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RESUMO 
 

MARINS, Leila de Souza. Uma prática de aula: a parceria interdisciplinar por meio da 
abordagem do léxico. 2018. 49 f. Produto Final (Especialização em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Português) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 
 
O baixo rendimento de turmas do 7º e 8º anos de duas escolas municipais de Nova 
Iguaçu, incitou-nos a buscar uma maneira de a disciplina Incentivo à Leitura e 
Produção Textual – ILPT, oferecida nessa rede, contribuir em sua prática com ações 
que levassem à melhoria desse quadro. Durante os três últimos meses do 1º semestre 
do ano letivo de 2016, constatou-se que uma das causas desse cenário estava na falta 
de compreensão do que era lido gerando desinteresse das turmas pela maior parte do 
que era trabalhado em sala de aula. Ao usar as marcas de conteúdo deixadas no 
quadro por professores de outras áreas de conhecimento, observamos que elas 
serviam de objeto de provocação para pequenas discussões sobre o sentido e os 
significados de conceitos e termos. O movimento foi positivo e expressou-se em uma 
maior participação dos alunos, inclusive com feedback em outras aulas. Por meio da 
abordagem do léxico, o resultado satisfatório dessa prática experimental foi articulado 
e incluído às aulas e atividades de ILPT. Nosso trabalho apresenta um relato das ações 
desenvolvidas em sala de aula, apoiadas no estudo do léxico em uma perspectiva 
interdisciplinar, com vistas à melhoria da aprendizagem a partir do fortalecimento das 
habilidades de leitura e de compreensão do sentido do texto em diferentes disciplinas. 
 
Palavras-chave: Léxico. Interesse. Interdisciplinaridade. Aprendizagem. 
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ABSTRACT  
 

MARINS, Leila de Souza. Uma prática de aula: a parceria interdisciplinar por meio da 
abordagem do léxico. 2018. 49 f. Produto Final (Especialização em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Português) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 
 
The low income of 7th and 8th grade classes at two municipal schools in Nova Iguaçu 
encouraged us to seek a way to promote the discipline Incentive to Reading and 
Textual Production (ILPT), offered in this network, to contribute in its practice with 
actions leading to the improvement. During the second quarter of the 2016 school 
year, it was verified that one of the causes of this scenario was the lack of 
understanding of what was read generating disinterest in the classes for most of what 
was worked in the classroom. By using the marks of content left on the board by 
professors from other areas of knowledge, we observed that they served as the object 
of provocation for small discussions about the meaning and meanings of concepts and 
terms. The movement was positive and expressed in a greater participation of the 
students, including feedback in other classes. Through the lexical approach, the 
satisfactory result of this experimental practice was articulated and included in the 
classes and activities of ILPT. Our work presents an account of the actions developed in 
the classroom, supported in the study of the lexicon in an interdisciplinary perspective, 
with a view to improving learning by strengthening reading skills and understanding 
the meaning of the text in different disciplines. 
 
Keywords: Lexical. Interest. Interdisiplinarity. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Seja pelo volume de publicações e estudos seja nas rodas de discussão de 

professores, nas comunidades acadêmica e escolar, além de outros setores da 

sociedade, vários grupos têm demonstrado forte preocupação com o baixo 

rendimento de alunos da Educação Básica, especialmente, das redes municipais de 

ensino no estado do Rio de Janeiro.  

Pelo ponto de vista instrumental, esse fenômeno tem se expressado nos 

resultados das avaliações da aprendizagem que, por conseguinte, culminam em 

posições desconfortáveis nos ranqueamentos das instituições oferecedoras desse nível 

de educação. Já, sob a ótica do desenvolvimento social, há reflexos na maneira como 

são distribuídos os cargos e as vagas de emprego no mercado de trabalho e, 

sobretudo, na qualidade de vida desse egresso.  

Quanto aos sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, ao fazermos um 

recorte desse cenário para dentro da sala de aula de turmas dos anos finais (6º ao 9º 

ano) na rede de ensino público de Nova Iguaçu, uma das causas do baixo rendimento 

do ensino e da aprendizagem, tem se revelado em relação ao aluno, na sua falta de 

interesse, de empatia e, por vezes, de conhecimentos básicos elementares em relação 

ao conteúdo das disciplinas trabalhadas em sala de aula.  

Tal aspecto, por consequência, vem a refletir nas ações dos docentes que, na 

sua maioria, mostram-se frustrados com o cenário desfavorável, dificultando, ainda 

mais, avançar com os conteúdos de suas especialidades. 

Como parte do processo de reprodução das desigualdades, em casa, a maior 

parte desses alunos não recebe incentivos para a leitura e nem encontra motivação 

para a busca de respostas e de conhecimentos. Isso, de certa forma, por mais esforços 

que se façam, pode-se ter aí um retrato da relação entre as condições sociais desse 

aluno e o fracasso da escola no cumprimento do seu papel essencial, o de preparar e 

educar para a vida, conforme fundamentam os estudos de Bourdieu e Passeron sobre 

a tendência da escola em “reproduzir as estruturas de classe” (1975 apud ROSENDO, 

2009, p. 24). 
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Por conta disso, coube-nos observar a maneira como a falta de interesse do 

aluno e o baixo rendimento da turma, se manifestavam e impactavam no ensino e na 

aprendizagem.  

Caberia investigar as causas desse fenômeno. Em um primeiro momento, 

constatamos que entre os fatores que interferiam diretamente nesse processo, 

marcava o aspecto da incompreensão do papel da escola para a vida, fosse para os 

alunos, fosse para suas famílias.  

Em sala de aula, esse fenômeno se manifestava por meio do desconhecimento 

do(s) significado(s) de termos e de conceitos básicos do conteúdo das disciplinas 

estudadas. Mesmo os mais comuns, não faziam parte do repertório vocabular do 

aluno.  

Era preciso dar sentido ao conhecimento e articulá-lo à realidade vivenciada 

pelas turmas. Restava-nos perguntar como atuar diante desse cenário, como estimular 

o pensar. 

A partir daí, valeu-nos ter colocado em prática a estratégia de ensino nas aulas 

de Incentivo à Leitura e Produção Textual – ILPT, que abarcava o estudo do significado 

de termos e conceitos dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Em princípio, essa 

evolução se deu por meio das marcas de conteúdo deixadas por professores de 

Geografia, Ciências e Matemática. 

