÓGICOS 

 

“Uma pedagogia da pedagogia deixa-se pressentir 
através dos momentos decisivos em que uma vida 
jovem desperta, pelo acaso dum encontro, para 
uma nova e mais autêntica consciência de si 
próprio.  
(...) A verdade não se dissimula nos tempos 
passados, vive em nós desde toda a eternidade. A 
informação, o ensino que vem de fora, só pode 
produzir efeito graças à presença antecipada, em 
cada um de nós, dum conhecimento pré-
estabelecido. 
A autoridade dos mestres é, pois, uma autoridade 
ilusória. O verdadeiro mestre esconde-se no interior 
de cada um de nós e esse mestre interior é também 
o mestre do mestre (GUSDORF, 1970, p. 95 e 
107)”. 

 

 

A aula é um espaço de construção e apropriação do conhecimento, mas como todo 

espaço de valor tem suas peculiaridades e especificidades porque é o suporte para a 

formação da conscientização do indivíduo. 

Almeida (2014, p.16), trata da aula e provoca uma reflexão sobre o conceito de aula 

no século XXI iniciando com a origem da palavra:  

(...) “aula” significa, em grego, originalmente, palácio, corte, centro da 
construção (cour, francês), como referência, palestra, ensino 
sistemático? (...)  
A aula, como a conhecemos hoje, é datada. Vem do século XVIII sua 
constituição com alunos de idades próximas, enfileirados os (ou não), 
com um professor de disciplinas diferentes, seguindo um programa de 
ensino de terminado currículo, tudo sendo feito para um estado ou 
para organização política.      

 

O programa curricular está organizado para atender os objetivos de âmbito geral no 

acesso ao conteúdo ficando implícito a importância da diversidade cultural. A 

pedagogia da certeza base da operacionalização da prática nas aulas dificulta a 

aplicação de uma didática que fomente com o aspecto humano da educação. 

A didática tratada nesta investigação adotou o movimento espiral como procedimento 

para atender a todos os aspectos humanos e educacionais. Sendo o diálogo a liga 
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das dimensões utilizadas para intervenção educacional que proporcionou a educação 

integral. 

A pesquisadora começou a entender que o bom e o mal aluno no âmbito escolar 

sempre estava ligado a menção, rendimento, aproveitamento, indicando que o termo 

estava estreitamente ligado a forma como se ensina, a intervenção realizada no 

processo de aprendizagem.  

O produto da educação é a formação do humano e as técnicas pedagógicas devem 

preparar o indivíduo para o conhecimento e a conscientização das escolhas que 

favoreçam o domínio da própria vida diante de ritmos e emoções diversas. 

O movimento que os alunos apresentaram quando estavam trocando, compartilhando, 

respondeu muito sobre o que eles entendiam, sobre o seu território e possibilitou 

escolher estratégias que despertaram o interesse da classe. 

Coube a pesquisadora usar todas as ferramentas para que o aluno entendesse as 

suas intenções. 

A proposta das atividades proporcionou relatos dos alunos sobre suas experiências 

ao se identificarem com as situações e personagens tratados nos projetos do modelo 

esta oportunidade trouxe a pesquisadora o conhecimento sobre a cultura, o seu lar e 

sobre as opiniões dos alunos. E vice-versa, porque a pesquisadora tinha o espaço 

para relatos pessoais e escolares e eles foram favorecidos com o mesmo 

conhecimento.  

O compartilhamento das diferentes histórias sinalizou como era a formação familiar, 

os valores, as escolhas, as virtudes, os defeitos e as preferências.  

Muitos relatos compartilhados durante a leitura da história dos livros infantis 

oportunizaram relatos de experiências, desabafos de situações com amigos e com os 

familiares. Também, opiniões sobre o enredo da história aprovando ou não o desfecho 

e o final: “A exercitação é um ato do educando, que é ativo; por isso no ato de ensinar, 

o educador deve propor-lhe situações em que pratique o que está sendo ensinado, 

tendo em vista sua apropriação de um modo efetivo“ (LUCKESI, 2011, p.123). 
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A estrutura do movimento didático em espiral dialógica oportunizou momentos para 

tratar do significado da ética e do valor humano, das habilidades que diferenciam uma 

pessoa da outra, do respeito. 

A observação do desenvolvimento dos alunos em cada etapa de construção e criação 

e recriação mostrou: 

• O processo de ampliação do vocabulário, que antes era restrito, com gírias e 

termos populares pejorativos.  

• A causa que comprometia a interpretação dos textos de forma fluída era a 

acepção das palavras. Os alunos não conseguiam relacionar o significado a 

mensagem do texto. 

• A participação dos alunos, a abertura para proferir a opinião, auxiliou a relação 

da mensagem do texto com a própria realidade.  

Esta constatação me remeteu a uma lembrança:  

A minha filha na primeira avaliação da 5ª série (10 anos) tirou a sua primeira nota 

(vermelha) que representava pouco aproveitamento do conteúdo. Como? Ela sabia 

o conteúdo. Peguei a prova e fui ler com ela.  

Bingo!  

Ao ler com a minha filha a prova constatei que ela sabia a matéria, ela não sabia a 

acepção das palavras utilizadas pela professora para fazer as perguntas da prova, 

como por exemplo as palavras: destacar, grifar, definir, identificar, etc. 

E o quanto, apesar da inteligência e iniciativa, ela precisava da intervenção de um 

adulto para dar continuidade ao processo de aprendizagem. 

 

A intervenção interdisciplinar somou o costume de pesquisar as possibilidades de 

chegar ao conhecimento, principalmente as desconhecidas, todo conteúdo 

programado era analisado a partir de uma visão de parceria e trocamos opiniões, 

certezas e incertezas. 

A busca de palavras no dicionário durante a leitura de qualquer texto referente as 

matérias do conteúdo e o levantamento do significado foi realizado contribuindo para 

que as dúvidas de interpretação fossem dissipando e sendo resolvidas.  
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O tratamento da palavra, do significado, do contexto, do sentimento que uma proposta 

pedagógica gerou nos alunos libertou-os da dependência e do comodismo. O 

companheirismo em tudo se tornou importante, desde as ações simples quando 

brincavam até as mais elaboradas que levaram a construção do conhecimento. 

O desenvolvimento dos alunos aconteceu com o tratamento da acepção da palavra e 

dos sentimentos que envolviam a situação de aprendizado. 

O uso do dicionário se tornou frequente como ferramenta para fazer a busca das 

palavras e desvelar a ideia, mensagem, do texto. 

Tornou-se costume o auxílio a um colega que não sabia e a solicitação de ajuda na 

busca da resposta de exercícios. 

Algumas vezes, os alunos não conseguiam desenvolver a tarefa sozinhos pela pouca 

familiaridade com o portador do texto, dificuldade de encontrar a palavra rapidamente 

porque o tempo urgia, a pesquisadora perguntava se alguém podia ajudar na 

dificuldade. O voluntário logo aparecia para auxiliar o encontro da palavra no 

dicionário. A prontificação em ajudar foi o caminho para o exercício da solidariedade 

e a parceria.  

A continuidade desta forma de organizar o desenvolvimento da realização dos 

exercícios instituiu um modo de fortalecer os laços entre a classe efeito da 

“Importância por meio da prática pedagógica, ajudar o educando a construir um modo 

de ser que integre o seu passado, o seu presente e o seu futuro” (LUCKESI, 2011, 

p.134). 

O exemplo para ilustrar o envolvimento dos alunos ocorreu no ‘Projeto de Leitura’, o 

procedimento programado foi um conto por aula, primeira aula de cinquenta minutos 

para fazer a leitura e a busca das possíveis palavras no dicionário. Com o 

envolvimento dos alunos o tempo estendeu para quase três aulas, que eram 

administradas mantendo a primeira aula para esta atividade e ampliando nos dias (Ex. 

neste caso três dias).  

Esta situação fez surgir um outro modo de ler as histórias, quando o prazo programado 

iria esgotar a continuação ficava para outro dia. A leitura era interrompida em uma 
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parte de suspense ou expectativa para que os alunos ficassem curiosos para saber o 

final do enredo ou a próxima parte. 

Um acontecimento interessante sobre um dos livros lidos:   

Um dos alunos ao ver o livro lembrou que tinha o mesmo livro em casa. Ao chegar em 

casa foi procurar o livro. Achou! Leu toda a história e no dia seguinte na primeira aula 

entrou correndo na sala me mostrou o livro e disse: - Eu sei o que aconteceu no final. Eu 

sei. Eu li tudo.  

Então diante do fato foi solicitado para que não contasse a ninguém sobre o final da 

história – ‘seria o segredo de ambos – aluno e pesquisadora’ até o final da leitura do 

livro.  

A história, as palavras, as acepções de cada palavra começaram a fazer sentido para 

os alunos e por esta razão a participação se tornou mais dinâmica, confiante, como, 

por exemplo, a adesão de quase toda classe na busca das palavras no dicionário 

configurando segurança e decisão.  

O entendimento do processo e a descoberta de novos significados e palavras foram 

transparecendo na postura mais confiante dos alunos. 

A cada leitura, a cada nova história, a interpretação ficava mais administrável por parte 

dos alunos, aprendendo a refletir sobre a mensagem, sobre a proposta do enredo.  

A fantasia e a magia refletiam os acontecimentos fantásticos, mas tratavam de uma 

mensagem para trabalhar o comportamento adequado a sociedade, as denúncias e 

as injustiças.  

O livro como ferramenta pedagógica na proposta didática de cunho interdisciplinar 

começou a ampliar o conhecimento e garantir o preparo dos alunos para realizar as 

atividades avaliativas. 

A associação ao abstrair os desafios relacionando o texto com as vivências 

possibilitou um aproveitamento em todas as disciplinas principalmente na matemática.  

