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 RESUMO 
 

Cezar, Fernanda Faria. O mundo do trabalho através dos gráficos. 2016. 37 f. Produto 
Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina História) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 
2016. 
 
 
 
Este estudo busca alternativas para motivar os educandos a estudarem História. Percebi 

que os estudantes se identificam com a Matemática. Logo, para alcançar esse objetivo, 

vamos realizar uma análise estatística. A intenção é analisar algumas questões trabalhistas 

através de gráficos para aprofundar o debate acerca da história. O trabalho se desenrola na 

perspectiva interdisciplinar e pensa avaliação de uma maneira diagnóstica.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A escola Estadual São Francisco de Assis onde trabalho está situada em São 

João de Meriti, região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A violência vem 

aumentando dentro da comunidade a partir da política das UPPS, essa proximidade 

encanta alguns jovens para o mundo das drogas. Em contra partida, são oferecidas 

poucas opções de cultura e lazer. O jovem da Baixada muitas vezes fica à margem 

do que acontece no Estado do Rio de Janeiro. 

 O município é um dos mais populosos da Baixada Fluminense, segundo o 

IBGE a população total seria 460.711 em um território de 35,216  km² (IBGE, 2015). 

São João é considerado um município dormitório, não existe oferta de emprego para 

seus moradores que buscam melhores oportunidades na capital. Alguns estudantes 

deixam de estudar para trabalhar para ajudar na renda familiar.  

O gráfico abaixo registra o número de matrículas de acordo com o segmento  

podemos analisar que esse valor é pequeno na educação infantil, pois a oferta de 

escolas municipais e Estaduais é pequena. O valor também diminui 

consideravelmente na chegada ao ensino médio, devido à busca de emprego fora 

dos limites do município.  

 



 

 

 

 

 

A escola onde trabalho tenta seguir as metas estipuladas pelo Estado do Rio 

de Janeiro. O trabalho com as turmas é voltado para o alcance de resultados nas 

avaliações externas. Alguns professores se sentem mais motivados com a política 

de metas, outros são menos influenciados. A política da meritocracia ou da  

proclamada ‘gestão democrática, da ‘auto-gestão’, mas ao professor não é 
dado o direito de participar efetivamente deste avanço. Esporadicamente 
são consultados sobre um ou outro assunto, raramente, porém suas 
opiniões e vivências são consideradas de modo mais amplo. (ZAGURY,C 
2009 p.238) 
 

A direção da escola, em reuniões e no próprio conselho de classe, tenta ouvir a 

demanda dos professores, porém sem grandes mudanças. Apesar da tentativa da 

equipe escolar as políticas do Estado permanecem unilaterais. 

 A equipe de uma maneira geral é muito unida, a direção está sempre disposta 

a atender as solicitações dos professores, pedidos de material, ideias para projetos 

na maioria das vezes são atendidas. Entre o corpo docente há troca experiências de 

trabalhos e aulas que foram positivas, buscamos alternativas para encontrar um 

melhor andamento da Unidade escolar.  

Ao analisar o projeto político pedagógico vale destacar o objetivo da escola em  

Ensino - Matrículas, Docentes e Rede Escolar - 2012 

Matrícula - Ensino fundamental 65.132 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio 18.732 Matrículas 

Matrícula - Ensino pré-escolar 9.257 Matrículas 



 

 

 
“formar um cidadão pleno. Através da educação ampla, includente, no 
sentido de se ocupar não só com questões cognitivas, mas também com as 
afetivas, sociais e culturais, onde o resultado seja um ser humano 
interessado em conhecer o mundo para alcançar a qualidade de vida 
pessoal e coletiva, é o nosso dever enquanto educadores”. (PPP.2015.p.15) 
 

Trabalho com as turmas do oitavo e do nono ano. As turmas são agitadas uns 

mais interessados, outros mais desmotivados.  

“A clientela da Escola São Francisco de Assis não difere das outras escolas 

públicas do município, carente de modo geral, economicamente 
desfavorecida, com famílias numerosas, analfabetas ou com poucos anos 
de escolaridade, provenientes de lares desfeitos ou desestruturados pela 
falta de emprego ou atividade econômica”. ( PPP.2015.p.4) 
 

Apesar do contexto, geralmente eles participam das aulas e cumprem as 

atividades propostas, gostam muito de trabalhar com projetos e de aulas que fujam 

um pouco da cópia do quadro. A indisciplina é um dos grandes problemas da sala de 

aula.  Silvia Parrat Daryan ajuda a entender a indisciplina como  

alguma coisa além do desejo de perturbar ou de ser indisciplinado. Ás 
vezes, ela representa a dificuldade do aluno em ser reconhecido; outras é a 
expressão dos maus tratos que recebe ou problemas familiares. Também 
pode ser expressão da crise econômica, das dívidas, do desemprego (...). A 
violência que se produz na escola é reflexo do que acontece na sociedade. 
(DARYAN, 2012.p.7) 

  

Trabalhar com esse aluno que está desmotivado e enfrenta uma série de questões 

em sua vida como as apresentadas por Daryan representa um dos maiores desafios 

da sala de aula. Costumo dizer que a sala de aula é um laboratório: vamos 

experimentando algumas práticas educacionais, algumas com êxito que 

compartilhamos com os colegas professores e outras com resultados negativos que 

também compartilhamos para buscar resultados melhores.  