Inicialmente, o objetivo dessa prática experimental foi despertar no aluno o 

interesse e a curiosidade em relação a essas aulas. Para surpresa, apesar do pouco 

esforço empreendido na aplicação desse modelo de abordagem, a cada dia ficava 

visível a melhora do desempenho e do comportamento das turmas, especialmente, no 

segundo semestre de 2016, período em que avançamos uma etapa, da observação da 

prática para o desenvolvimento da metodologia. 

No decorrer desse período, de acordo com o que era discutido e compartilhado 

entre os professores envolvidos, a maioria dos alunos começava a demonstrar maior 

atenção às explicações, inclusive, trazendo para as aulas questionamentos e 

argumentos mais pertinentes que não somente criavam, mas também sustentavam 

debates.  

Além disso, mesmo de maneira tímida, o resultado positivo se manifestava nas 

notas das avaliações. O que, de certa forma, superava as nossas expectativas, 
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principalmente se considerarmos que o contexto se apresentava pouco favorável para 

a educação da rede pública municipal do Rio de Janeiro. 

Ficou-nos claro que os alunos receberam de maneira positiva o que ora 

chamamos de desenho instrucional léxico-interdisciplinar, que tem por base superar, 

com uma prática efetiva, os muros que há entre os diversos conteúdos de aulas e a 

apreensão de sentido para o que é estudado como um todo. Uma maneira de 

apresentar ao aluno a articulação que há entre as disciplinas e a relação delas com a 

evolução do conhecimento. 

Inicialmente, diante do resultado favorável dessa estratégia fosse para ILPT, 

fosse para as outras disciplinas envolvidas, valeu-nos, de maneira formal, ter dado 

continuidade às observações e às práticas de estudo do léxico sob a perspectiva 

interdisciplinar, com base nas discussões iniciadas pelas marcas de conteúdo deixadas 

no quadro e que serviram de base para as provocações.  

 

1.1  O Contexto 

Em relação ao currículo da rede de ensino, no município de Nova Iguaçu, a 

disciplina Língua Portuguesa se desmembra em estudos da Gramática e os de Incentivo 

à Leitura e à Produção Textual. Cada um deles, com seus currículos mínimos 

específicos para o segundo segmento do Ensino Fundamental. As turmas, do 6º ao 9º 

ano, são contempladas com quatro tempos semanais de aula para cada uma dessas 

disciplinas, perfazendo um total, em média, de oito tempos por semana para os 

estudos da Língua Portuguesa. Na Residência docente trabalhamos cinco tempos 

semanais de aula. 

As práticas do ensino léxico-interdisciplinar aconteceram, no mesmo período 

2016/2017, em duas instituições escolares da rede municipal de ensino de Nova 

Iguaçu. A primeira, um CIEP municipalizado com uma turma de oitavo ano formada por 

trinta e dois alunos e a segunda, uma escola municipal com três turmas de sétimo ano, 

em um total de 140 discentes. Vale trazer que, nas duas instituições prosseguimos com 

as mesmas turmas no ano seguinte ao de início das práticas. 

O público-alvo deste estudo apresentou características distintas, mas 

resultados muito próximos. No CIEP, a idade dos alunos estava em torno de 13 e 19 

anos (média 16 anos), enquanto na escola municipal variava entre 11 e 16 anos (média 
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13 anos e 6 meses). Comparando as duas unidades escolares, em relação ao 

comportamento dos alunos, no geral, se diferenciavam em dois aspectos interessantes 

que nos chamaram a atenção: a autoestima e a maturidade. 

A maior parte dos alunos do CIEP demonstrava uma personalidade de 

submissão e timidez, o que, de certa forma, contribuía para uma relação 

aluno/docente mais respeitosa. Por outro lado, essa postura tornava-os menos 

proativos e caracterizava a turma como apática e tímida. Um ambiente difícil para 

desenvolver e sustentar discussões que despertassem a curiosidade dos alunos em 

relação ao conteúdo das aulas. 

Já na escola municipal, houve mais dificuldades na convivência, pois os alunos 

mostravam um acentuado grau de desconfiança fosse com o docente fosse com 

qualquer proposta de aula, dificultando “quebrar o gelo” e dar início às discussões. 

Além desse entrave, as atitudes das turmas eram, na maior parte, mais desrespeitosas 

em comparação com as do CIEP, especialmente entre os próprios alunos. Contudo, 

mesmo sendo essa uma relação bem mais desafiadora, chamou-nos a atenção que, a 

despeito dessa convivência em sala de aula, as discussões que eram propostas tinham 

mais sustentação e os questionamentos eram mais pertinentes. 

Em ILPT, o estudo do Léxico por meio da Interdisciplinaridade foi possível com a 

cooperação dos docentes pares de trabalho. No CIEP municipalizado, essa parceria se 

estabeleceu com a disciplina de Geografia; já na escola municipal, a realização do 

projeto foi possível com o trabalho conjunto com Matemática e Ciências. 

Em comparação com o CIEP, a participação e o envolvimento dos professores-

parceiros e da Direção e Orientação Pedagógica se deram de maneira mais proveitosa 

na escola municipal, com apoio da gestão durante o desenvolvimento das aulas. Houve 

também maior aceitação dos docentes em dividir suas marcas de conteúdo com a 

disciplina ILPT, já que a maior parte dos colegas convidados recebia e respondia bem à 

nossa proposta de prática léxico-interdisciplinar. 

Apesar de ter se dado durante todo o ano de 2016, a avaliação da aplicação da 

prática experimental do estudo do léxico sob a perspectiva da interdisciplinaridade, de 

fato se deu no final segundo semestre de 2016 e início de 2017.  Nos primeiros seis 

meses houve um trabalho voltado para a discussão com os gestores das instituições de 

ensino e de preparação do público-alvo, na maior parte, alunos com comportamento 
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imaturo frente à aprendizagem, dificultando o desenvolvimento de qualquer debate e, 

por outro, indisciplinados, protagonizando conflitos constantes que furtavam os 

tempos de aula.  