Na maioria das vezes em formação de grupo o aproveitamento se potencializava e as 

intervenções da pesquisadora auxiliava a realização e a opinião crítica com 

comentários pessoais. 
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Os temas trabalhados com a classe rendiam muitas histórias. Os alunos associavam 

com a sua realidade e com o exercício da opinião crítica surgia muito texto bom. 

A linguagem matemática por meio do cálculo auxiliou a resposta sobre o conteúdo de 

muitas matérias do conteúdo. Como a idade dos personagens, dos acontecimentos 

históricos e os gráficos para demonstrar comparações nas histórias. 

Esta oportunidade possibilitou a construção de opiniões sobre a descoberta e a 

formação de uma conclusão sobre a palavra ao desvelar sua acepção. 

O livro, como ferramenta, precisou ser trabalhado em alguns momentos com um 

roteiro de organização porque a razão da leitura ampliava em alguns exercícios e o 

aluno sozinho, mesmo trabalhando em grupo, não conseguia administrar o portador 

de texto mais o desafio do exercício.  

A evidência da percepção sobre esta questão e a dificuldade mostrou muitas razões 

para alguns equívocos que os alunos cometem ao realizar as tarefas, a mente da 

criança pensa diferente alguns seguimentos que o adulto tem facilidade para 

interpretar, mas não é tão obvio porque a mente da criança funciona diferente em cada 

faixa etária44 e em cada nível da apropriação da escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 15: leitura para a classe. 
   Fonte: arquivos da pesquisadora. 

                                                 
44 Jean Piaget trata sobre esta questão na sua publicação A noção de tempo na criança (1946). E a 
Emília Ferreiro no livro: ‘A psicogênese da Língua escrita’, (1986).   
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Os alunos que gostavam de ler usavam esta técnica em muitos outros momentos do 

desenvolvimento das aulas. Começaram a trazer livros de casa para a serem lidos. E 

compartilhavam sugestões de leitura para as aulas. 

O dicionário se tornou uma ferramenta útil nas aulas e foram garantidos em uma cesta 

que ficava disponível para a consulta dos alunos. 

A leitura oportunizava a cada história a possibilidade de abordar o conteúdo e 

aproximar os alunos construindo relações interpessoais. 

A experiência abre oportunidade para a elaboração de uma atividade mais elaborada 

com a mesma característica – pesquisar. 

A maturidade crítica dos alunos e o movimento do trabalho participativo a todo 

momento fortalecia a decisão na realização das etapas dos projetos.  

A formação dos alunos, desenvolvido no período de seis meses, apresentou por meio 

da postura nas aulas os itens abaixo: 

• Começaram a socializar o conhecimento; 

• Começaram a refletir sobre o trabalho que estava em desenvolvimento;  

• Exercitaram a votação; 

• Proferiram a palavra sabendo sua acepção;  

• Analisaram o sentido das mensagens;  

• Escolheram o caminho para trabalhar nas aulas;  

• Sabiam buscar na fonte o que necessitavam;  

• Sabiam qual fonte escolher para fazer a busca;  

• Debatiam temas que surgiam na aula;  

• Expressavam suas opiniões e as ideias sobre o conteúdo programado. 

 

A formação crítica somente aconteceu porque houve uma abertura para a participação 

real dos alunos na construção do processo, mudando junto com a pesquisadora as 

atitudes.  
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A autonomia quando começou a ser conquistada gerou um movimento de escolhas e 

novas experiências deu margem para a construção de um crescimento da 

pesquisadora e dos alunos. Um avanço mútuo. 

Por exemplo, o uso inteligente ao lidar com os recursos naturais: um aprendizado a 

curto prazo, o aluno começa a economizar a água fechando a torneira na hora de 

escovar os dentes ou/e apaga a luz do ambiente e compartilha suas ações para classe 

se mostrando participante de um plano maior. Um dia lembra de fazer o certo e no 

outro dia esquece, vai gradualmente interiorizando a ideia e transformando a ação até 

fazer parte da sua postura.  

Um aprendizado a médio prazo de uma mudança emocional que presenciei foi 

referente a relação mãe e filha que estavam sempre em atrito e discutindo. Para contar 

algo sobre sua tristeza a aluna precisou confiar em mim para conversar sobre os seus 

sentimentos, falar da família e das suas culpas em relação ao que ocorre. Se sentia 

incapaz, não se abria para o ensino porque isto tinha pouca importância, com o tempo 

mostrou o que a afligia, falou sobre sua vida. A pesquisadora e a aluna iniciaram uma 

relação que a base foi conversar, sem julgamentos, sem certo ou errado. Somente, 

conversar e trocar afeto. Então, começou a aprender e mostrar seus talentos. Ao se 

abir com a  pesquisadora passou a ter motivação de aprender. Esse processo é 

complicado  e delicado porque a aluna poderia ter transferido o papel de mãe para a 

pesquisadora. Evitar esta situação foi um cuidado constante. Aos poucos, de conversa 

em conversa, fui aproximando as duas – mãe e filha. Levando a menina a entender a 

situação na perspectiva da mãe e tomando consciência de que eram pessoas 

diferentes.  

O aprendizado a longo prazo, o conhecimento adquirido e o aprimoramento das 

habilidades para a competência necessária para aprendizagem. O processo dura 

nove anos do Ensino Fundamental. Iniciou na educação Infantil e terá continuidade 

nas outras modalidades da educação depois do Ensino fundamental. 

Quanto a classe a evolução se encaminhou para o aprendizado e o mais importante 

a noção do comportamento de ser estudante45.   

                                                 
45 Aluno e estudante são conceitos diferentes, isto é, o aluno frequenta a aula e realiza as propostas 
pedagógicas e avaliativas. O estudante faz tudo que o aluno faz e mais o essencial para formação da 
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A intervenção pedagógica em todos estes aspectos tornou possível a aprendizagem 

e trouxe à luz o verdadeiro papel da pesquisadora no processo ensino-aprendizagem: 

oportunizar possibilidades tateando o caminho para perceber as fendas e não deixar 

o trabalho decair, atenta aos valores que embasam o comportamento dos alunos e 

suas decisões frente as situações de conflito. 

Ao adotar o novo paradigma a minha práxis: valorizar o humano no desenvolvimento 

das aulas como protagonista e depois o conteúdo como coadjuvante instituiu a atitude 

que versa pelo ser humano considerando o sagrado na educação. 

A decisão foi fazer uma avaliação diagnóstica com o objetivo de detectar as atitudes 

e escolhas apresentadas pelos alunos ao decidir questões relevantes às situações de 

conflito. 

Esta avaliação diagnóstica teve o propósito de levantar dados sobre os aspectos 

relacionados aos valores que as crianças continham, a forma como lidavam com o 

raciocínio lógico nas situações reais, o controle emocional quanto a saber lidar com 

os limites das ações a partir da consciência dos resultados. 

Um exemplo de atividade que tratou dessa abordagem no processo da pesquisa 

(valores morais): Tomando a Coleção ‘Todo livro - Palavras mágicas’ acessível em 

bancas de jornais, com a finalidade de auxiliar a família na formação dos elementos 

básicos da ‘boa conduta social’. 

Este portador de texto apresenta textos simples, de fácil entendimento porque 

apresenta cenas que reproduzem as situações da vida familiar e social das crianças. 

A brincadeira proposta no livrinho parte das palavras-chave denominada palavras 

mágicas: desculpe, por favor, da licença e obrigado.  

A abordagem parte de uma situação do dia a dia em que o aluno reflete sobre suas 

decisões. 

Depois trabalhamos as respostas por meio da reflexão e análise.  

                                                 
criticidade participa construindo a postura de sujeito ativo: atenção ao meio e a proposta, questiona e 
se coloca quanto a dúvida, vai além do que foi proposto como exercício e sabe estudar.  
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Situação: Jorge estava feliz com o kit de desenho que havia ganho. Mas, ao abri-lo, 

deixou cair tinta vermelha sobre o sofá branquinho da sala. Sabia que sua mãe iria 

ficar uma fera. 

Pergunta da pesquisadora: Qual seria sua atitude em uma situação desta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Figura 16: situação do cotidiano - reflexão 

Fonte: BELLI, s/ano, p. 2 - 3 

 

Resposta  aluno 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: resposta aluno 1 
Fonte: arquivos da pesquisadora (6/06/2016 – ia colocar numa sacola e chamar minha mãe e 

fara mãe quebrei seu prato, Disculpa).  
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Quando a pesquisadora e o aluno da resposta 1 lemos a questão e a resposta estava 

desconectada da pergunta, eu perguntei: - Mas estamos tratando de tinta não de um 

prato. O aluno respondeu que lembrou que isto aconteceu com ele e foi com um prato 

em casa. Como ele lembrou escreveu um caso verdadeiro. Para mãe ele pediu 

desculpa. Eu perguntei: E sua mãe aceitou? O aluno respondeu que sim. 

Pesquisadora: - Você acha que se fosse o sofá que é mais caro que um prato sua 

mãe desculparia? Aluno: - sim! Minha mãe é legal. Meu pai que não é.  

 

Resposta aluno 2 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 18: resposta aluno 2 

Fonte: arquivos da pesquisadora 

 

 

A aluna sempre está em conflito com a mãe porque muitas vezes não entende o que 

lhe é solicitado pela família, então, fica brava. Mas não mentiria para a mãe mesmo 

sabendo que iria apanhar 

Resposta aluno 3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: resposta aluno 3 
Fonte: arquivos da pesquisadora 
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O aluno da resposta 3 tem uma história de vida de traumas e perdas - não tem os pais 

vivos e mora com a tia e deixou claro que mentiria para a tia. Pesquisadora: - Mas isto 

não é errado? Ela não vai confiar em você se souber a verdade. O aluno, responde: - 

É errado, mas não conto para minha tia, ela bate muito e fica falando sem parar. 