Meu trabalho é voltado para a compreensão do saber histórico. Motivar o meu 

aluno a querer conhecer “não pela simples busca da cultura ou do conhecimento 

genérico, mas para compreender melhor a realidade a qual se insere” 

(BOSCHI,2007 p.11) O que nem sempre é uma tarefa fácil. O impressionante nesta 

questão é perceber que alguns fatores internos e externos influenciam no resultado 

da aula: a mesma turma que pode responder muito bem a uma atividade com o 

vídeo em um dia, pode não ter o mesmo rendimento em outra data – mesmo que a 

atividade seja semelhante. Alguns eventos como festas e eventos externos 

influenciam no rendimento do alunado. 

O livro didático da escola é visto pela perspectiva de fonte “abundante, 

diversificada e, ao mesmo tempo, completas, visto que cada obra constitui uma 



 

 

unidade própria e coerente, com princípio, meio e fim”. (MIRANDA, LUCCA. 2004. P. 

131.) O corpo discente não tem autorização para levar o livro para casa, isso dificulta 

a aula em alguns momentos. De qualquer forma o material didático é bem utilizado, 

charges, exercícios e textos complementares são utilizados na aula para auxiliar o 

aluno na compreensão do conteúdo. 

Quanto às avaliações procuro analisar a partir “da visão diagnóstica, na qual a 

avaliação passa a ser um processo de verificação e pesquisa das mudanças de 

estratégias e instrumento que interferem na condução do processo educativo”. 

(ROMÃO, 1998.p.57) Gostaria de avaliar os alunos além da tradicional prova 

bimestral; em alguns momentos consigo fazer algumas dinâmicas pontuais, mas de 

maneira geral ainda é a avaliação teórica que predomina. Um dos principais motivos 

é o tempo hábil, no fundamental temos apenas três tempos para trabalhar. Essa 

questão do tempo dificulta em alguns momentos o desenvolvimento de outras 

práticas menos tradicionais. 

Posso concluir afirmando que eu enquanto professora apesar de todos os 

problemas enfrentados diariamente no meu dia a dia, gosto muito da minha 

profissão. Sinto-me realizada quando os alunos chegam aos objetivos propostos e 

motivada apesar de não ter apoio do poder público nem da sociedade. Procuro 

enxergar o campo da sala de aula como campo de ensinar e não “transferir o 

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

(FREIRE, 1996. p.22.) Nem sempre é uma tarefa fácil, mas muito gratificante quando 

os resultados são positivos.  

Tenho um relacionamento muito positivo com meus alunos, alguns se tornam 

até bem próximos. Sou moradora de São João de Meriti, fui estudante de escola 

pública e minha residência fica bem próxima à escola. Acredito que alguns alunos se 

identifiquem com essas questões e meu trabalho flui bem.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
 

 Objetivo Geral 

 

Desconstruir a dicotomia entre as ciências humanas e exatas para chegar ao 

conhecimento dotado de significado. Analisando os resultados para alcançar um 

debate a cerca da atualidade.  

 

 

 Objetivos específicos 

 

 Ministrar aulas dotadas de significado pedagógico relevante para a formação 

do educando. 

 Desenvolver a noção de conhecimento como todo. 

 Interdisciplinaridade com a matemática. 

 Relacionar o conteúdo com o tempo presente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 JUSTIFICATIVA 
 

A escola de uma maneira geral e especialmente a escola pública hoje é 

caracterizada pelo ambiente caótico de trabalho. E isso é reflexo de uma sociedade 

em crise  

Observa – se hoje, especialmente no Brasil, a existência de duas realidades 
superpostas: aumento da pobreza, do desemprego e da exclusão social e a 
expansão acelerada das tecnologias digitais (...). No meio de tudo isto está 
a escola com os seus alunos e professores, dentro e fora da escola, alunos 
inseguros e medrosos em relação ao seu futuro imediato. Uma juventude 
sem perspectivas de vida, de emprego, de saúde mental e emocional, sem 
condições de pensar em ter uma vida futura digna e segura, onde ele possa 
realizar a finalidade de sua existência. ( MORAES, 1996.p. 4.) 

 
Esses fatores citados estão aliados à falta de compromisso político e descaso de 

anos com a educação. O professor fica isolado no espaço da sala de aula sem as 

mínimas condições de trabalho. 

Algumas alternativas institucionais vêm sendo apresentadas, a tecnologia 

atualmente aparece como a solução dos problemas educacionais. O fato das novas 

tecnologias “integrar imagens, textos, sons, vídeos, animação (...), como ocorre na 

produção de ferramentas de multimídia e hipermídia, não garantem a qualidade 

pedagógica”. (MORAES, 1996.p. 2.) 

A partir desse quadro e das mudanças gerais da sociedade o professor é 

cobrado e precisa ter e um posicionamento cada vez mais reflexivo. O espaço da 

sala de aula não pode ser concebido como um espaço de transmissão informação e 

sim de trabalho e crítica de informações.  A escola em si também precisa ser 



 

 

compreendida pelo professor como  

 
uma instituição social que concretiza - se pelas relações entre educação, 
sociedade e cidadania, ela deve se expressar como instituição em uma 
organização concreta, com objetivos, funções bem estruturadas e 
traduzindo- se como instituição mediadora entre demandas sociais por 
cidadãos escolarizados e as necessidades de auto- realização das pessoas, 
transformando-se junto com a sociedade, e colaborando também, para essa 
transformação. (RAMOS,2006.p1) 
 

Na área de História especificamente, podemos ressaltar uma dificuldade de 

ensinar alunos semi-analfabetos. Fonseca lança uma questão: “é possível 

alfabetizar sem a História? É necessário, sim alfabetizar as crianças, ensinando e 

aprendendo História. Aprender História é ler o mundo em que vivemos e no qual 

outros seres humanos viveram. ”(FONSECA, 2010. p24). Alguns ainda abordam o 

tema de maneira tradicional o que dificulta uma aprendizagem significativa. 