 

1.2  A Justificativa 

O cenário da sala de aula tem sido visto como desanimador para qualquer 

docente dos anos finais do ensino público fundamental. Em relação à maioria dos seus 

alunos, no discurso repetitivo dos professores tem prevalecido adjetivos como 

desatentos, desinteressados, imaturos, indisciplinados, desmotivados, entre tantos 

outros sinônimos. Contudo, o encorajamento de prosseguir com o trabalho, vem da 

crença no fortalecimento de uma solução, aparentemente, simples: enriquecer o 

vocabulário do aluno e dar sentido ao conteúdo das disciplinas. Ao falarmos em 

enriquecimento vocabular nos referimos ao seu aspecto qualitativo, no qual 

privilegiamos a compreensão do significado e do sentido dos termos e expressões na 

frase, mais que o aumento na quantidade de vocábulos aprendidos. 

Durante as práticas, observamos três aspectos relevantes relacionados à 

questão do desinteresse do aluno em sala de aula e seus desdobramentos para a vida. 

Um de ordem estrutural, um sociocultural e um pedagógico. 

De ordem estrutural, os que mais interessam nesse trabalho dizem respeito à 

recorrência do problema de superlotação nas salas de aula e o tempo reduzido para 

planejamento pedagógico, momento que oportunizaria aos professores junto à equipe 

pedagógica discutirem soluções para os problemas de aprendizagem e 

comportamento das turmas. 

De razão sociocultural, este aspecto aponta, respectivamente, para o 

comportamento dos sujeitos do ensino e da aprendizagem em relação à superação dos 

desafios impostos. Por um lado, pela desmotivação e, por vezes, pelo despreparo do 

docente para lidar com a escassez de recursos e as exigências do contexto político e 

administrativo em que está inserida a Educação. Por outro, pelo desinteresse dos 

alunos pelos conteúdos e, também, pela indisciplina, problemas que são agravados 

pelo desenfreado uso dos telefones celulares e similares que permitem acesso, 

durante as aulas, às suas redes sociais e à câmera de vídeos e fotos. 
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Com influência direta neste estudo, o terceiro aspecto, diz respeito às práticas 

pedagógicas e às estratégias de ensino, considerando nelas a abordagem do léxico em 

uma perspectiva interdisciplinar, visto que julgamos se tratar de um público de alunos 

com repertório vocabular limitado – quantitativa e qualitativamente - e pouco domínio 

da língua materna. 

Por conseguinte, essas dificuldades se expressarão na falta de conhecimentos 

básicos e de competência mínima para a interpretação de significados e apreensão de 

sentidos de um determinado termo, conceito ou expressão.  

Ainda em relação a esse último aspecto, durante as aulas de ILPT, chamou-nos 

a atenção o quanto o desconhecimento em relação ao sentido das palavras, fazia com 

que o texto se tornasse inteligível para os alunos. Ou seja, as palavras lidas e 

pronunciadas nos exercícios de leitura silenciosa e de voz alta; os de escrita por meio 

da cópia, do ditado e das respostas dadas nas atividades não faziam nenhum sentido, 

nem mesmo um entendimento o qual se pudesse considerar como superficial ou 

próximo de aceitável.  

Ficou evidente que a incompreensão dos textos, por mais básicos que fossem, 

ou a dificuldade de perceber a conexão entre significante e significado, eram os fatores 

que mais contribuíam para o desinteresse nas aulas. Esse fato, de certa forma, 

mostrou que para o aluno, o contato com o vocabulário ou com o texto acontecia sem 

qualquer relação com a produção de conhecimento.  

Entendemos tratar-se de um aluno ledor, aquele que, mesmo sabendo 

pronunciar e escrever corretamente um determinado termo, é incapaz de 

compreender o seu significado e aplicá-lo em um texto ou em um contexto. 

A exemplo disso, vale relatar um fato que muito nos chamou a atenção. 

Durante uma das aulas de ILPT, observamos que um significativo número de alunos do 

7º ano, ao copiarem o conteúdo exposto no quadro, escrevia as palavras da maneira 

como as entendia ou as enxergava, sem fazer qualquer conexão com a frase ou com o 

texto, mesmo em relação àqueles conteúdos mais básicos. Para ilustrar essa 

observação, vale trazer o fragmento retirado de um dos conteúdos intitulado “O 

estudo do gênero textual”, no qual, grande parte, copiou da seguinte maneira: “O 

estufa do gênero textual”. 
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A troca da última sílaba e, consequentemente, a alteração do significado dos 

termos não provocou neles o menor estranhamento, mesmo depois de ter sido 

discutido o que seria exposto no quadro, com a repetição da frase “o estudo do gênero 

textual”. Os alunos sequer tiveram a curiosidade de questionar o que quer que fosse, 

mesmo por uma questão de incompreensão da caligrafia, apesar de tanto “estudo” 

como “estufa” serem do (re)conhecimento deles. 

Como não houve qualquer comentário na turma durante a aula, essa 

experiência somente pode ser comprovada no momento da correção dos cadernos. 

Chamou-nos a atenção a repetição dessa inadequação com a maioria dos alunos. Uma 

experiência que revela o desinteresse e a falta de curiosidade pelo que está sendo 

trabalhado em sala de aula. 

Essa é uma constatação que fortalece o discurso dos professores, 

principalmente em seus relatos sobre o comportamento desinteressado dos alunos 

quanto aos conteúdos de Ciências e Geografia e na aplicação dos conceitos e 

compreensão da linguagem matemática. Mais um indicador que engrossa as 

justificativas deste estudo, pois entendemos e compartilhamos a opinião de que esse 

desinteresse se dá, na maioria das vezes, em virtude da incompreensão de termos ou 

de conceitos essenciais para a interpretação do que está sendo estudado. Essa 

incompreensão, por sua vez, é proveniente da falta de curiosidade do aluno pela 

aprendizagem. 

Inclui-se, nesse conjunto de ocorrências, a interpretação de textos não verbais 

expressos em gráficos e mapas, bem como, em imagens, números e expressões 

algébricas. 

Na busca por uma solução possível e de maneira natural e casual, pequenas 

discussões, que se iniciavam com as marcas de conteúdos deixadas no quadro por 

outros professores, passaram a gerar debates que resultavam na atenção da turma 

para as conversas e em questionamentos pertinentes, que resultavam, entre eles, em 

discussões que despertavam a curiosidade pelo assunto discutido, por meio de uma 

competição de “quem sabia mais”.  