Contaria para meu tio. 

Os dados adquiridos com a proposta do teste reforçaram a necessidade da escuta 

sensível e do olhar sensível para todas as respostas, e possíveis motivos para proferi-

las, cada dado é relevantes na escolha da estratégia didática ao desenvolver o 

processo de ensino.  

Neste caso o mesmo conteúdo pode ser proposto com duas ou três linguagens 

diferente. A participação dos alunos na decisão e execução do exercício. O apoio ao 

aluno na operacionalização das atividades ajudou a minimizar a angústia e o medo de 

errar. 

O levantamento de dados emocionais, de valores apresentados pelos alunos e ao 

conhecer (supostas) causas de mágoa, tristeza e irritabilidade que geravam 

comportamentos durante as aulas direcionaram a forma do agir, falar e decidir as 

atitudes ao desenvolver o roteiro das aulas. 

Ao tomar ciência das histórias, de algumas respostas e da carência quase aparente o 

paradigma inserido na prática foi o afeto e a paciência. 

O resultado, a observação, o desempenho dos alunos, as respostas registradas por 

escrito, os desenhos e a leitura, foram bons em muitos aspectos para direcionar a 

atitude da pesquisadora nas aulas:  

• Administrar as aulas; 

• Escolher as estratégias de trabalho; 

• Conversar com os alunos, empregando abordagens distintas; 

• Construir relações interpessoais de afeto. 
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Ao sentar em círculo para conversar, muito usada para resolver as situações 

incomodas ou conflitantes, oportunizou conhecer a história de vida do aluno e 

entender algumas falhas no rendimento e na assiduidade.  

A partir da construção de um quadro do histórico subjetivo da classe e fazer o 

levantamento prévio do conhecimento que tinham sobre o tema iniciava a 

sistematização do conteúdo.  

Ao iniciar o trabalho pedagógico, o paradigma ‘escuta sensível’ potencializou o 

exercício diário da ‘espera’ e do ‘respeito’. Em conjunto com a necessidade da 

existência da paciência teve-se que eliminar ações como a neurose do tempo 

programado para o dia, uma fidelidade desmedida, às vezes, com a realidade dos 

acontecimentos. 

A ideia não era mudar o plano de aula, a ideia era priorizar os alunos tendo claro os 

fundamentos da educação integral. 

A escuta torna-se um princípio da minha práxis e da minha vida. Esse ‘novo olhar’ 

(FAZENDA, 2006) me proporcionou primeiro, no aspecto pessoal, uma visão diferente 

das situações que movimentavam minha vida familiar e social. 

Os estudos na linha interdisciplinar de pesquisa do curso de Educação: Currículo da 

Pontifícia Universidade Católica – PUC à luz dos novos conhecimentos favoreceu a 

mudança profissional fomentando com o objetivo de aprender e mediar situações da 

dificuldade de aprendizagem. 

O desvelamento do modelo ‘Como se faz’ surgiu da construção de uma nova 

consciência e avanço da inteligibilidade de conceitos que influenciaram as atitudes 

que sendo novas reorganizaram a forma de construir e decidir as situações na escola. 

O princípio da espera ao ser exercitado pode ser comparado ao fenômeno do casulo 

que vira uma borboleta: Você vê o invólucro e sabe que depois do processo de 

metamorfose surgirá um ser esplêndido. Não sabe o exato momento do 

acontecimento, mas sabe que o fenômeno da vida nova é fato.  

A pesquisadora usa dá fé e persevera para trabalhar, caminhando junto com o aluno; 

ambos buscando na evolução das ideias sair do casulo.  
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O exercício do respeito e o exercício da espera ensinaram-me a valorizar o tempo. 

Ensinaram-me a oportunizar o espaço. Ensinaram-me que o processo de ensino ao 

ser desenvolvido requer cuidados e uma dedicação as propostas curriculares. 

Ensinaram-me que o afeto conquista e fortalece a relação desenvolvida com os 

alunos. 

Assim, entendo melhor o sentido: “Conscientemente ou não, realiza-se um contacto, 

trocam-se sinais, atitudes, palavras. Os diálogos do espírito são furtivos como os do 

amor, mas tão decisivos como eles” (GUSDORF, 1970, p. 37).   

Freire (1979) escreve sobre a simbiose do processo de aprendizagem quando nos 

ensina que eu aprendo com o outro (aluno), e o outro aprende comigo (pesquisadora), 

no final somos outra pessoa (GODOY, 2012). 

Para alcançar a evolução para patamares maiores sempre será assim porque o 

contato com o outro ensina e nos mostra se a realidade que vivemos é verdadeira ou 

criamos ilusões para nos proteger da verdade. 

O todo está relacionado com a visão e com a atitude.  

Toda a aprendizagem do saber é uma evocação do ser. O aluno, 
aquele que não sabe, é, no entanto, o sujeito e o objeto duma vocação 
para o saber, que é, no seu conjunto, um apelo do ser. O 
desenvolvimento intelectual é a contrapartida, talvez o reverso, talvez 
a expressão e o símbolo duma odisseia da consciência pessoal 
(GUSDORF, 1970, p. 35).  
 

 

Uma coerência percebida na aplicação da didática sobre a evolução dos alunos ao 

final do período programado para a pesquisa foi que o pouco para um e muito para 

outro.  

Não dá para tratar todos da mesma forma no processo de ensino-aprendizagem 

Valorizar a diversidade cultural no processo de ensino enriquece o processo de 

mudança do aluno e a possibilidade da aprendizagem. 
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E, ainda, tomando Gusdorf (1970, p. 37) amplio esta análise acrescentando um alerta 

sobre a questão da verdade geral quando tentamos definir a educação: não existe! 

Porque na educação existe “verdades pessoais e singulares”. 

Com está afirmação, como o desenvolvimento do plano de aula pode ser administrado 

igual para todos? Resposta: Não pode! 

Ao constatar esta situação no processo da pesquisa, comecei a fazer adaptações na 

prática das aulas e atuar diferente com alguns alunos que apresentavam dificuldade 

de interpretação de texto, dificuldade na construção dos textos, dificuldade nos 

cálculos, etc., pude experimentar com esta atitude uma melhoria na participação, 

envolvimento, dos alunos ao receberem os exercícios.  

O exercício era sempre o mesmo o que mudava era a forma de ensinar.  

Conhecer a história dos alunos para iniciar o trabalho pedagógico teve, e tem, muito 

valor porque a partir da visão ampliada do indivíduo podemos construir momentos de 

estudo menos conflitantes e fortalecer com a clareza do perfil do grupo de alunos a 

prática e o processo de ensino. 

Aprender a trabalhar com a parceria, mobilizar os familiares e os alunos que foram os 

meus parceiros durante dois anos para alcançar os objetivos desta ação. Outro grupo 

parceiro foram alguns professores que estavam comigo nas questões pedagógicas e 

nas estratégias para mudança. 

Um detalhe da parceria que tive que doutrinar na minha prática foi aceitar e estar 

aberta para a ideia e as opiniões dos outros.  

O direito do aluno de ter espaço para sua fala e compartilhar suas ideias com os 

demais componentes do grupo classe fomenta com a saída do estado passivo para 

em um movimento complexo: associar a sua ideia a ideia do outro, concordando ou 

discordando se fazendo presente e criando várias situações para as respostas. 

O processo da construção do ser dialógico é doloroso e confuso requer a revisita as 

memórias e o surgimento da iniciativa e da ousadia. 
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A auto avaliação continua das nossas atitudes e decisões pedagógicas versam pela 

base da esperança, da fé, da humildade e do amor para a educação sistematizada da 

escola e de força e matéria para o modelo ‘Como se faz’.  

Ao assumir a mediação como meio para chegar ao final do processo de ensino-

aprendizagem assumi também o aluno como foco, ponto central, de qualquer decisão 

relacionada com a escolarização. 

A clareza mais expressiva de todo este processo de formação profissional é a 

necessidade de mudar para auxiliar o entendimento do outro. 

Assumir novos paradigmas a práxis reorganizou as competências para o desempenho 

da minha prática docente com características necessárias para abarcar ao processo 

de ensino-aprendizagem o exercício do sublime, uma atenção especial ao valor da 

vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Borboleta - representa o ‘fenômeno da vida nova’46 

 

 

4.1 Impacto do trabalho Pedagógico  

Tomando Laville e Dionne (1999) início a análise dos dados operando a leitura dos 

documentos reunidos para responder sobre a intervenção educacional interdisciplinar 

que qualificou o processo de aprendizagem dos alunos de uma escola pública de São 

Paulo. 

                                                 
46 Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+borboletas+azuis  Acessado 
em abr/ 2018.   

https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+borboletas+azuis
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A pretensão de mudança na didática escolar teve o objetivo de tornar o processo de 

ensino uma fase de construção significativa para os alunos e leva-los a aprendizagem. 

No processo da intervenção e da adoção do movimento dialógico avança a ideia se 

materializando no modelo que auxiliou a verificação da questão: Como se faz a 

didática pautada nos fundamentos e princípios interdisciplinares? 

A partir da ideia de experimentar em forma espiral a dialogicidade dos fundamentos e 

princípios interdisciplinares propicio para um processo de ensino planejado com 

atitudes reorganizadas em parceria com os alunos. 

A educação elaborada para averiguação contou com o diálogo e a escuta para tratar 

o aspecto emocional, a atitude instituída no modelo ‘Como se faz’ em que a 

pesquisadora utilizou uma didática diferenciada e valorizou a cultura do grupo de 

alunos construindo relações críticas e organizadas. 

A comunicação presente no desenvolvimento do conteúdo auxiliou a expressão por 

meio de diferentes linguagens atendendo o currículo por meio de uma ação 

pedagógica em que as atitudes foram reorganizadas, respeitou as políticas da 

equidade, motivo para escolher a nova Pedagogia (FAZENDA, 2011) que oportunizou 

o início da condição da emancipação e da criticidade dos alunos. 