O presente trabalho se justifica na forma de abordar o conteúdo que é 

diferente para cada professor. E apesar das dificuldades “Os professores tem 

alguma autonomia ante as demandas do Estado, da sociedade e dos meios de 

comunicação; assim, podem questionar, criticar, subverter os saberes e as práticas 

do cotidiano escolar”. (MORAES, 2010. p30) Nessas brechas institucionais que os 

professores procuram trabalhar e garantem pequenas rupturas.  

A interdisciplinaridade pode ser destacada como uma ruptura no sentido de 

buscar acompanhar um movimento da própria sociedade. O movimento 

interdisciplinar busca se inserir “em um contexto mais amplo e também outros 

setores da vida social como a economia, a política e a tecnologia. Trata-se de uma 

mudança paradigmática que está em pleno curso”. (THISEN, 2008. p2) 

Maria Ramos e Jovina Silva (2006) defendem que os professores a partir da 

prática interdisciplinar assumem um papel de mediadores do processo de ensino-

aprendizagem. Se libertando e levando aos alunos além da lógica racional. Para o 

ensino de História esse processo é de fundamental importância, pois o aluno vai 

observar os fenômenos a partir do todo. Esse aluno ainda se tornará capaz de 

conviver em uma sociedade de constantes mudanças, tornando-se construtores do 

conhecimento. 

É importante destacarmos o conceito de interdisciplinaridade 

“Interdisciplinaridade – consiste na síntese dialética das disciplinas, instaurando um 

novo nível de linguagem, uma nova forma de pensar e agir, caracterizados por 

relações, articulações e mobilizações de conceitos e metodologias.” (SILVA, 



 

 

RAMOS. 2006. p5) Percebemos que o objetivo é ultrapassar as barreiras tradicionais 

e busca novas abordagens e acima de tudo buscar o conhecimento dotado de 

sentido. 

Podemos concluir que o trabalho interdisciplinar busca resgatar a ideia de 

conhecimento como teia. “Valorizar o trabalho em parceria; desenvolver atitude de 

pesquisa; valorizar e dinamizar a comunicação; resgatar o sentido humano e 

trabalhar com a pedagogia de projetos” (SILVA, RAMOS. 2006. p8) A 

interdisciplinaridade é uma alternativa para o professor. A fuga de um trabalho linear 

e pretende trazer uma dimensão mais humana e coletiva para o conhecimento. 

 

 
 
 
 
 
4 METODOLOGIA 
 
 
 

 

Em uma de minhas turmas possuo alunos com baixo rendimento. Estes 

alunos não se identificam com o conteúdo de História e questionam durante as aulas 

a necessidade de estudar o passado. Além disso, frequentemente dormem na minha 

aula. Observei que esse grupo pretende ingressar em colégios militares e se 

identificam com as aulas de matemática. A partir dessa questão, me perguntei em 

que medida o trabalho interdisciplinar envolvendo Matemática e História pode 

motivar meus alunos?  

Desenvolvemos na escola uma proposta de intervenção aliado com a 

professora de Matemática como uma tentativa de chegar à aprendizagem 

significativa. 

Para Ausubel, aprendizagem significa organização e integração do material 
na estrutura cognitiva, estrutura esta que pode ser entendida como 
conteúdo total organizado de idéias de um certo indivíduo. Tal estrutura 
cognitiva seria, desta feita, uma estrutura hierárquica de conceitos que são 
abstrações da experiência do indivíduo; tais conceitos seriam chamados de 
conceitos subsunçores. O indivíduo estará capacitado a adquirir significados 
através da posse de habilidades que tornam possível a aquisição, retenção 
e aparecimento de conceitos na estrutura cognitiva, havendo um processo 
de interação pelo qual conceitos mais relevantes e inclusivos interagem com 
o novo material, funcionando como ancoradouro mas também modificando-
se em função dessa ancoragem. (AMORIM, 2004. p 2) 

Vamos aliar a identificação dos alunos pela Matemática à necessidade de motivar os 



 

 

alunos nas aulas de História. Nossa meta é, ao final do trabalho, chegar ao 

conhecimento dotado de sentido o aluno deve perceber que o conhecimento faz 

parte do todo. Os professores dividem o conteúdo por uma questão didática. Além 

disso, o intuito é que os estudantes percebam como cada disciplina tem seu valor e 

seu significado particular.  

Nossa proposta visa fugir do paradigma tradicional do ensino. Sem limitar e 

cercear o corpo discente. Os professores não devem “limitar as crianças ao espaço 

reduzido de suas carteiras, imobilizando as em seus movimentos, silenciando suas 

falas, impedindo as de pensar e sentir.” (MORAES,1996.p.7) 

A educação, se andar muito distante da realidade do educando, corre o risco 

de produzir 

 seres incompetentes, incapazes de pensar, de construir e reconstruir o 
conhecimento. Uma escola morta, voltada para uma educação do passado, 
produz indivíduos incapazes de se auto-conhecerem como fonte criadora e 
gestora de sua própria vida. (MORAES,1996.p.3) 

Esse trabalho não seria possível se os professores da escola onde trabalho 

não partilhassem desta mesma visão sobre a educação. Em especial a professora 

de Matemática, Érica Cavalcante. A professora se mostrou solicita e parceira o 

tempo todo, disponibilizando tempos de suas aulas para a execução deste trabalho. 

Apesar de vivermos em uma “sociedade manipulada pelo interesse, pelo lucro, ao 

mesmo tempo, pela insegurança e pelo medo. Uma sociedade manipulada pelos 

interesses políticos, econômicos, sociais e religiosos sem precedentes.” 