Por meio dessas discussões e competições, os alunos eram provocados a expor 

seu entendimento a respeito de um determinado termo ou definição e, apesar do 

desconhecimento inicial, passaram a demonstrar interesse, principalmente quando se 
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deparavam-se com a possibilidade de aprenderem novos significados e novas maneiras 

de os aplicarem em outros contextos, geralmente, mais próximos da realidade desse 

público. 

Percebemos assim, um movimento em favor da curiosidade, ou seja, a 

significância começava a sair do plano superficial do “juntamento” de letras e da 

criação de palavras, ambos sem nexo, para o aprofundamento das possibilidades de 

aplicação e, especialmente, para o contato com o sentido daquele termo, por 

conseguinte, do texto como um processo de transformação da informação na 

produção de conhecimento significativo. 

De maneira natural, essa competição estimulava a curiosidade, trabalhava a 

vaidade e a autoestima do aluno. Com tais práticas, as turmas começavam a se animar 

diante do que consideramos, naquele contexto, como uma novidade. A partir daí, 

tomaram a iniciativa de pedir a continuidade das discussões, um excelente feedback, 

sugerindo diferentes fontes para se buscar informação, entre elas, as redes sociais, as 

quais serviam de base para questionar o significado de termos e expressões usados 

naquele ambiente de interação social. 

Tivemos assim, a chave da partida que deu origem a este estudo. 

Este trabalho se organiza em duas partes, na primeira tem-se a sua 

contextualização com a Introdução, na qual são apresentados o tema, o problema e a 

justificativa, bem como seus objetivos geral e específicos. 

• O Tema se desenvolveu a partir do estudo do léxico em um contexto 

interdisciplinar, que aponta para a contribuição das aulas de ILPT para a 

leitura, interpretação, compreensão e apreensão dos conceitos trabalhados 

nas disciplinas de Ciências, de Geografia e de Matemática. Para isso, serão 

usadas, como objetos de abordagem do léxico, as marcas de conteúdo, ou 

seja, os termos e as definições aplicados a essas matérias. 

• O Problema, em um primeiro momento, se expressa na constatação e 

nos relatos feitos pelos professores em relação ao baixo rendimento de três 

turmas do 7º e uma do 8º ano do ensino fundamental II, provocado, entre 

outros fatores, pelo desinteresse e, até mesmo, desrespeito e indisciplina dos 

alunos durante as aulas, com destaque pelo conteúdo das matérias já 

elencadas no tema deste projeto. 
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• Na justificativa deste trabalho, por um lado, destaca-se o ponto de vista 

das práticas e estratégias pedagógicas, tanto na unanimidade de 

reconhecimento do problema apresentado, por parte dos docentes, quanto 

pela resposta positiva dada pelos alunos para as provocações iniciais da 

abordagem do léxico nessa perspectiva interdisciplinar. 

 

1.3  Os Objetivos 

Considerando o contexto e as características do público-alvo, restou-nos claro 

que o objetivo deste trabalho era o de investigar uma prática de ensino que 

despertasse nos alunos a curiosidade pelos temas trabalhados em sala de aula, 

estimulando e privilegiando a aprendizagem de um público formado por jovens tão 

carentes de incentivos ao pensamento e ao conhecimento. Esperava-se também que 

esse trabalho contribuísse para o crescimento desses alunos como cidadãos 

conhecedores de seus direitos e deveres.  

Almejamos também que as práticas desse projeto vivenciadas pelos alunos 

fossem capazes de influenciar na melhoria de suas condições de vida, de suas famílias 

e do entorno. 

O objetivo desse trabalho foi dividido em Geral e Específico, a fim de melhor 

orientar, descrever e compreender a realidade apresentada neste estudo e compará-la 

com o que foi vivenciado durante a Residência Docente. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Por meio de uma abordagem lexical dentro de uma perspectiva interdisciplinar, 

esse trabalho tem por objetivo articular o estudo do léxico nas aulas de ILPT às marcas 

de conteúdo de outras disciplinas, a fim de estimular, nos alunos e nas turmas, o 

interesse pela aprendizagem, bem como, a curiosidade pelo conteúdo trabalhado em 

sala de aula.  

Incialmente, este estudo estabeleceu parceria com as disciplinas de Ciências, de 

Geografia e de Matemática, que compartilhavam turmas do 7º e 8º anos dos anos 

finais do ensino público fundamental no município de Nova Iguaçu.  
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1.3.2 Objetivos Específicos  

Para fins de organização, o objetivo geral foi desdobrado em oito 

especificidades distribuídas entre três enfoques fundamentais, a saber: o ponto de 

vista do aluno, o do docente e o da disciplina ILPT, os quais se complementam. 

 

Quanto ao aluno: 

✓ Estimular, na turma, o interesse pelos temas estudados em 

outras disciplinas e o pensamento crítico em relação à aprendizagem; 

✓ enriquecer quantitativa e qualitativamente o vocabulário e a 

compreensão de conceitos na medida em que se atribui significado aos textos 

estudados; e, 

✓ instigar os alunos ao debate e provocar neles a capacidade de 

relacionar os temas abordados em um contexto interdisciplinar, a fim de 

despertar-lhes a curiosidade na busca de outras fontes de informação. 

 

Quanto ao docente:  

✓ Estabelecer uma parceria entre ILPT, Ciências, Geografia e 

Matemática (disciplinas parceiras), a partir do uso das marcas de seus 

conteúdos; 

✓ fortalecer, por meio do estudo do léxico, a compreensão dos 

conceitos trabalhados nas disciplinas parceiras, a fim de fomentar o interesse 

da turma pelas aulas; 

 

Quanto à disciplina ILPT:  

✓ Acrescentar aos estudos lexicais e semânticos os termos, 

usualmente, trabalhados em outros conteúdos; 

✓ Agregar valor contextualizado à abordagem do léxico, na prática 

de ensino das aulas de ILPT; e,  

✓ Fomentar o processo de ensino e de aprendizagem, dando 

significado à relação interdisciplinar. 
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No que diz respeito à organização da segunda parte desse trabalho, será 

apresentado nela o arcabouço teórico que sustenta os conceitos usados para 

aprendizagem, léxico e interdisciplinaridade no uso dos recursos, na prática 

experimental e no estudo de caso relatado na sua metodologia. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A falta de suporte da família em estimular discussões que levem o aluno a 

descobertas e questionamentos sobre temas básicos é considerado um dos fatores de 

dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. Tais reflexões, apesar de simples, 

são relevantes para articular o que é estudado na educação formal com as 

experiências do dia a dia. Uma carência que marca as turmas aqui trabalhadas.  