Os quatro documentos47 que foram utilizados e podem retratar o resultado da 

aplicação da didática interdisciplinar difundindo o modelo ‘Como se faz’ fomentando 

com a ideia da forma de como fazer cada etapa e cada projeto: 

 

1. Auto avaliação  

2. Produção de texto 

3. Seminários  

4. Relato dos professores do sexto ano/2017 no primeiro bimestre (fevereiro/ 

março) sobre os novos alunos. 

 

                                                 
47 A acepção da palavra documento que cabe na ideia dessa ação: 2. texto ou qualquer objeto que se 
colige como prova de autenticidade de um fato e que constitui elemento de informação. Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?ei=6ei-WvXFK4-swgSQ7rCYDA&q=documento+significado  
Acessado em mar / 2018.  

https://www.google.com.br/search?ei=6ei-WvXFK4-swgSQ7rCYDA&q=documento+significado
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Os documentos utilizados nos dois anos de averiguação da pesquisa ‘falam por si’: na 

grandeza da construção, do compartilhamento de sentimentos e ideias.  

O reflexo da evolução da pesquisadora levou a evolução dos alunos que participaram 

de uma didática reorganizada, uma práxis revista e mudada e uma prática nas aulas 

baseada no referencial da parceria e da noção de um projeto de vida. 

O impacto da construção e formação da postura de estudante apresentou qualidade 

no trato com as propostas pedagógicas. 

O projeto de vida consistiu em escolher estudar e aprender para avançar do estágio 

que estavam para um seguimento de aprendizado.  

4. 1.1 Auto avaliação  

O uso da auto avaliação começou a ser utilizada pela pesquisadora como um modo 

de concretizar a atitude interdisciplinar e escolher os caminhos adequados a cada 

investida no passo a passo da concretização do modelo. 

O avanço da operacionalização do modelo dependia da parceria como indicador do 

acerto ou do erro da escolha da estratégia e a forma de atuar nas aulas. 

A escolha do parceiro ideal foram os alunos e ao considerar este fundamento, o 

propósito para desenvolver a auto avaliação deteve-se na tarefa da revisão. 

A dificuldade dos alunos em relação a forma de executar foi atenuada com o uso de 

símbolos, como jogos infantis, os emojis48. A escolha dos emojis usado para iniciar o 

conceito de auto avaliação teve a pretensão de usar uma linguagem de comunicação 

virtual porque estava mais próximo da realidade e entendimento das crianças para se 

expressarem em suas opiniões. 

O avanço das decisões sobre o modelo ‘Como se faz’ dependeu do desenvolvimento 

da auto avaliação por causa da forma como foi usada a resposta dos alunos. A parada 

                                                 
48 Emojis - é uma palavra derivada da junção dos seguintes termos em japonês (...) 
são ideogramas e smileys usados em mensagens eletrônicas e páginas web, cujo uso está se 
popularizando para além do país. Eles existem em diversos gêneros, incluindo: expressões faciais, 
objetos, lugares, animais e tipos de clima. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Emoji  Acessado 
em julho 2018.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideograma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emoji


138 

 

à reflexão, após este movimento, buscava linguagens como estratégia de trabalho ou 

reorganizar a atividade que já tinha sido aplicada para alcançar o objetivo de ensinar. 

Outra intenção para o uso do resultado da auto avaliação dos alunos foi a 

reorganização da próxima atitude a ser adotada, a leitura subjetiva dos resultados 

dependeu dos comentários e críticas dos alunos.  

A análise das condutas pedagógicas anteriores melhorou a forma de lidar com as 

dificuldades da intervenção interdisciplinar, como se virtualmente estivesse tirando 

uma ficha do velho arquivo para rever o que era feito e melhorar a próxima atitude a 

decidir. 

O exercício (figura 21) retrata a forma com que a classe apresentou sua opinião. Um 

exercício para criticidade e para a mudança de cada um na sua forma de ver a situação 

que se encontrava no grau do conhecimento. 

Os alunos ao apresentarem suas opiniões sobre o aprendizado do conteúdo 

compartilhavam a visão que tinham da própria produção e o grau do avanço na forma 

de elaborar, registrar e agir na conduta da aula. 

A auto avaliação a cada bimestre pretendeu despertar a reflexão continua sobre a 

aprendizagem e o processo de ensino e oportunizou a percepção do conhecimento 

adquirido sobre o conteúdo e expressou a dificuldade que ainda tinham sobre a 

matéria estudada. 

A resposta avaliativa desejada pelo programa escolar deixou de ser mais importante.  

O aproveitamento percebido pelo próprio aluno (mesmo que mínimo) e o exercício da 

construção da opinião crítica adequadas possibilitou os caminhos para atender as 

necessidades da aprendizagem de cada um dos alunos. 

A auto avaliação deu abertura para o aluno construir a resposta mental sobre sua 

condição e a pesquisadora acompanhando este processo e impelindo com 

provocações intelectuais, incomodando o aluno, para avançar e seguir para próxima 

etapa de aprendizado. 
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Ressaltando que a atitude de reorganizar pensando na necessidade dos alunos por 

meio de uma didática renovada pelos fundamentos interdisciplinares aproximou mais 

os alunos do processo de ensino, e da intenção da pesquisadora. 

Não existe pessoa melhor para responder sobre o aprendizado do objeto que o próprio 

aprendiz. À priori os alunos começaram a expressar suas dúvidas, timidamente, ao 

exercitar analisando o seu rendimento em exercícios nas aulas. 

Os exercícios do caderno e do livro eram usados como piloto da nova forma de tratar 

a evolução do processo de ensino. 

A auto avaliação apresentou o sentimento que os alunos tinham nas atividades difíceis 

ou novas, como o nervosismo e medo. A familiarização com esta forma de medir seu 

próprio conhecimento para os alunos foi benéfica. 

Posteriormente, serviu para auxiliar a postura durante as aulas no convívio do aluno 

com a classe ampliando o objetivo da auto avaliação. 

Para tratar as dificuldades expressadas na auto avaliação houve uma necessidade de 

fazer a porcentagem ou comparação por gráfico dos resultados e depois encaminhar 

soluções. O movimento empregado foi coletivo. 

O aluno expressou a sua visão sobre sua postura e depois o grupo se colocava em 

relação ao que foi dito pelo sujeito somando as críticas positivas e negativas. 

Foi um procedimento válido para construir a harmonia de convivência entre eles 

porque estas questões de comportamento eram discutidas e as crianças começaram 

a ter uma noção das habilidades e competências de cada um.  

O conhecimento deste ponto subjetivo da classe favoreceu o respeito e a solicitação 

de ajuda para o colega que realmente sabia como ajudar. 

Ao construir respostas para avançar ou permanecer na postura vigente o aluno 

dialogava (muitas vezes mentalmente) consigo e depois com o outro sobre suas 

inferências.  

O benefício do exercício auto avaliativo e sua implementação foram notados no 

primeiro piloto para a prática, uma ação qualitativa pertinente a aplicação da nova 
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didática. A nova pedagogia que deu base a didática e a visão da pesquisadora não 

condizia com o convencional, assim, a expressão dos alunos por meio da auto 

avaliação proporcionou mais que nota no final de cada bimestre, proporcionou a auto 

avaliação da pesquisadora e serviu de guia para decisões na nova experiência 

pedagógica. 

Na investigação as informações importantes para desenvolver o processo de ensino 

serviram para mudar hábitos. A intervenção começou com a conversa em cada grupo 

de dificuldades conforme as expressões do emojis.  

Procedimento para realizar a consigna: 

1. Ler com atenção a questão. Marcar palavra-chave se achar necessário quanto 

a clareza da interpretação. 

2. A cada questão desenhar um emoji combinado para expressar a opinião ou 

sentimento relacionado com a pergunta: 

a) Emoji feliz, a afirmação é correta;  

b) Emoji triste, tenho dúvidas/dificuldade ao fazer a proposta da questão. 

 

A avaliação dos emojis representou informações do rendimento dos alunos. 

A roda de conversa49 possibilitou completar o entendimento pela pesquisadora do 

significado do desenho representado pelos emojis. A disponibilidade de buscar a 

resposta proporcionou a potencialização do tempo porque o foco do resultado da auto 

avaliação apresentou o aprendizado real dos alunos e o que ainda estava pouco 

resolvido ou entendido para ser sanado. 

                                                 
49 Roda de conversa – técnica circular de conversa. (Essa técnica apresenta-se como um rico instrumento para ser 

utilizado como prática metodológica de aproximação entre os sujeitos no cotidiano pedagógico. Disponível em: 

file:///C:/Users/profe/Downloads/22222-101119-1-PB.pdf Acessado em julho/ 2018)  

file:///C:/Users/profe/Downloads/22222-101119-1-PB.pdf%20Acessado%20em%20julho/%202018
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Perguntas da atividade da figura 21 (na ordem de cima para baixo): 

Eu sei conversar sobre os números e população brasileira a partir da leitura de 

textos, gibis e tabelas. 

Eu sei raciocinar os termos da adição e da subtração? Isso pode ser importante 

para resolver um problema. 

Eu sei explicar uma maneira de subtrair dois números que facilita o cálculo: 

adicionando a mesma quantidade ao minuendo e ao subtraendo e de uma 

subtração, a diferença permanece a mesma? 

Eu sei algumas palavras relacionadas ao nosso dinheiro em situação de 

compra, venda. Como desconto, à vista, prestação. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Auto avaliação do aluno – 5º ano do Ensino fundamental. 
Fonte: arquivo da pesquisadora. 