(MORAES,1996.p.3) Exemplos como esses me motivam a não perder a esperança e 

a fé na educação, apesar de tantos problemas.  

 A atividade precisava ser pensada por nós de maneira interdisciplinar. O 

conceito estipulado por Silva e Ramos. As autoras definem que “interdisciplinaridade 

– consiste na síntese dialética das disciplinas, instaurando um novo nível de 

linguagem, uma nova forma de pensar e agir, caracterizados por relações, 

articulações e mobilizações de conceitos e metodologias” (RAMOS, SILVA. 2006.p 

5) 

Ivani Fazenda já defende argumentando que Interdisciplinar significa 

Interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode ir 
da simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos 
diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos 
procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à 
pesquisa. Um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam 
sua formação em diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) com 
seus métodos, conceitos, dados e termos  próprios.(FAZENDA,2011. p. 27) 

A intenção é unir os diferentes tipos de conhecimento para juntos chegarmos à 



 

 

construção do conhecimento. Enriquecendo o conteúdo das aulas de História e de 

Matemática. Aproveitando inclusive o conhecimento de “mundo” que os alunos 

trazem para a sala de aula. 

 A busca pela alternativa interdisciplinar está relacionada à busca por uma 

alternativa  

a abordagem disciplinar normalizadora (seja no ensino ou na pesquisa) dos 
diversos objetos de estudo. Independente da definição que cada autor 
sustenta, a interdisciplinaridade está sempre situada no campo onde se 
pensa a possibilidade de superar a fragmentação das ciências e dos 
conhecimentos produzidos por elas e onde simultaneamente se exprime a 
resistência sobre um saber parcelado. (THIESEN,2008.p.4) 

No contexto da escola onde esse projeto de pesquisa está inserido existe 

uma dicotomia clara entre ciências humanas e exatas. A própria divisão da carga 

horária é organizada dando maior relevância às ciências exatas. Os alunos possuem 

seis tempos de aula por semana de Matemática no ensino fundamental. Já na 

História temos apenas três. Thiesen destaca como necessidade urgente para 

educadores e educandos “integrar o que foi dicotomizado, religar o que foi 

desconectado, problematizar o que foi dogmatizado e questionar o que foi imposto 

como verdade absoluta.” (THIESEN,2008.p.6) 

A interdisciplinaridade se faz necessária não só por uma utilização didática 

importante em sala de aula. O mundo mudou e as exigências do homem moderno 

são muitas. Ivani Fazenda afirma  

O homem está no mundo, e pelo próprio fato de estar no mundo, ser agente 
e sujeito do próprio mundo, e deste mundo ser Múltiplo e não Uno, torna-se 
necessário que o homem o conheça em suas múltiplas e variadas formas, 
para que possa compreendê-lo e modificá-lo. (FAZENDA,2011.p8) 
 

Nosso objetivo é preparar o aluno para a vida, para as necessidades do mercado de 

trabalho e para lidar com as exigências da sociedade atual.  

 No que tange as leis o trabalho interdisciplinar é incentivado. Podemos 

ressaltar a lei das Diretrizes e bases da educação. “A educação, (...) tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL. 1996. Diretrizes e bases da 

Educação.Art. 2º).O aluno será motivado o tempo inteiro a pensar criticamente. 

Logo, será um cidadão capaz de se posicionar na sociedade atual.  

 O artigo dois destaca a necessidade do “pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas (...)Valorização da experiência extra escola” ( BRASIL. 1996.Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional Art. 3º. Inciso XI ). A intenção deste projeto de 

intervenção visa atingir essas duas premissas estabelecidas na lei. Já que unir 



 

 

conteúdos tão diversos pode ser difícil e complexo. Além de, em alguns casos, o 

conhecimento de vida e dos alunos ser desprezado pelo corpo docente. 

Já os PCNs destacam que ao fim do ensino fundamental o educando seja 

capaz de “questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de 

análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação.” 

(BRASIL,1997 Parâmetros curriculares nacionais. p.69) 

Podemos analisar que pelas leis o que se pretende é o desenvolvimento do 

aluno como um todo. Visando seu crescimento como cidadão, como crítico social, 

como um questionador lógico e criativo. Todos estão cientes das dificuldades que o 

professor enfrenta em sala de aula, que muitas vezes limita esse processo e cerceia 

não só o aluno, mas também o professor. Apesar disso, penso que nunca devemos 

deixar de tentar e nunca desistir de tentar chegar a esses objetivos propostos.  

Ivani Fazenda também faz uma análise na legislação em seu livro integração 

e interdisciplinaridade no ensino brasileiro. A autora conclui que “Percebe-se uma 

nítida preocupação com a “integração” das matérias, e as recomendações legais 

para que esta ocorra aparecem insistentemente em todos os documentos 

analisados.“(FAZENDA,2011.p 127). O objetivo deste presente trabalho é ao menos 

tentar chegar a essa proposta sugerida pela autora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

Segundo Macos Bovo, mestre em Geografia pela UEM, a interdisciplinaridade 

“surgiu no final do século XIX, pela necessidade de dar uma resposta à 

fragmentação causada pela concepção positivista, pois as ciências foram 

subdivididas, surgindo várias disciplinas”. (BOVO, 2004.p. 2) 

Os movimentos ganham destaque e força nos anos setenta como destaca 

Follari  

Já no final dos anos sessenta o movimento marcadamente revolucionário 
dos estudantes universitários na Europa e na América Latina tinha como 
eixo a crítica à organização do ensino universitário e o papel do 
conhecimento na sociedade capitalista discutindo e a função social dos 
conteúdos escolares. (...) A interdisciplinaridade apareceu, então, para 
promover a superação da super especialização e da desarticulação teoria e 
prática, como alternativa à disciplinaridade. Já aqui percebe na crítica à 
organização social capitalista, à divisão social do trabalho e a busca da 
formação integral do gênero humano  (FOLARRI, 1995 Apud PIRES, 1998.p 
177). 