A exemplo disso, faltam conversas que levem o aluno a associar o seu espaço 

geográfico ao todo; a reconhecer a relação do próprio corpo com o universo e a 

natureza; a perceber que, ao traduzir da linguagem algébrica para a usual, a 

matemática se faz presente no seu cotidiano. No caso de ILPT, seria fundamental 

discussões que o levassem a perceber o quanto as notícias veiculadas na mídia 

impressa, digital ou televisiva dizem respeito a tudo o que nos interessa, e que a 

interpretação dos fatos se relaciona à leitura e ao interesse de quem fala, escreve, 

ouve ou lê o texto. 

Este vazio de conversas, de certa forma, não somente prejudica o repertório 

vocabular do aluno, mas, sobretudo, promove um distanciamento maior entre o que 

se fala ou lê e a compreensão textual e o interesse pelo conhecimento. É preciso, além 

de ampliar, dar sentido ao vocabulário, buscando a interação entre o significado das 

palavras e a compreensão da mensagem. Esse pode ser um modo de despertar nele o 

interesse pelo que está sendo discutido.  

Tudo se torna uma questão de leitura com interpretação de texto, no qual, o 

sujeito dessa ação deixa de ser um ledor com habilidade limitada a ler palavras e 

assume o papel de leitor, como aquele sujeito capaz de entender, inferir e identificar a 

intenção de uma mensagem, mesmo que ela se esconda nas entrelinhas. Esse sujeito 

passa a ser capaz de transformar informações em conhecimento útil.  

Para tanto, é preciso que ele sinta curiosidade e tenha interesse, capacidades 

naturais e inatas que servem de combustível para movimentar o ser humano em 

direção ao conhecimento, ao despertar nele a vontade de (re)conhecer e aprender 

(CURIOSIDADE, 2018). 

Essa é uma das ideias que tem sido discutida e compartilhada entre os 

docentes e considerada, nos dias de hoje, como uma das mais difíceis tarefas da 
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Educação, especialmente na básica e pública municipal, que não têm oferecido 

condições adequadas para a concretização do processo de ensino e aprendizagem.  

Para Freire (1996, p. 86), o professor deve ir além de estimular o aluno a 

perguntar e incitá-lo a refletir sobre sua própria pergunta. Essa reflexão, entretanto, 

requer que se tenha compreensão do significado dos próprios termos usados nesses 

questionamentos. 

Neste trabalho, para superar o desafio de estimular no aluno o interesse pelas 

aulas e a curiosidade pela aprendizagem como um todo e sua capacidade de refletir 

sobre seus próprios questionamentos, um dos caminhos a se percorrer trilha uma 

abordagem da Língua Portuguesa que privilegia o estudo e a aplicação do significado 

do léxico na compreensão dos conteúdos ensinados em ILPT e nas demais disciplinas. 

Sobre a comunicação da criança, Vygotsky (2008, p. 5) afirma estar no 

significado da palavra as respostas para as questões sobre a união entre o pensamento 

e a fala, denominado pelo autor como “pensamento verbal”, o qual tem por unidade 

de análise a própria significação do termo. Da mesma maneira, no estudo do léxico em 

uma perspectiva interdisciplinar, entendemos que, nas nossas turmas, o estímulo à 

aprendizagem está, diretamente, vinculado à compreensão do significado de um 

termo ou expressão, especialmente na linguagem verbal escrita, que levará a 

curiosidade e à busca do conhecimento. 

Assim, tanto no ato da fala como no da escrita, a significação da palavra tem 

papel central no paralelo entre as respostas às questões do pensamento verbal de 

Vygotsky (2008) e o estímulo à aprendizagem das nossas turmas pela revelação do 

sentido do texto. 

Nas aulas de ILPT, quando encorajadas a interpretar fragmentos de textos ou 

determinados termos já vistos em outras disciplinas, as turmas passaram a demonstrar 

maior interesse pelos conteúdos, inclusive, articulando-os ao contexto interdisciplinar, 

de modo a entender que o enriquecimento vocabular diz respeito a uma competência 

que ultrapassa o estudo da língua.  

Tal estímulo se dava no momento da compreensão do significado de termos 

centrais para o conteúdo estudado, no qual os alunos espontaneamente articulavam 

as aprendizagens.  
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Para ilustrar, temos um exemplo simples de uma situação ocorrida em sala de 

aula. O termo “incógnita”, segundo Houaiss (2004), substantivo feminino que na 

matemática significa “grandeza a ser determinada na solução de uma equação, de um 

problema”, por extensão de sentido/significado “aquilo que se desconhece e se busca 

saber” e “dado que não se pode avaliar, que se ignora; enigma, mistério”. Comumente 

essa palavra é usada em expressões matemáticas e pode ser encontrada no contexto 

da maioria dos conteúdos.  

Após uma provocação usando o termo em outro contexto, ficou claro que 

(re)conhecer o seu significado facilitava entender o papel dela, “incógnita”, na 

resolução das equações de primeiro grau. Essa compreensão, além de facilitar na 

resposta do problema matemático, serviu também de estímulo à curiosidade e à 

criatividade, já que os alunos começaram a buscar e a usar a palavra em outros 

contextos. 

O resultado desse estímulo inicial foram discussões e questionamentos 

pertinentes, feitos por uma parte considerável de alunos e, por conseguinte, numa 

tímida, mas significativa, melhora do desempenho nas avaliações sob a influência de 

uma leitura mais atenta na resolução das questões, inclusive nos problemas de 

matemática.  Esse avanço na compreensão se deu, sobretudo, no caso da leitura, 

interpretação e compreensão do significado dos códigos numéricos, a partir da 

abordagem lexical, ou da articulação entre a “linguagem algébrica e a usual”, conforme 

explicado pela professora-parceira de Matemática.  

Percebemos, também, uma melhor compreensão da aplicabilidade das 

cartografias e das questões geopolíticas e a relação delas com o (re)conhecimento do 

espaço, da cultura e do desenvolvimento de um país, especialmente para ILPT, no que 

diz respeito aos estudos da língua no mundo. 