 

 

 



142 

 

4.1.2 Produção de texto 

Antes dos alunos apresentarem os seminários existiram aulas para ensinar a produzir 

textos. As aulas eram ministradas por meio da prática que parte da didática 

reorganizada tinha o aluno como ponto central da pedagogia, isto é, a aula foi 

organizada para atender a dificuldade do aluno, parava a dinâmica programada para 

ensinar os alunos a realizar a proposta da atividade.  

Com a orientação da pesquisadora e o acompanhamento do processo de 

operacionalização das etapas os alunos tiveram que buscar na fonte as informações, 

limitar o uso das informações para construir o texto e apresentar o que selecionou e 

registrou no texto. Dessa vez um trabalho individual porque o próximo passo seria a 

configuração dos seminários.  

Este dado foi outro fato que documentado apresentou a relevância da constatação da 

intervenção educacional interdisciplinar que almejou a aprendizagem da maioria dos 

alunos usando diferentes linguagens e estratégias. 

Utilizo como ilustração do resultado as produções de uma aluna em três momentos 

que fez produção de texto. 

A Figura 22 está sendo reutilizada acrescentando a produção do final do ano letivo 

2016 que a aluna apresenta como um roteiro pessoal sem vínculos com a aula, mas 

que o fruto da ação foi uma forma positiva de enfrentar um segmento do processo de 

ensino. 

A relevância desta ação é a iniciativa própria, uma autonomia desenvolvida no 

decorrer do trabalho de dois anos, a aluna soube como se organizar mentalmente e 

depois operacionalizou um registro base para conduzir o comportamento. 

A atitude emergiu de experimentações anteriores em grupo e com o desenvolvimento 

da confiança e o pensamento estruturado realizou a ação individual. 

Gradualmente, a aluna foi mostrando por semestre sua produção de texto e podemos 

perceber o aprimoramento ao passar suas informações, ou utilizá-las em benefício 

próprio por meio da linguagem escrita. 
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Figura 22: escrita 2015/ escrita.2016 B. 
Fonte: arquivo da pesquisadora. 

 

Os demais alunos foram apresentando a mesma evolução, alguns mais rápidos que 

os outros, mas todos iniciaram um comportamento de organização para estudo e para 

cumprir os desafios pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita - 2º semestre 2015  

 

Escrita – 1º semestre 2016 
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4.1.3 Seminários 

O objetivo e a estrutura da apresentação dos seminários estão relatados na seção 3 

com o cuidado de explicar o procedimento da elaboração a prática. 

Ao analisar esta atividade como amostra do resultado obtido com o desenvolvimento 

do trabalho a abordagem contemplou a criticidade, a autonomia e a aprendizagem. 

Com o privilegio da participação dos pais. Não como um acaso, mas porque foi 

planejada a abertura para que pudessem participar do plano de ação e completar a 

ideia de educação integral desse trabalho. 

Para ilustrar escolho duas apresentações para completar nesse espaço o ganho que 

a formação da pesquisadora teve quanto ao processo de ensino elaborado e 

cumprido. Primeira noção sobre a apresentação e a autonomia para preparar junto 

com a família. 

 

Apresentação do nome próprio no: Sarau do Nome Próprio.  

 

Nesta apresentação a aluna seguiu o roteiro de postura e fizemos um ensaio antes da 

apresentação. 

Realizado em 4 de setembro de 2015. Autorização para veiculação desse material no 

Apêndice.   

Vídeo: https://photos.google.com/photo/AF1QipO2dGTAZrr2FmHC6_P5z8Z3-

CNHgh4kjfaR9rWS 

 

 

 

 

 

 
 

                       
 

 
 
 Figura 23: vídeo  

                        Fonte: arquivo da pesquisadora 
 

https://photos.google.com/photo/AF1QipO2dGTAZrr2FmHC6_P5z8Z3-CNHgh4kjfaR9rWS
https://photos.google.com/photo/AF1QipO2dGTAZrr2FmHC6_P5z8Z3-CNHgh4kjfaR9rWS
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O vídeo apresentou os percalços externos da rotina escolar que não impediu a 

realização das apresentações. 

O barulho que atrapalhou o vídeo de um minuto da apresentação da aluna é da aula 

de Educação Física que neste momento estava acontecendo um andar abaixo da sala 

que ocupávamos para as aulas. 

Um retrato dos problemas externos que enfrentamos diariamente para desenvolver as 

aulas em uma escola pública. 

4.1.4  Ano letivo de 2017 

Alguns professores no início do ano letivo comentaram o desempenho dos alunos e a 

sua postura de estudante. Compartilhar o relato representou a expressão do que foi 

nosso trabalho pedagógico durante a pesquisa e as raízes efetivas que foram 

plantadas. 

Nos relatos dos colegas de trabalho pode-se constatar que cada um de sua forma 

percebeu o diferencial na postura dos alunos. Os professores não conheciam a 

proposta da averiguação da pesquisa, mas conheciam a maneira da pesquisadora 

trabalhar e buscar ampliar o conhecimento para mudar a prática nas aulas. 

Muitas vezes, tomaram ciência da maneira e da ideia do trabalho desenvolvido de 

maneira informal quando em conversas na sala dos professores a pesquisadora 

relatava os suas angustias solicitando opiniões ou demonstrava felicidade por uma 

atividade que deu certo.  

Uma mudança que foi além da verificação da pesquisa, mudando o outro e o mundo, 

foi a forma com a criticidade e a autonomia dos alunos em 2017 afetaram a forma de 

tratar a pedagogia nas aulas do professor do relato 3. Reorganizando sua prática para 

propor um processo de ensino condizente com as habilidades dos alunos. 
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Relato 1: Autonomia, desenvoltura na ação, aproveitamento na matéria, atitude. 

 

Ao comparar as duas turmas de 5ºs anos de 2016 (atuais 6ºs anos), percebi 

que em ambas havia alunos que se destacavam na minha matéria (inglês) por 

terem facilidade e/ou interesse, mas também alguns alunos com dificuldade.  

Em uma das salas - turma A - havia vários casos de inclusão (com e sem laudo) 

e tais alunos eram frequentes, enquanto na outra – turma B, só havia um caso 

(com laudo), porém o aluno era mais faltoso. 

Uma característica marcante do 5ºA era as provocações verbais entre os 

alunos, algo que eu não via com tanta frequência no 5ºB. A turma B parecia mais 

civilizada enquanto a turma A mais calorosa. Já era possível notar essa 

diferença ao entrar na sala. A turma B geralmente estava centrada, era mais 

silenciosa e a turma A mais agitada, tanto que eu despendia mais tempo para 

começar a aula nessa turma, tempo esse que eu não perdia na turma B, logo a 

aula rendia mais. 

Houve uma mudança da professora da turma no decorrer do ano passado na 

turma A, o que pode ter contribuído um pouco mais na agitação da sala. E essa 

agitação refletia no comportamento da turma quando eu propunha as 

atividades, alguns alunos retrucavam, coisa que raramente acontecia na turma 

B. Por exemplo, os alunos da turma B pareciam estar mais preparados para 

fazer pesquisas, tinham mais facilidade ou boa vontade em procurar o 

solicitado. 

Recordo-me que com a turma A eu tinha que forçá-los a começar as atividades 

enquanto que na turma B, bastava uma simples explicação que eles já 

começavam a fazer, tinham o hábito de se ajudarem, enquanto a turma A de se 

provocarem. Essas atitudes refletiam no trabalho final, no capricho, tempo 

para finalização, quantidade de trabalho desenvolvido. 

Acredito que a dificuldade dos alunos da turma A em como lidar com as 

relações entre eles era o que fazia existir essa diferença entre uma turma e 

outra. O projeto de Direitos Humanos, que ocorria no ano passado, parece ter 

ajudado alguns alunos a se posicionarem de forma mais assertiva, educada e 

consciente. Se o projeto conseguisse atingir a turma toda ou sua grande 

maioria, poderia ser de grande valia na superação dessa característica de 

enfrentamento entre ele. 
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Relato 2  

 

6ºB – Ano letivo: 2017 

Os alunos esta turma eram bastante participativos e interessados (grupo 

produtivo). 

- Durante a explicação dos conteúdos. Os alunos estavam sempre prestando 

atenção e participando, realizando comentários e fazendo perguntas quando 

tinham dúvidas. Assim, eles demonstram realmente querem entender o que 

está sendo estudado, participando das discussões. 

- Na realização das atividades propostas, os alunos se envolvem e procuram 

sempre cumprir o que foi proposto de forma organizada. 

- Sabem trabalhar em pequenos grupos, onde todos colaboram para um bom 

resultado. 

- A grande maioria apresenta sempre lições de casa completas, importante para 

o entendimento do conteúdo trabalhado em sala de aula. 

- No que diz respeito ao relacionamento entre eles, parece existir um bom 

relacionamento, onde vigora o respeito. 

- Apresentam um bom relacionamento com o professor, respeitando a sua 

autoridade. 

- Apresentam sempre o material necessário para a realização das atividades 

propostas. 

- Os alunos são frequentes, o que permite que consigam acompanhar a matéria 

que está sendo estudada. 

- A maior parte dos alunos tem uma rotina de estudo. 

- Anotam as datas de trabalhos e provas, mantendo assim a sua vida escolar 

organizada. 

- Respeitam e cumprem prazos estabelecidos pelo professor. 

- Alunos motivados e com uma boa autoestima. 

- Alguns alunos são bastante solícitos e procuram ajudar no que podem tanto 

os colegas como o professor 
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Relato 3 

 

Relatos e observações do 6ºB de 2017 

Todo início de ano, quando nos preparamos para receber ‘novas’ turmas no 

fundamental II, temos um sentimento de inquietação, aliás, teremos novos 

alunos, com experiências e conhecimentos diversos... um novo desafio, penso. 

Só não imaginava que o desafio seria tão interno quanto foi com o 6ºB (de 

2017), antes alunos da professora Lislayne (5ºB)Já na primeira aula, quando me 

apresentei à turma, já pude ver – e perceber – que eles me dariam trabalho (e 

não me enganei). 