 

Esse breve panorama histórico nos permite visualizar a busca deste presente 

trabalho. O objetivo de trabalhar a interdisciplinaridade está ligado á fuga da 

fragmentação. Além disso, visamos chegar ao conhecimento como todo. 

Mais especificamente a visão de interdisciplinaridade tencionada neste estudo 

visa promover a educação de uma maneira articulada. Essa integração deve 

envolver todo o processo pedagógico professores, aluno, conteúdos e a própria 



 

 

instituição escolar. Desta maneira a escola se torna um agente ativo no processo de 

aprendizagem, dinâmico e problematizador. (AZEVEDO, ANDRADE. 2007.) 

 

Pelo dia a dia em sala de aula faz-se possível perceber que geralmente a 

prática do professor é solitária. O conteúdo é dado de maneira fragmentada e o 

educando tem um papel secundário neste processo. A realização de algumas 

alterações na prática docente será possível chegar ao conhecimento envolvendo o 

docente no processo de construção deste conhecimento. 

A interdisciplinaridade tem papel central neste processo, pois propõe uma 

ampliação uma troca entre os conhecimentos, entre as diferentes disciplinas 

abordadas no ambiente escolar. Tem como função resgatar as potencialidades, 

aproximar as diferenças. Os alunos, portanto são levados a perceber a realidade de 

maneira relativa. (AZEVEDO, ANDRADE. 2007.) 

As autoras ressaltam bem o papel do educando dando destaque a suas 

potencialidades. Além disto, as disciplinas tem seu peso equilibrado, ao contrário do 

que percebemos no quadro geral das disciplinas atualmente é a valorização de 

algumas em detrimento de outras. Podemos acrescentar ainda que esse processo 

de aprendizado se transforma em não linear, diminuindo portanto as relações de 

causa e efeito comuns na prática escolar. 

O professor, na perspectiva da interdisciplinaridade, não é um mero 
repassador de conhecimentos, mas é reconstrutor juntamente com seus 
alunos; o professor é, consequentemente, um pesquisador que numa 
perspectiva interdisciplinar possibilita aos alunos, também, a prática da 
pesquisa.(Tomazetti, 1998, p. 13 Apuud AZEVEDO, ANDRADE. 2007.p. 
260)  

 

O docente passa a ter um papel motivador, incentivador do educando que 

muitas vezes não acredita na sua capacidade intelectual. Em alguns casos a escola 

é capaz desmotivar o aluno quanto a sua capacidade de aprender. As aulas e o 

processo de aprendizagem se tornam enfadonhos para o educando. O docente 

desmotivado devido às condições de trabalho e desgastado profissionalmente deixa 

de refletir sobre sua prática o que é muito grave e perigoso quanto se trata de 

educação. 

Ao trabalhar com interdisciplinaridade o professor deve acreditar que ela 

construa o conhecimento sem barreiras, sem valorizar uma disciplina em detrimento 

de outra. Eliminando assim as fronteiras e as barreiras entre o conhecimento 

existentes dentro do ambiente escolar. (BOVO, 2004) 



 

 

Também faz parte do papel do professor também desafiar o seu aluno. O 

trabalho interdisciplinar tem o objetivo central nesta metodologia pedagógica.  

 Neste processo o educador necessita estar “sempre incomodado. É ele que 

contribui para despertar a busca, a pesquisa e o desenvolvimento de novas 

competências” (FAZENDA, 2008. p. 136). O incômodo que motivou essa pesquisa 

está ligado a maior participação dos discentes nas aulas de matemática. A 

inquietação está voltada para a busca de alternativas de motivação e envolvimento 

dos educandos na disciplina História. 

Devemos reforçar que a sociedade atual está sempre em movimento. A 

interdisciplinaridade passa a ser uma exigência do mundo contemporâneo. No 

processo de aprendizagem ela passa a dar sentindo ao trabalho do professor. 

Possibilitando novas oportunidades de conhecimento, pesquisa, saberes e projetos. 

(FAZENDA, 2002 apud FAZENDA , 2008.) 

A relevância do tema se faz presente a todo momento. O mundo cada vez 

mais globalizado, cada vez mais integrado. A escola precisa acompanhar esse 

movimento para se consolidar enquanto instituição científica. 

             No que tange a avaliação podemos destacar que as etapas avaliativas 

seriam mais uma oportunidade de aprendizado. Essa visão deixa pra trás a 

perspectiva tradicional de exame que pretende classificar o educando e gerar uma 

nota pura e simplesmente. 

Essa visão de avaliação é complementada por Luckesi. Segundo ele 

avaliação seria um ato de diagnosticar, mais uma oportunidade de aprendizado para 

o educando visando melhorar seu rendimento. Uma avaliação diagnóstica é 

inclusiva diferente do ato de examinar que é classificatório e excludente, ou seja, 

avaliar tem como objetivo melhorar o processo de ensino aprendizagem e examinar 

classificar os educandos e separá-los entre melhores e piores. (LUCKESI, 2002.) 

Ao elaborar a atividade para os docentes foi decidido em reunião de 

planejamento junto com a professora Érica Cavalcante que nosso trabalho seria 

pautado nessas bases teóricas. O objetivo era fugir de uma avaliação tradicional que 

classifica e rotula o educando.  

Nesta reunião ficou definido que esta não seria a única avaliação do bimestre. 