Mais do que revelar o significado de determinados termos, é preciso também 

dar sentido ao processo de aprendizagem, de maneira que contemple todos ou a 

maioria dos conteúdos previstos no currículo desse segmento e nível de educação.  

Ações usadas como estratégia de contextualização e organização dos 

conteúdos conectados entre si. Ponto de partida para uma prática de aula que subsidia 

a aprendizagem dentro desse escopo, por meio do estudo do léxico na disciplina de 

ILPT em um contexto interdisciplinar. 
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A exemplo disso, nas aulas de produção textual que abordam o regionalismo no 

Brasil para tratar os diversos falares no país, contextualizamos essa abordagem com as 

aulas de geografia, história e artes sobre as regiões brasileiras e suas peculiaridades, 

dessa forma, os alunos relacionam o estudo da língua ao espaço, aos fatores históricos 

e à cultura peculiar de cada região do país. 

Na articulação do trabalho entre léxico e interdisciplinaridade, adotamos um 

aporte teórico que se complementa, apesar de tratado separadamente. Nele, 

tomamos por base os estudos de Antunes (2012), no que diz respeito ao ensino da 

Língua Portuguesa a partir da “gramática lexical”; e de Fazenda (2002), para as 

definições e funções da interdisciplinaridade em uma prática como essa. Vale ressaltar 

que, a fim de consubstanciar o contexto aqui apresentado, outros autores foram 

consultados. 

De maneira geral, trouxemos como definição básica para o estudo do léxico, 

por tratar-se de um recurso usado no ensino da língua que se reflete na compreensão 

do conteúdo de outras disciplinas. O estudo do léxico visa a, mais do que aumentar o 

repertório vocabular do aluno, visa a estimular a curiosidade e a fortalecer a sua 

competência em interpretar e dar sentido às produções textuais.  

Nesse caminho, o léxico foi compreendido, não somente como um elemento de 

composição do estudo da língua, mas também como um instrumento de significação e 

relação dos textos com as necessidades de se apreender e de se produzir 

conhecimento útil. 

Do mesmo modo, a Interdisciplinaridade aqui discutida não deve ser entendida 

como uma nova concepção pedagógica. Essa proposta deve ser considerada como um 

processo de interação entre as disciplinas o qual resulta em uma prática de ensino que 

se dá por meio da articulação entre os conteúdos, razão pela qual, trouxemos o aporte 

discutido por Fazenda (2002) que, em seus estudos iniciais sobre o tema, muito mais 

se interessou pelo conceito dessa abordagem do que pelo seu uso como uma 

metodologia no processo de ensino e aprendizagem. 

De certa maneira, a definição de interdisciplinaridade aqui trazida partiu de 

dois aspectos, um no sentido geral de relação entre as disciplinas e o outro, mais 

estrito, como uma prática de ensino que se apropriou de termos peculiares dos 

diversos conteúdos para abordar o léxico/semântica, articulando ensinar e aprender 
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através de termos e expressões afins com os conteúdos estudados em seu ano de 

escolaridade.  

Trabalhar interdisciplinarmente pelas marcas de conteúdo deixadas no quadro 

se deu como um feito, inicialmente, isolado e intuitivo, que se valeu de observá-las e 

transformá-las em oportunidade de o aluno enriquecer o seu léxico, sem que o 

professor se distanciasse do contexto curricular de ensino das suas aulas de ILPT.  

Como essa prática se orientou pelo desafio de estimular, no aluno, o interesse 

pelas aulas e tornar os conteúdos trabalhados mais significativos e eficazes na 

aprendizagem e, sobretudo, melhorar o rendimento da turma, essa proposta, de fato, 

pretendeu oferecer a ele a oportunidade de compreender e valorizar seu papel de 

sujeito na condição de construir, reconstruir e dar significado à aprendizagem por 

meio do próprio conteúdo das aulas, tomando por base a produção de sentido para o 

conhecimento e a relação dele com a sua realidade e necessidade de avançar nas 

etapas seguintes. 

O resultado disso pode ser entendido como uma tentativa de organizar um 

processo sistemático de ensino, que se pautou na articulação das teorias da 

aprendizagem de Vygotsky (2008); nas críticas a Bourdieu e Passeron (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2009) sobre o conceito de habitus e a influência social na escola, 

especialmente no que diz respeito ao sucesso da escolarização de um indivíduo estar 

relacionado a um estudar que faça sentido a ele; além das contribuições reflexivas de 

Freire (2009) quanto ao processo de ensino e de aprendizagem.  

Nesse contexto, o parâmetro usado como referência para o nosso conceito 

experimental de aprendizagem, articulou: 

• O vínculo da abordagem lexical usada nesse trabalho com a 

teoria de Vygotsky (2008) sobre o “estudo experimental da formação de 

conceitos” por meio da relação entre o pensamento e a linguagem, a partir da 

apreensão do significado da palavra;  

• as observações sobre as práticas escolares trazidas por Nogueira 

e Nogueira (2009), especialmente com o contraponto entre os estudos de 

Pierre Bourdieu e Passeron e Bernard Charlot (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, 

p. 91) respectivamente, em relação à importância ou não da posse do capital 
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cultural na formação e na aprendizagem do aluno, e do sucesso escolar 

vinculado a um aprender que faça sentido para ele e, 

• com os ideais e reflexões de Paulo Freire (2009), sobre a 

autonomia do aluno frente à aprendizagem, inclusive na perspectiva 

interdisciplinar, a partir da ótica do reconhecimento do significado e da 

produção de sentido na interpretação e textos. 

 

Tal aporte teórico considerou, acima de tudo, tratar-se de um público com 

pouco domínio da língua, pobre repertório vocabular e precário incentivo da família 

para a leitura e discussões de temas que complementam e enriquecem os conteúdos 

escolares e, fatores que, consequentemente, resultam na falta de conhecimento e 

pouca habilidade de apreender o significado de um determinado termo ou conceito, 

por mais básico que seja. 

 

2.1  A Aprendizagem  

Partirmos do princípio de que, na educação formal, a aprendizagem deve 

encontrar amparo em um contexto favorável, do qual são fatores essenciais, o suporte 

de recursos no processo de ensino e aprendizagem, as formações técnica e humana do 

corpo docente, a coragem de ação da gestão escolar amparada por políticas públicas 

efetivas, além da fundamental participação da família na vida do estudante. 