‘Dariam trabalho’ no sentido positivo da oração.  

Alunos questionadores, críticos e com uma visão aguçada sobre temas e 

assuntos que costumo discutir com os alunos do Ensino Médio. Sempre que 

planejava uma aula, tinha o cuidado (prazeroso) e atenção para não cair no 

‘achismo’ de que os alunos de hoje não se preocupam mais com o que temos para 

oferece-los. Isso era diferente com o 6ºB. 

A autonomia, a capacidade e competência em trabalhar o coletivo, habilidade 

em argumentar o assunto que discutimos era evidente. Eu ficava cada vez mais 

empolgado. Se me permite, era um ‘frenesi’. 

Claro que nem todos os alunos estavam ou se encontravam na mesma situação, 

pois a turma era bem heterogênea. Mas mesmo aqueles que apresentavam 

dificuldades de aprendizagem (de qualquer natureza) também se empenhavam 

e recebiam ajuda e empenho dos outros colegas. Eles se ajudavam, sem ser 

necessário pedir para que o fizessem. 

Ao longo do ano foram muitas descobertas e desafios. Foi excitante. Eu tive 

que rever minha didática, metodologia quando se tratava do 6ºB. 

Acho que eles me ajudaram mais do que eu os ajudei. Quando víamos um vídeo, 

por exemplo, no dia seguinte alguns me apresentavam um fichamento sobre o 

assunto, em aulas práticas os relatórios eram tão bem organizados que eu 

ficava maravilhado... 

E, o que eu mais gostava mesmo na turma era que eles gostavam mesmo de 

aprender, compartilhar o que sabiam, sem medo de errar. Foi um ano 

transformador para mim. E, sempre que podia, compartilhava essas 

experiências com a Lis e via o quanto ela também contribuiu para que os alunos 

pudessem ter ‘voz’ e ‘ação’, já que temos históricos tão desanimadores de 

turmas com grandes dificuldades – e que não conseguíamos desenvolver 

trabalhos como planejamos.  

O 6°B foi, no mínimo, surpreendente.  
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Esta foi a impressão deixada pelos professores nos registros objetivos e subjetivos da 

escola fruto do trabalho desenvolvido nos dois anos de pesquisa. 

O contexto de cada um dos bens compartilhados de suas produções teve expressão 

na sua escolarização e nas pessoas que compartilham do fruto do trabalho 

desenvolvido a partir dessa averiguação da necessidade de uma ‘Nova Pedagogia’ 

(FAZENDA, 2011) que dá subsídios para os professores utilizarem novas atitudes que 

versam pelo indivíduo e a diversidade cultural, bagagem subjetiva do EU de cada um, 

para compartilhar outros saberes e evoluir na sua espiritualidade e ascender 

socialmente compartilhando a sua genialidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES  

 

 

“Primeiro, deve ser fixada, para cada 
um dos diferentes estádios em que a 
fortuna nos põe, qual a espécie de 
objetos e de ideias com que se deve 
mobiliar a memória dos jovens; 
segundo, devem ser determinados os 
meios mais seguros de acender neles 
a paixão da glória e da estima 
(GUSDORF, 1970, pp.42-43)”.  

 

 

A didática desenvolvida nesta pesquisa leva a reflexão sobre a posição de cada 

indivíduo no processo educacional e a importância da prática pedagógica que liberta 

o indivíduo da herança social que oprime e limita os pensamentos, da exploração do 

sistema que lesa os direitos e usa da corrupção para usufruir dos bens morais e 

intelectuais alheios, que violentam por meio das políticas sócio econômicas para se 

manter no poder. 

Durante a ampliação prática do modelo ‘Como se faz’ e de conseguir relacionar o 

conhecimento teórico ao modo se fazer as aulas a modificação didática foi 

acontecendo e a criação do modelo foi materializando a interdisciplinaridade 

entendida pela pesquisadora.  

Uma prática da interdisciplinaridade na sala de aula de uma forma especial de ver a 

didática que é o modelo ‘Como se faz’.  

A professora que pensa a educação voltada para a interdisciplinaridade consegue ser 

mestra e conduzir o processo de ensino de forma integral porque constrói uma visão 

crítica junto com o grupo discente inserindo ativamente o indivíduo no processo de 

ensino. O aluno passa a se sentir parte do programa de escolarização, 

reestabelecendo o sentido de pertencimento, o encanto pela vida escolar aflora 

instituindo o equilíbrio ao resolver os desafios colocados pelo currículo pela 

transmutação, a mudança que ambos sofrem pelas reorganizações na didática 

pautadas nos fundamentos e princípios da interdisciplinaridade. 
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Para a pesquisadora o movimento de completude e solidariedade modificou a visão 

sobre a didática e o papel do que consiste em ser uma professora ao realizar a 

intervenção educacional. A modificação da visão discente aconteceu na forma de 

interpretar a razão do conteúdo tratados nas aulas e sua importância.  

Os costumes convencionais finalmente foram percebidos como insuficientes as metas 

do currículo e do grupo de alunos como futuros sujeitos transformadores. A didática 

reorganizada, acesso ao conhecimento, ferramenta para entender melhor a situações 

do cotidiano e complementar o projeto de vida de cada sujeito conquista seu espaço 

por meio do diálogo, escuta sensível, parceria e o hábito do registro.  

Aprendemos juntos, pesquisadora e os alunos, a fazer a didática pensada a partir de 

uma intervenção educacional interdisciplinar. O diálogo foi o elemento que valorizou 

o aspecto humano, que fortaleceu os envolvidos a cada percalço e conflito 

pedagógico.  

Varella e Fazenda (2017, p.26) tratam sobre a prática forjada em forma de espirais 

quando explica o conceito da “interdisciplinaridade escolar” e dita como deve se “a 

formação interdisciplinar de professores versando pela forma circundisciplinar”, isto é, 

uma “intervenção educativa” que a continuidade da ação tem maior valor para o 

processo de ensino-aprendizagem que o resultado, preservando a necessidade da 

disciplina como parte do processo não como o centro da formação. A prática se 

apresenta linear e não hierarquizada, em que “o ato profissional de diferentes saberes 

construídos pelos professores não se reduz apenas a saberes disciplinares“.  

O desenvolvimento do currículo englobou as vivências do aluno e do professor 

construindo como essência da vida as relações interpessoais e a harmonização com 

a natureza. A prática linear evolui para espiral ampliando as possibilidades de 

expandir o conhecimento usando estratégias fundamentadas na Interdisciplinaridade 

em prol da Educação.  

Godoy (2018)50 explicou, no encontro do GEPI – PUC, que a ‘espiral dialógica’ segue 

um movimento ‘que se fecha não estagnando, mas abrindo para um novo patamar’.  

                                                 
50 Godoy, Hermínia Prado. Qualificação da Tese de Doutorado “Interdisciplinaridade Escolar: caminho 
para reorganizar o processo ensino aprendizagem?”, na Pontifícia Universidade Católica – Campus 
Monte Alegre, no dia 07 de maio de 2018. Em composição    
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A ‘espiral dialógica’ interpretação pertinente a pesquisa e seus sujeitos seguiu 

respeitando a inter-relação de ideias, ação e sentimentos de duas culturas diferentes 

– alunos e pesquisadora - que responderam com uma terceira cultura construída a 

partir de uma inter-relação amadurecida. Godoy (2018) afirma ‘todos crescem!’ em 

uma prática estruturada na ‘espiral dialógica’.  

O desafio de averiguar a didática no modelo pedagógico nos fundamentos e princípios 

interdisciplinares.  

Porque o mestre que não consegue ser aluno deve ser aposentado. 
Seu papel é o de despertar, provocar, questionar e questionar-se, 
vivenciar as dificuldades dos educandos que pretendem esclarecer ou 
libertar através do estudo de uma ciência em mutação, e não do ensino 
de uma doutrina dogmática (FAZENDA, 2011, p. 39). 

 

A percepção desta dificuldade que atrapalhava o avanço dos alunos foi concebida 

durante a pesquisa nos fracassos e sucessos ao tentar utilizar os fundamentos e 

princípios da interdisciplinaridade escolar. 

O hábito de trabalhar em conjunto entre os professores e de compartilhar estratégias 

e planejar resultados ao elaborar o processo de ensino são comuns, mas a realização 

dessa parceria é fragmentada quando o aspecto analisado é a construção de uma 

didática dialógica, uma parceria em estado de completude porque falta o saber ser 

juntos, como um todo, e conviver despido do egoísmo e da verdade que dá a falsa 

segurança do ‘saber o que realmente não sabe e faz de conta que sabe’. 

A sustentação desta afirmação pode ser fomentada na explicação encontrada ao 

analisar os pilares para desenvolver uma pesquisa interdisciplinar. 

Como diz Fazenda, Tavares e Godoy (2015, p.19): “No saber, saber, no saber fazer, 

no saber ser e no saber conviver, na integralidade destes. Porém, os dois últimos são 

a base de uma visão interdisciplinar e podem ou não sustentar os demais saberes”. 

Ao praticar na escola a proposta curricular e atender a diversidade que gera tantas 

dúvidas no momento de aplicar a técnica pedagógica nas aulas os professores se 

afastam com receio de mostrar suas incertezas e suas dificuldades ao administrar a 

meta almejada. 
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A minha dissertação de Mestrado (CARNEIRO, 2015) estimulou esta decisão porque 

me deu por meio dos resultados da coleta de dados sobre a prática e a fala dos 

professores instrumentos para o processo de mudança e a criação do modelo. 

As indagações inquietantes, fruto da dissertação de Mestrado (CARNEIRO, 2015), se 

tornaram problemas para esta pesquisa e da margem para novas pesquisas:  

• O que pode ser feito além da docência compartilhada para atuar usando como 

base a pedagogia nos princípios da interdisciplinaridade escolar?  