Possibilitando ao discente outros instrumentos de avaliação. Também ficou acertado 

que a atividade teria peso nas duas disciplinas já que as atividades aconteceram de 

maneira integrada. 



 

 

Vale destacar que instrumento de avaliação é pensado  

 
Esses instrumentos são os recursos utilizados para proceder à avaliação, ou 
seja: (1) modos de constatar e configurar a realidade; (2) critérios de 
qualidade a serem utilizados no processo de qualificação da realidade; 
(3)procedimentos de comparação da realidade configurada com os critérios 
de qualificação preestabelecidos.( LUCKESI, 2002.p. 6) 

 

A prática da avaliação é pensada a partir do diálogo como ressalta Freire 

 
é necessário estabelecer o diálogo de forma contínua, com os pares iguais 
a nós e com os diferentes para consolidar a prática de ver, ouvir, falar, 
problematizar e agir, num exercício permanente do nosso "vir-a-ser", do 
nosso "tornar-se". (FREIRE , 1992 apud FAZENDA 2008. p. 136) 

 

O educando é valorizado no processo de ensino aprendizagem. O professor 

passa a ser mediador do processo de ensino aprendizagem. A participação do 

discente é fundamental para que o trabalho aconteça de maneira satisfatória. 

No que se refere à aprendizagem vale destacar que o conhecimento prévio 

do aluno será valorizado. Levando em conta o conhecimento de mundo dos 

educandos e as diferentes visões que ele tem contato com televisão, mídia, cinema. 

(BITTENCOURT, 2004) Nosso objetivo é não ignorar a realidade que o cerca e 

trazer para sala de aula os debates que ficam apenas no campo do senso comum. 

Aliar o conhecimento vivido dentro do ambiente escolar e analisar a realidade 

através de uma perspectiva crítica. 

Podemos concluir afirmando que a escola está inserida em uma sociedade 

ligada ao capital. Os alunos estão inseridos dentro desta lógica de mercado, este 

modelo exige uma nova forma de analisar as informações. Além disso, a 

desigualdade social no nosso país ainda é muito grande e o alunado é muito 

heterogêneo. (BITTENCOURT, 2004).  

Não há como o professor fugir desta realidade, entretanto é possível trabalhar 

com o objetivo de despertar no educando uma visão crítica desta realidade. Sem 

desprezar sua visão de mundo mostrando que existem outras perspectivas da 

realidade que o cerca, que existem outros de modelos de sociedade.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 RESULTADOS 
 

Não devemos perder de vista o problema de pesquisa deste trabalho 

acadêmico. Em que medida o trabalho interdisciplinar envolvendo Matemática e 

História pode motivar meus alunos?  

 Para ao menos tentar chegar à solução desta problemática, antes de iniciar 

qualquer atividade foi realizada uma pesquisa oral com meus alunos. Na pesquisa a 

maioria manifestou o desejo de aulas menos tradicionais. O interesse por filmes, 

jogos, brincadeiras e debates foi grande. No decorrer do trabalho tentarei adotar 

algumas das abordagens solicitadas pelos alunos. 

 Alguns manifestaram o desejo de conhecer melhor o período conhecido como 

Era Vargas. Decidimos então abordar o tema a partir dos anseios dos educandos e 

fugir de uma aprendizagem mecânica. Como destaca Amorim: 

a aprendizagem é mecânica até que alguns elementos de conhecimento 
existam na estrutura cognitiva e possam servir de subsunçores pouco 
elaborados; na medida em que a aprendizagem passa a ser significativa, 
esses mesmos subsunçores passam a ficar cada vez mais elaborados e 
mais capazes de ancorar novas informações.(AMORIM,2004.p 2) 

 Dividimos as atividades em etapas para facilitar o trabalho em sala de aula. 

Para iniciar o debate foi ministrada uma aula teórica a respeito da Era Vargas. 

O trabalho se inicia de uma maneira simples, porém necessária. Um panorama do 

período foi traçado no quadro, temos que iniciar pelo básico. Apesar de alguns 

alunos já conhecerem o tema, trazem uma noção superficial para sala de aula e é 

necessário aprofundar o tema.  



 

 

 O texto abordado tem enfoque nas questões do trabalho que será nossa 

preocupação mais a frente. O livro didático da escola foi utilizado com a finalidade de 

complementação do tema abordado. Os discentes não podem levar o livro pra casa 

e isso dificulta o trabalho em sala de aula. 

 Dialogamos sobre o texto no final da aula para que o tema central ficasse 

bem claro. Durante esse diálogo as questões de conquistas dos direitos dos 

trabalhadores nesse período foi enfatizada. 

 Em uma outra aula trabalhamos um vídeo sobre terceirizações, antes de 

iniciar o vídeo questionei os alunos quais eram os direitos trabalhistas. Eles citaram 

férias, folgas, décimo terceiro e plano de saúde. Iniciamos o vídeo com os direitos 

citados listados no quadro.  

O vídeo da revista Carta Capital é curto com apenas quatro minutos de 

duração. Já percebi através de algumas aulas que vídeos curtos são mais eficazes 

pra chegar a um objetivo no debate. Não há tempo para dispersão do grupo. 

O vídeo é feito com trabalhadores terceirizados que relatam em frente às 

câmeras seu dia a dia no trabalho. Trabalho sem folga por trinta dias, diferença 

salarial, diferença de direitos entre eles e trabalhadores da empresa são destacados 

no vídeo.  

Ao finalizar, iniciamos um debate para comparar se os direitos listados são 

seguidos pelas empresas que terceirizam mão de obra. Os próprios alunos 

concluíram que não. O debate transcorreu com tranquilidade e os alunos foram 

motivados a dialogar com o passado relacionando o conteúdo da aula anterior. 