Acontece que, o atual cenário político e econômico tem se mostrado 

desfavorável à educação formal e impactado, ainda mais fortemente, nas relações 

familiares. De certa forma, esse contexto dificulta o processo de aprendizagem se 

entendemos que ele se daria em um ambiente contínuo, na dicotomia casa<=>escola. 

Ou seja, começa na sala de aula e se desdobra no ambiente familiar/social, vice-versa. 

Na maioria das vezes, as dúvidas ou curiosidades, aparecem, se fortalecem e 

permanecem com os alunos, cabendo ao professor, em sala de aula, assumir a maior 

parte do papel, que caberia à família, o de fiscalizador do processo de ensino e de 

aprendizagem e orientador desse estudante quanto à importância do conhecimento 

para a qualidade de vida. Resta ao docente contar com a sua capacidade de inovar e 
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de buscar novas estratégias que produzam resultados positivos para a aprendizagem 

do aluno. 

 Neste trabalho, o objeto do processo de ensino e aprendizagem, foi visto sob 

dois aspectos: o estrutural que compreende o aspecto da leitura e a produção de 

textos, em um sistema verbal de linguagem e o de conteúdo, que toma por base a 

significação de termos e a consequente compreensão dos conceitos no contexto de 

sala de aula.  

Tomando tais aspectos por ponto de partida, consideramos que a 

aprendizagem deve ocorrer quando o que foi estudado pelo aluno passa a fazer 

sentido com a apreensão do significado das palavras usadas nos textos, despertando-

lhe o interesse em buscar novas informações e transformá-las em conhecimento. 

Nesse momento, ele deve compreender a relação entre o que está escrito e o 

aprender, em que as palavras deixam de ser arquétipos de sinais gráficos e fonemas, 

signos sem significado, e passam a ser consumidas como fonte de saber. 

Poderíamos relacionar a ação de reconhecer um determinado significado que 

culmina com o despertar da curiosidade em conhecer ainda mais sobre ele, à 

exemplificação da teoria de Vygotsky (2008) sobre a Zona de Desenvolvimento 

Proximal, ou seja, a capacidade de aprender com o suporte do reconhecimento do 

significado da palavra para completar o processo de aprendizagem. 

Para melhor compreender o que nos interessa como definição de 

aprendizagem, traçamos um paralelo com os trabalhos de Vygotsky (2008, p. 8) nos 

quais ele traz para a discussão os estudos de Liev Tolstoi1 para a comunicação da 

criança, que apontam estar mais na apreensão do conceito a dificuldade do público 

infantil para aprender a pronunciar uma determinada palavra. No caso do estudo do 

léxico na interdisciplinaridade, troca-se pronúncia por compreensão do contexto 

estudado. 

Segundo Vygotsky (2000), para se atribuir significado a uma palavra é preciso 

unir a compreensão inicial ao sentido que ela produz. Um resultado sobre o qual vários 

fatores devem ser considerados, entre eles o que diz respeito a esse trabalho, a 

                                                           
1 Escritor russo do século XIX, reconhecido como um dos maiores de todos os tempos. Segundo 
o Wikipedia, “Tolstoi pode ser considerado o percursor da liberdade na educação escolar, além 
de ser pioneiro na aplicação teórica da gestão democrática nas escolas.” 
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interação social, seja a que ocorre nas relações familiares seja no ambiente de sala de 

aula em que o aluno tem contato com definições, conceitos, referências e ordenações. 

No caso do nosso público-alvo, essa interação fica restrita, na maior parte, ao 

ambiente de sala de aula. 

Da mesma forma, em sua crítica a uma educação bancária, Freire (2009) além 

de privilegiar a autonomia do indivíduo como sujeito da construção do seu 

conhecimento, inclui que o sucesso do processo de ensino e aprendizagem se revela 

nas conexões humanas, por meio da interação social, e no conhecimento relacional, ou 

seja, conectado com a realidade de mundo do aluno. 

É importante ressaltar que a autonomia à qual se refere Freire (2008), muito diz 

de um público específico mais voltado para o ensino de jovens e adultos dentro de um 

processo de alfabetização. Mas que, no entanto, não necessariamente exclui o grupo 

de alunos aqui acompanhados, apenas seleciona suas peculiaridades de personalidade 

em formação pelas suas características de adolescentes.  

Nesse sentido, para ambos os públicos, a autonomia no processo de 

aprendizagem deve ser fortalecida, mas para isso ela precisa ter significado.  

Consideramos que, pela característica da Educação de Jovens e Adultos - EJA 

esse fortalecimento aconteça mais naturalmente, enquanto que na modalidade 

regular ele está em construção, pela própria característica deste público de 

adolescentes. 

De certa forma, esse contexto, que pode determinar o sucesso ou o fracasso 

escolar, tem exigido do professor a dobra das suas atribuições, considerando a 

insuficiente presença da família nessa interação social. Bem como, em se tratando de 

pensar uma abordagem relacional e interativa, a busca de colaboração entre seus 

pares para o desenvolvimento dessa prática.  

Outra discussão sobre sucesso e fracasso da educação formal e sua relação com 

o saber é trazida por Nogueira e Nogueira (2009, p. 90-91) ao enfatizar que parte de 

um contraponto o “sentido que os indivíduos atribuem a sua escolarização”, ou seja, 

ao seu sucesso ou ao seu fracasso na escola. Por um lado, tem-se Charlot (2000 apud 

NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009) ao afirmar que o sucesso escolar pela aprendizagem 

acontece se o aluno estudar e isso somente se efetivará se tais estudos fizerem sentido 

para ele. 
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Por outro lado, temos Bourdieu (1964 apud NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009) que 

aponta como elementos fundamentais na determinação de êxito ou não na escola, o 

conceito de habitus como atitudes duradouras, mas mutáveis, incorporadas ao 

indivíduo como resultado da própria convivência em sociedade, o que, de certa forma, 

definem seu capital social, cultural, simbólico e econômico, ou seja, suas relações em 

sociedade, seu conhecimento, suas competências de formação acadêmica, seus bens e 

patrimônio. 