• Como fazer esta prática em uma classe com trinta e cinco alunos?  

• Qual momento se faz a prática nos moldes interdisciplinares?  

• O que estamos fazendo como prática é interdisciplinaridade?  

 

As indagações e a preocupação de buscar respostas revelaram um caminho 

pedagógico para planejar a prática nos moldes interdisciplinares.  

O despertar para uma ‘Nova Pedagogia’ (FAZENDA, 2011), na fase da espera como 

casulo aguardando a chegada da borboleta, encontro na base teórica a verdade e o 

rigor científico que auxiliou a construção das respostas. 

Alçar voo para novas experiências.  

A mudança em âmbito de rede de ensino municipal coincidindo com a reorganização 

da minha práxis em um movimento de ponderação implicou na decisão de ampliar o 

conhecimento sobre o tema e impelir o que Tardif (2014, p.35) chama de “visão fabril”, 

declinar como a didática que versa pela “dimensão da produção” como meta de 

aprendizagem e partir para um efetivo “processo de aprendizagem e formação”. 

Não temos o costume de rever o significado das aulas, rever a importância dos alunos 

no espaço da sala de aula, ousar com materiais didáticos, mudar as estratégias, 

valorizar os sentimentos, vigiar as atitudes, rever o propósito da escolarização porque 

fomos formados em uma abordagem que ensina a imitar e a reproduzir. 

A prática reflexiva e analítica requer um exercício, um treinamento, continuo até 

adequar a essência do (nosso) sujeito interdisciplinar ao docente que atua com o 

processo de ensino-aprendizagem. 
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O valor dos velhos costumes didáticos é respeitado, mas julguei necessário construir 

respeitando o novo olhar adquirido por meio dos estudos e ensinamentos 

compartilhados nos encontros do GEPI uma intervenção educacional interdisciplinar. 

Este foi o início de um projeto ousado de um caminhar ‘solitário’ nas experiências que 

poderiam ser referências para ação. Lançar-me à frente para renovar as ações e as 

ideias requisitou a escolha apurada dos instrumentos para coleta de dados e 

desenvolvimento do método me agarrando firmemente aos teóricos da linha 

interdisciplinar. Principalmente as ideias e experiências de Ivani Fazenda. 

Fazenda (1995) e Tardif (2014) tratam do conhecimento do novo emergindo da 

aprendizagem antiga, valorizando as raízes do conhecimento apara adoção de novos 

paradigmas. O sentido de escolher o modelo se tornou claro a cada etapa do 

desenvolvimento do roteiro, seguindo o plano flexível de aula porque as situações 

contavam com as atitudes que ora davam certo, ora dirigiam aos desafios. 

O motivo de assumir o desafio de averiguar a qualidade da intervenção educacional 

interdisciplinar como a melhor resposta para a escolarização significativa e a crença 

na consciência e no conhecimento que descerram o portal de possibilidades e 

respostas para os desafios na trajetória da vida de cada um e a clareza como 

importante manifestação das razões para lutar pelas conquistas que dão sentido as 

construções materiais e evolução espiritual rumo a sensação da completude. 

A questão que motivou a pesquisa trouxe à tona outras questões relacionadas com a 

incerteza da ação pedagogia: 

• Como se faz a didática que trará clareza nesta pouca habilidade dos alunos?  

• Como despertar o desejo nos alunos em superar este impedimento que 

compromete todas as disciplinas?  

• Como escolher um método que auxilie o processo de ensino para que os alunos 

expressem seu conhecimento por meio da linguagem? 

Ao entender e desejar a mudança das atitudes em relação a muitos aspectos 

relacionados a evolução do sujeito ‘Lis’ construir a postura de pesquisadora foi uma 

delas. 
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Aprender sobre a minha essência, respeitar minhas limitações, apostar nas minhas 

competências e ampliar meu conhecimento com o acesso aos teóricos que tratam do 

currículo estou revendo a melhor forma de fazer pautas conhecidas e aprendendo 

outras jamais pensadas e a consequência disto tudo e descontruir antigas ideias, 

pensamentos, ações e parti para novas escolhas.  

A base para amparar minha mudança começou quando conheci a Profa. Dra. Ivani 

Fazenda nas aulas da linha Interdisciplinar de pesquisa do curso Educação: Currículo 

da PUC - SP.  

O conhecimento sobre os fundamentos e princípios interdisciplinares foram ampliando 

com a participação dos seminários e apresentações dos membros do Grupo de Estudo 

e Pesquisa Interdisciplinar (GEPI) sob sua coordenação. 

O modelo em que as estratégias de trabalho fossem condizentes com as 

necessidades dos alunos versou pelo ‘valor da palavra’ (GUSDORF, 1970) e da 

‘essência da vida’ (ESPIRITO SANTO, 1998) e possibilitou uma didática 

interdisciplinar quando agregou as técnicas, pensamentos, conteúdos, emoções e a 

crenças dos sujeitos envolvidos com respeito e aprofundamento de cada item do 

conteúdo e sua verdade histórica, não desprezando a verdade cultural. 

A pesquisadora curiosa em descobrir como ser interdisciplinar e como aplicar a 

interdisciplinaridade em suas aulas acabou desvelando o modelo ‘Como se faz’ para 

aplicar nas aulas. 

As decisões para viabilizar as condições necessárias para qualificar o modelo ‘Como 

se faz’ dependeram de um roteiro estruturado para encaminhar as ideias. A finalidade 

da verificação por meio da pesquisa foi testar a prática interdisciplinar e o uso dos 

fundamentos e princípios porque muitos a teoria interdisciplinar, mas não sabem como 

fazer. 

A descoberta do como fazer foi acontecendo fazendo a ideia e a forma operacional 

emerge do método dialógico em um movimento espiral. 

O modelo ‘Como se faz’ é fruto de uma transmutação de atitudes, busca de referências 

e de condições para praticar o novo paradigma didático. 
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Para dar condições a didática interdisciplinar que foi praticada pelos requisitos e 

procedimentos apresentados nesta investigação: o estudo aprofundado sobre o tema, 

o exercício da autoestima, revisar a prática nas aulas, assumir procedimentos que 

valorizam os alunos em todos os aspectos. 

O movimento desvelado pela observação, escuta sensível, parceria e o registro 

levaram aos fatos, a reflexão e a ação e a modificação. 

E o alerta deste estudo ensinou que: 

•  Como os professores os alunos necessitam de uma formação para entender a 

proposta do processo de ensino-aprendizagem.  

• A elaboração do projeto auxiliava a organização das minhas ideias diante dos 

pressupostos dos eixos curriculares.  

• A atividade da leitura aperfeiçoou as habilidades dos alunos à competência. 

• Com as histórias lidas houve a possibilidade de agregar temas não pensados 

que estavam interligados ao assunto.  

• Houve a oportunidade para os alunos de associar a própria história o enredo 

lido.   

• O estudo teórico auxiliou nas respostas inesperada dos alunos.  

A ideia configurada na pedagogia da totalidade, que versou pelos fundamentos e 

princípios interdisciplinares valorizando a pedagogia da incerteza propiciou uma nova 

direção ressaltou duas indicações para pesquisadora:  

1. Preparar melhor os alunos e aprofundar a realização no próximo exercício 

dessa natureza. 

2. Agradecer os alunos sempre que fizerem suas tarefas ressaltando a 

responsabilidade. Inverter o velho costume de punir e elogiar. 

O comportamento compromissado dos alunos, o envolvimento pelo querer saber e 

fazer, somente seria possível com a decisão dos próprios, assim, a curiosidade foi a 

palavra-chave para despertar o interesse pelas propostas das atividades. 
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A mudança profissional e a adoção dos novos paradigmas aconteceram para 

descontruir vícios pedagógicos que apareceram no decorrer da carreira por medo de 

construir a resposta diferente dos outros. A ousadia da atitude faz-me romper com a 

ilusão da verdade absoluta, da pedagogia da certeza que não dá espaço para o 

diálogo e o sagrado (ESPIRITO SANTO, 1998). São elementos inerentes a pedagogia 

pautada nos fundamentos e princípios interdisciplinares.  

O pensamento fragmentado dificulta a interpretação do valor da totalidade, traz 

obstáculos entre as fases da evolução física e mental dos alunos. 

As injustiças sociais, de acordo com Gimeno Sacristán (2013), quando tratam dos 

coletivos urbanos para ascender a dominação hegemônica tem que haver a ação 

conjunta, a ação coletiva, para combater o estigma social.  

Gimeno Sacristán (2013) ressalta o valor do trabalho coletivo e a união das ideias em 

prol de um assunto ou de um processo de mudança social.   

Após o período da pesquisa, suscita a inteligibilidade dos princípios 
interdisciplinares e o conceito de epistemologia e antropologia 
vinculado a ciência do ser crítico e construtivo, a importância dos 
Direitos Humanos e da valorização da ação e da reflexão (FREIRE, 

1979, p.77). 

No exercício do modelo ‘Como se faz’ em busca da humanização do processo deixei 

de lado a caminhada solitária e busquei parcerias, outro paradigma para somar ao 

processo de mudança. 

Os direitos de aprendizagem, afirmo, aconteceram e as novas atitudes contribuíram 

para que os alunos avançassem para estágios seguintes devido a oferta de uma 

educação integral. 

O diferencial do trabalho dentro da visão interdisciplinar é ter clareza dos desafios e a 

ousadia para enfrentá-los. 

Como pesquisadora, e sujeito da pesquisa, ao administrar o processo de ensino –

aprendizagem a nova atitude parte dos ensinamentos adquiridos pela ciência e pelo 

coração.  
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O rigor científico foi necessário para construir uma base sólida para o desenvolvimento 

de cada atitude. 