Criamos algumas questões que abordem questões trabalhistas (anexo I ) com 

o objetivo do aluno estender o debate ocorrido em sala de aula também em casa. O 

discente deveria entrevistar alguém maior de dezoito anos ou que tenha alguma 

experiência no mundo do trabalho. 

Em outra aula o corpo discente foi divido em grupos de cinco integrantes. 

Entreguei a eles fichas de entrevista (anexo I ) para fazer em casa. A única exigência 

era que a entrevista fosse feita com alguém maior de dezoito anos e que já tivesse 

alguma experiência no mercado de trabalho. Separei um aluno responsável pela 

filmagem da entrevista em cada grupo. Percebi que os alunos se interessaram pelas 

filmagens, alguns até sugeriram que fariam mais de uma entrevista e manifestaram o 

desejo de entrevistar funcionários da escola. 

A ficha de entrevista (anexo I ) contém algumas perguntas simples acerca do 



 

 

mundo do trabalho. As perguntas são todas objetivas e fechadas, pois o intuito é 

montar gráficos com os educandos em sala de aula. Além de pretender levar para 

casa o debate em sala de aula e resgatar esse debate nas próximas aulas para 

sistematizar o conhecimento e não ficar somente no campo do “achismo”. 

Foi estipulado um prazo para que os alunos retornassem com as fichas 

preenchidas. A professora de matemática foi consultada para marcamos uma data 

para a elaboração dos gráficos. Escolhemos um dia de aula de matemática pela 

questão do tempo. 

 Até chegar a data escolhida em cada aula questionava os alunos quanto ao 

andamento da atividade em cada. Certo dia duas alunas a qual identificarei como 

um e dois me disseram que não iam mais realizar a tarefa. Questionei o porquê e 

elas relataram que não estavam concordando com a data da filmagem da entrevista. 

Intervi ressaltando que a atividade valia nota e era importante, pois estava 

compondo um trabalho de pós-graduação. Neste momento para minha surpresa a 

aluna um queria partir para violência. Como estava próxima das duas alunas segurei 

a aluna dois e impedi a briga. Os meninos da sala também inferiram segurando a 

aluna um e felizmente não houve briga. 

Chamei as duas alunas na sala da direção para ao menos tentar resolver o 

conflito sem violência. A diretora adjunta Káthia Franco chamou cada uma 

separadamente para conversar. Fiz um registro de ocorrência (anexo dois). Após 

alguns dias a aluna um disse que estava enfrentando alguns problemas familiares e 

por isso reagiu de forma agressiva na aula anterior. A diretora Kátia confirmou a 

história e me disse que as alunas já haviam conversado e resolvido o conflito entre 

elas. Em sala de aula neste mesmo dia as duas me entregaram as fichas de 

entrevista e no decorrer do trabalho não tivemos mais problema desta natureza. A 

filmagem não foi realizada por esse grupo. Na hora da avaliação final o grupo foi 

penalizado com menos um ponto na nota final. 

Na data marcada previamente com a professora de matemática reunimos as 

fichas para montar os gráficos (Anexo IV). Os alunos trouxeram as fichas em peso, o 

que geralmente não acontece com trabalhos realizados em casa.  

A professora de Matemática Erica Cavalcante dividiu as fichas aleatoriamente 

entre os alunos para que eles fizessem a coleta dos dados. Neste primeiro momento 

era necessário saber exatamente quantas pessoas marcaram quais alternativas para 

partir pra montagem dos gráficos propriamente ditos. 



 

 

Os educandos já sabiam quais eram seus grupos e se dividiram para realizar 

a tarefa. Eles se envolveram na atividade, chamamos a atenção deles poucas vezes 

durante a realização do trabalho, eles quase não se dispersaram. Podemos 

perceber como estão envolvidos na tarefa através das fotos no anexo III. 

A escola forneceu o material necessário à realização da oficina. Os gráficos 

(anexo IV) ficaram bem elaborados nos cartazes, alguns alunos trouxeram algumas 

figuras para complementar, outros pediram para imprimir alguns trechos. Nesta fase 

apenas montamos os gráficos a análise dos dados ficou reservada para uma aula 

posterior. 

Nossa intenção era montar um slide com os educandos no laboratório de 

informática, porém não foi possível. Alguns computadores não ligavam, outros 

faltavam mouse ou teclado. 

O paradoxo desta questão está na proposta que recebemos da SEEDUC que 

está ligada à tecnologia. A escola possui um aparelho multimídia e um retro projetor 

que todos os professores utilizam através de revezamento. O laboratório de 

informática possui quinze computadores. Entretanto, apenas algumas máquinas 

funcionam. O suporte para concerto dessas máquinas funciona de maneira lenta e 

burocrática dificultando e transformando alguns ajustes simples em um processo 

lento moroso.  

Tendo em vista essas questões e dificuldades, optamos por fazer o gráfico na 

cartolina. Já não sabíamos se os computadores seriam consertados a tempo. A aula 

de matemática possui três tempos, sendo assim foi possível coletar os dados e 

construir os gráficos no mesmo dia (Anexo III). Todos os grupos conseguiram 

realizar a tarefa, eles montaram um gráfico de barra com os resultados. 

Na aula seguinte de História colamos todos os gráficos no quadro e iniciei um 

novo debate (Anexo V). Os educandos deveriam agora analisar o resultado total da 

pesquisa feita com os responsáveis e nós refletimos se os resultados batiam com o 

debate feito anteriormente em sala de aula. 

A participação dos alunos foi grande e o debate transcorreu com facilidade: 

voltamos à questão das terceirizações, funções dos sindicatos, se o maior acesso a 

informação auxilia ou prejudica as pessoas e pude perceber que os alunos se 

envolveram na atividade. Fomos trabalhando cada questão da ficha de entrevista 

fazendo uma dialética passado e presente a fim de concluir o trabalho proposto. 

Após a realização do trabalho continuamos o conteúdo proposto no currículo 



 

 

e alguns dias depois fiz uma pequena entrevista oral com a turma que participou da 

atividade, com o objetivo de captar as percepções dos educando acerca da proposta 

aplicada. 

A maioria dos alunos relatou que se interessou mais em estudar porque 

nunca haviam participado de proposta semelhante na escola. Percebi que eles foram 

movidos pela curiosidade e instigados a participar em todos os momentos fiz 

questão de frisar que o trabalho estava compondo um trabalho de pós - graduação.    

Alguns relataram que por ser uma atividade em grupo tornava mais fácil o 

processo da aprendizagem. Essa turma é muito participativa e os alunos se 

envolveram bem nas atividades propostas. Apesar de bastante agitada também. 

Um aluno que gosta muito de informática aproveitou a oportunidade para 

questionar o não funcionamento do laboratório de informática. Aproveitamos a 

oportunidade para informar aos alunos a respeito dos procedimentos de reparo da 

SEEDUC de como é lento e difícil contar com o suporte em alguns momentos. 

É importante deixar claro que pensamos avaliação com “uma visão 

diagnóstica, na qual a avaliação passa a ser um processo de verificação e pesquisa 

das mudanças de estratégias e instrumentos que interferem na condução do 

processo educativo” (ROMÃO, 1998 p.57) 

Fizemos uma reunião, eu e a professora Érica Cavalcante, para analisarmos o 

resultado das atividades. Concluímos que os alunos se mostraram interessados e 

participativos. Foi ressaltado pela professora Érica que quase não houve 

necessidade de chamar atenção dos alunos na montagem dos gráficos. Ela 

destacou “Eles realmente se envolveram na tarefa”. Ela atribuiu nota máxima a todos 

os grupos envolvidos. Concordei com as colocações da professora pude confirmar 

as colocações dela por estar envolvida em todas as etapas do trabalho. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 CONCLUSÃO PARCIAL 
 
 

A partir deste estudo podemos perceber que o papel do professor é 

fundamental no processo de ensino aprendizagem. O professor precisa se colocar 

em uma posição de mediação a aprendizagem acontece com menos dificuldade. O 

entrosamento da equipe docente também é fundamental, principalmente se o 

trabalho for interdisciplinar. Neste caso os docentes tem visões semelhantes acerca 

da aprendizagem o que facilitou a construção de todo o trabalho. 

A oportunidade de cursar essa pós - graduação no Colégio Pedro II se 

mostrou muito frutífera acrescentando muito à formação inicial do professor. O 

professor precisa estar sempre estudando para que suas aulas não fiquem 

engessadas em uma mesma metodologia. Se deparar com novas teorias e 

diferentes metodologias amplia o leque de possibilidades do professor em sala de 

aula. Se o professor não se esforça neste movimento corre o risco de se alienar em 

sua prática prejudicando o sistema educacional em si. 

Os educandos se envolveram na atividade proposta e podemos notar que 

eles estudaram mais motivados. Durante a realização deste trabalho os problemas 

de indisciplina diminuíram sensivelmente, acredito que a proposta diferenciada 

conseguiu captar a atenção dos estudantes. Portanto, podemos dizer que chegamos 

ao objetivo deste presente trabalho. Já que o objetivo era envolver os alunos nas 

atividades de História. 

A unidade e a equipe escolar se mostraram o tempo inteiro disponível e 



 

 

disposta a ajudar no andamento deste estudo. Apesar de possuirmos poucos 

recursos e pouco material, a equipe tentou alcançar alguma alternativa sempre 

priorizando o aluno. Esse fato minimizou em parte as carências de material e recurso 

e apesar desses complicadores conseguimos levar a atividade até o fim. 

Uma preocupação recorrente durante a execução deste trabalho está 

relacionada à avaliação. Não gostaríamos de coroar o trabalho com uma avaliação 

classificatória e excludente. Buscamos algumas teorias e a avaliação diagnóstica 

ganhou destaque, sendo mais uma oportunidade de aprendizagem ao educando. 

Esse trabalho de pesquisa nos possibilitou buscar teorias diferenciadas que vão 

acrescentar na prática docente daqui em diante. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

1- Sexo do entrevistado. 

Feminino   Masculino  

 

2-Idade do entrevistado 

18 a 25 anos  

25 a 30 anos  

30 a 35 anos  

35 a 40 anos  

40 anos ou mais  

 

3- Bairro que o entrevistado reside. 

_______________________________________ 

 

4 - Grau de escolaridade 

Ensino fundamental  

Ensino médio  

Ensino Superior  

 Completo  Incompleto  

 

5- Renda familiar. 

Inferior a 1,5 salário mínimo  

Entre 1,5 a 5 salários mínimos  

De 5 a 10 salários mínimos  

Superior a 10 salários mínimos  

 

 

6- Você conhece os direitos do trabalhador ? 

Sim  Não  

 



 

 

7- Sabe como funciona/ para que serve os sindicatos ? 

Sim  Não  

 

8-Você é sindicalizado? 

Sim  Não  

 

9- Você já participou de alguma greve ? 

Sim  Não  

 

10- A lei da terceirização irá prejudicar o trabalhador  

Sim  Não  

 

11- Possui acesso a internet? 

Sim  Não  

 

Nome do aluno______________________ 
 
ANEXO II 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO III 
 
 

                      
 
 

                         
 



 

 

 
  
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO IV 
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