A questão espiritual está relacionada com o conhecimento (GUSDORF, 1970, p.41) 

que abre a visão para a sabedoria. 

A cultura contribuiu para estreitar as relações interpessoais e a consideração do 

sagrado, do valor a vida. 

Os três elementos são cruciais para suportar a reação externa de assumir os 

fundamentos interdisciplinares em um campo tão árido do consumismo e do 

materialismo contemporâneo em que estão alicerçadas as vontades da comunidade 

escolar. 

Saber esperar para algumas pessoas é um exercício dificílimo, pela característica 

destemida e ansiosa, mas é gratificante quando a cada iniciativa de autodisciplina 

estas conquistas acontecem profissionalmente e pessoalmente. 

Antes de exercitar novas atitudes no profissional tive que conhecer o meu pessoal e 

me permitir evoluir nessa trajetória global. 

Tem um ditado popular que diz: ‘a gente somente dá o que tem’. Após pesquisar sobre 

esta menção aprendi que esta citação vem de um ensinamento de Jesus Cristo aos 

fariseus: 

34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas 
boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. 
35. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem 
mau, do seu mau tesouro, tira coisas más (BÍBLIA SAGRADA, 1990; 
Mateus 12:34,35)51. 

 
 

Ao ser sujeito e aderir as atitudes do saber esperar, o dialogar e a escuta sensível 

para desenvolver a proposta pedagógica o correto e o verdadeiro desenvolvimento 

requisitou o sentir e o entender para mudar. 

O entendimento da formação circundisciplinar dependeu dessa reorganização interior 

ao tomar decisões que estariam afetando a formação dos alunos. Quebrar as cascas 

                                                 
51 Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/12   Acessado março/ 2018. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/12%20%20%20Acessado%20março/
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endurecidas, rígidas, que impedem a visão mais aprofundada da necessidade do 

outro. 

O processo de ensino que envolveu os alunos no desenvolvimento e na participação 

do trabalho pedagógico nos fundamentos interdisciplinares favoreceu o nascimento 

da noção do significado de um projeto pessoal para esta faixa etária de nove/ dez 

anos e auxiliou para a pesquisadora “(...) o saber ver no aluno aquilo que nem o 

próprio aluno havia lido nele mesmo, ou em suas produções” (FAZENDA, 1995, p. 44-

5). 

Os alunos começaram a ter noção da possibilidade e da importância de um projeto 

pessoal para a vida quando a oportunidade de participar e opinar sobre as aulas 

aconteceu respeitando as suas ideias. 

O exercício de auto avaliação, parada do aluno para se ver no processo, deu abertura 

para conversar sobre as dificuldades como uma situação para melhorar e juntos, 

pesquisadora e alunos, revisamos atividades costumeiras e pesquisamos novas 

formas de praticar o exercício.  

A operacionalização do pesquisar a nova forma de fazer o exercício para a 

aprendizagem surtiu mais efeito para o conhecimento entre os alunos pela 

possibilidade de discutir as ideias e informações encontradas do que o exercício 

elaborado. 

O registro existiu como atitude importante para o avanço da pesquisadora que 

precisava revisitar as lições passadas e para os alunos que necessitavam consultar 

as lições passadas para poder abordá-la em uma situação de aula. Ao perceber este 

recurso como bom começaram a escrever roteiros de ação para situações pessoais, 

instituíram a agenda, o lembrete, as anotações. 

Os seminários e todo processo de aprender a fazer impulsionou a oportunidade de se 

expressar, outro contribuinte para entender o projeto pessoal com significativo. 

A expressão por diferentes linguagens fomentou com a autoestima e destravou a 

‘língua’ das crianças, cada uma no seu limite, se respeitando e respeitando o outro. 
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A participação dos pais e familiares, mesmo que indiretamente, me fortaleceu ao agir 

porque tive a segurança de acessá-los quando necessário e eles acompanhavam todo 

o processo de ensino apoiando a minha conduta.  

A segurança se estendeu aos alunos porque em casa os pais e familiares 

conversavam com os alunos sobre a aula e indagavam como estava acontecendo ou 

que fase do cronograma das aulas nós estávamos executando.  

Os alunos planejavam no segundo ano de pesquisa em 2016 as aulas comigo. Nós 

corrigimos as avaliações juntos e criamos exercícios a partir da proposta dos 

conteúdos e das pesquisas, com a coleta de dados, informações e material as famílias 

se envolviam na operacionalização das aulas. 

No final da averiguação a percepção dessa segurança ficou clara porque entendi que 

este comportamento da pesquisadora, dos alunos e dos familiares aproximava a 

escola da casa.  

Avaliando todas essas ações e atitudes a proximidade com uma condição dos alunos 

de uma emancipação estava em curso mesmo com os obstáculos materiais52 

(FAZENDA, 2011) que não impediram que o trabalho pedagógico em 

desenvolvimento degringolasse no objetivo de ampliar o vocabulário, interpretar textos 

referente as disciplinas, desenvolver a postura de estudante, relacionar as atitudes a 

ética e ao valor da pessoa, integrar o grupo de alunos, instituir o trabalho coletivo, 

envolver os alunos na proposta pedagógica, trabalhar a conscientização e propiciar o 

conhecimento. 

A melhor forma de chegar a formação dos alunos foi organizar as aulas em projetos 

viabilizando a participação e o registro dos alunos. A forma de roteiros simples para 

essa faixa etária adequou a ação e o compromisso com o registro.  

A realização de ser mestre, adotar a postura de libertadora das forças criadoras, 

mediando momentos de formação entre o conhecimento estabilizado com o novo 

conhecimento sucedeu durante os dois anos de pesquisa, dia-a-dia, experimentando 

                                                 
52 Classe com trinta ou mais alunos, rodízio de professores, falta de material para a tecnologia escolhida 
para estratégias didáticas, etc.  
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até a conscientização do papel crítico da profissional quanto ao programa de 

disciplinas. 

Aliás o processo da formação da pesquisadora ainda está acontecendo por meio do 

estudo e da prática, como ser inacabado ainda há muito saber a adquirir e 

compartilhar. 

Quanto aos alunos e o acesso a esta reorganização na base interdisciplinar o grau de 

consciência está sendo conquistado e observando-os, não mais como pesquisadora, 

muito ainda tem para acontecer. O que vejo de concreto atualmente (2018/ 7º ano) é 

a atitude diferenciada que os alunos apresentam nas situações escolares resolvendo 

com qualidade. 

Uma amostra é o texto transcrito de uma das alunas que participaram do trabalho 

pedagógico do modelo ‘Como se faz’ cursando o sexto ano do Ensino Fundamental 

em 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                              Figura 24: produção língua portuguesa no 6º ano/ 2017 
                              Fonte: arquivo da pesquisadora 
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Transcrição: 

Data 01/ 08/2017 

São Paulo 1º de agosto de 2017. 

Prezado Senhor, 

Senhor prefeito, eu tenho visto muitas crianças abandonadas na rua, que não 

tem onde morar, que dormem na rua e que não estudam, isso é uma coisa muito 

ruim porque elas não aprendem a ler nem escrever e o futuro delas sem saber 

ler e escrever pode ser muito ruim, e as vezes elas passam até fome 

dependendo do dia, dormem no frio e ficam em contato com esgotos, águas 

muito sujas e não tem saneamento básico isso pode causar muitas doenças. Peço 

para o senhor, por favor, que ajude elas colocando em orfanatos para que elas 

sejam adotadas e não precisem mais passar por isso, eu ando pela rua e vejo 

várias situações que que isso ocorre. Algumas destas crianças são expulsas de 

casa, outras tem pais e os pais vivem com eles na rua o senhor poderia oferecer 

vagas de emprego para eles e uma escola para as crianças, umas até trabalham 

para ter o que comer e criança não deve trabalhar de jeito nenhum. 

Aguardo solução 

 

A professora de Lingua Portuguesa do 6º ano veio compartilhar algumas produções 

dos alunos no ano de 2017. Admirada com os textos que tinha corrigido pela 

articulação apresentada pelos alunos que fizeram parte do projeto de pesquisa. 

Comentou de outras autorias da mesma atividade e qualidade no Anexo 5 tem mais 

um texto para compartilhar.  

Alguns estão quase fora do casulo buscando evoluir a cada ano a cada desafio. 

A satisfação de desenvolver o projeto de pesquisa e continuar experimentando a Nova 

Pedagogia ainda existe por causa da particularidade dos fundamentos e princípios 

interdisciplinares que auxiliaram a transmutação da práxis e da prática da 

pesquisadora. Sabendo que muito ainda há para aprender e aplicar.  

A disposição de conhecer a história de cada um como ponto de partida para 

elaboração da intervenção educacional preservou o fator humano do currículo e 

ensinou a valorizar as relações intersubjetivas . 
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A singularidade de cada aluno, valorizar a parceria para desenvolver os projetos e 

assumir novas atitudes são caracteristicas da da atitude do professor interdisciplinar 

que desenvolve a Nova Pedagogia. 

O encerramento da investigação da pesquisa dá a certeza da incerteza do fim. E 

planta a semente do novo caminho para desvelar a didática interdisciplinar à percorrer. 
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Anexo 1: Modelo de atividade aplicada com os alunos para conhecer a visão sobre 

o seu modo de ser e como as pessoas o afetam familiar e socialmente.  
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Anexo 2: Modelo de produção de texto a partir da vivência dos alunos. Utilizado na 

aula de língua portuguesa na fase do desenvolvimento do projeto  expectativas dos 

alunos. 
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Anexo 3: Relato 2 transcrito na seção 6 

Texto Original scanneado. 
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Anexo 4: Relato 3 transcrito na seção 6 

Texto original scanneado 
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Anexo 5: Produção de texto: aluno que participou do projeto de pesquisa 

(2015/2016) e no 6º ano (2017) apresenta esta qualidade de texto.  

 

 