Como neste trabalho, entendemos por sucesso ou fracasso escolar a 

capacidade de o aluno avançar nos conteúdos trabalhados em sala de aula. Importou-

nos esse contraponto, entre o conceito de habitus e o sentido do ato de estudar, não 

pela defesa de um ou outro pensamento, mas pela afinidade que ambos revelam no 

contexto aqui apresentado. Nosso aluno, não somente encontra dificuldades em se 

interessar pela aprendizagem, na maioria dos casos, como também herda do seu 

ambiente social e familiar e do próprio entorno, as dificuldades de compreender o 

sentido da escolarização. 

O olhar para esse aporte teórico ajusta-se às características do nosso público-

alvo que, na maior parte das vezes, não recebe o suporte familiar tão importante para 

a formação do aluno, nas questões mais básicas como a troca de informações, o 

incentivo para a leitura ou a ajuda nas tarefas escolares para serem feitas em casa.  

Considerando as características do público-alvo, o contexto no qual ele se 

insere e a abordagem adotada, aqui neste trabalho, definimos nosso conceito de 

aprendizagem como um processo que se inicia pela compreensão do significado da 

palavra ou da expressão, na sua aplicação no contexto de estudos e na articulação dos 

seus conceitos com outras disciplinas.  

Considerando nosso público-alvo, o processo de ensino deve levar em conta 

tratar-se de alunos com mais dificuldades para encontrar sentido na aprendizagem, 

especialmente, tanto pelo desconhecimento de significados de termos essenciais para 

o saber, como, pela vivência em um campo social de reprodução que pouco favorece o 

aprender.   

A interação professor-aluno em sala de aula se fortalece à medida que a família 

está integrada à escola. Na mesma proporção, o sucesso do processo de ensino e 

aprendizagem, se justifica com a relação família/professor e aluno/escola, 
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contribuindo, interdisciplinarmente, para o enriquecimento do léxico, especialmente, 

nos conteúdos escolares.  

Na figura 1 ilustramos nosso entendimento sobre o ciclo do processo de ensino 

e de aprendizagem, o qual deve contemplar os papéis da escola e da família como suas 

partes integrantes, articuladas e em movimento contínuo. 

Figura 1 - Esquema “Articulação no Processo Ensino e Aprendizagem” 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                                

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

2.2 O Léxico  

O caminho para a construção do repertório vocabular tem início em casa junto 

aos familiares mais próximos e, em sua formação inicial como falante de uma língua 

materna, à criança são apresentadas as primeiras palavras, as quais, no entendimento 

de Antunes (2012, p. 27) “são a matéria-prima com que construímos nossas ações de 

linguagem.”  

Figura Figura 1: 

Fonte Própria 1: 
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Contudo, o desenvolvimento dessa competência para a escolarização, de fato, 

se dá no espaço institucional de maneira progressiva em sua complexidade, por 

intermédio dos conteúdos previstos nos currículos de cada disciplina.  

A sala de aula é um ambiente formal no qual a construção vocabular deve 

acontecer na sua forma mais ampla: o primeiro contato, a apreensão do significado e 

suas aplicações adequadas às circunstâncias. Isso, de certa forma, dá ao estudo da 

língua, por meio de um trabalho que valorize o léxico, um caráter mais significativo 

para a aprendizagem do aluno. Por outro lado, é na comunicação que acontece nos 

espaços social e familiar, ambiente informal, que essa construção se fortalece e se 

efetiva, amparada com o que se aprende na escola.  

Na verdade, esse processo deveria acontecer em uma via de mão dupla, a fim 

de dar sentido ao conhecimento, entre outros, dos fenômenos da natureza e do 

próprio corpo e das funções matemáticas, na maneira como se expressam tanto em 

conceitos escolares, como no dia a dia. Nas palavras de Antunes (2007, p. 42), “[...] o 

léxico é mais do que uma lista de palavras à disposição dos falantes. [...] É um 

depositário dos recortes com que cada comunidade vê o mundo, as coisas que a 

cercam, o sentido de tudo.” 

Um aluno pode demonstrar sua evolução em relação ao conteúdo estudado, 

entre outras habilidades, por meio das suas palavras escrita ou falada, ou seja, sua 

capacidade de interpretar e se fazer entender tanto na comunicação como na 

informação. Salvo alguma particularidade, essa prática perpassa toda a vida e se 

expressa mais fortemente na fase adulta com a exigência de competências linguísticas 

mais complexas usadas no ambiente de trabalho e na convivência familiar e social. 

Pressupondo que a evolução da sociedade, no sentido de passagem do tempo, 

seja um dos princípios que determina o movimento da língua, e que o trabalho em sala 

de aula submete-se a tal fluxo para atender às necessidades e características do nosso 

público-alvo, o estudo do léxico, por meio da interdisciplinaridade, se apresentou 

como um elemento articulador entre os conteúdos, tanto no ensino da gramática, 

como no de ILPT, afim com a abordagem de Antunes (2012) para o ensino da língua. 

Antunes (2012) aponta que no contexto da educação básica, ainda há uma 

separação clássica entre aqueles que defendem que o ensino da língua, nessa sala de 

aula, deva seguir a linha de um estudo gramatical no qual o léxico é considerado 
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apenas como um dos seus componentes; e, os que argumentam em favor de um 

trabalho mais funcional no qual os estudos lexical e gramatical se complementam. 

Segundo a autora, no ensino da língua, o léxico assume um dos papéis de 

“componente fundamental da construção textual dos sentidos” (ANTUNES, 2012, p. 

24). 

Dentro da perspectiva interdisciplinar, para compreender o papel do léxico no 

estudo da língua, nos apropriamos da definição primária trazida por Antunes (2007), 

que aponta tratar-se de um repertório de palavras, “unidades de base”, à disposição 

de uma comunidade de falantes, pelo qual é possível construir e dar sentido aos 

enunciados, acrescentando que eles dependem do contexto no qual estão inseridos. 

No capítulo de seu livro intitulado “Semântica de Oswald Ducrot”, Lopes (2007, 

p. 285) traz a afirmação do estudioso sobre não haver sentido fora do contexto, pois é 

preciso considerar as possibilidades de situações às quais empregamos um enunciado, 

visto que, se não o fizermos poderíamos correr o risco de nos afastarmos do campo da 

comprovação e transitarmos no da hipótese. 

Neste trabalho, articulando tais afirmativas com o contexto da aprendizagem 

por meio do estudo do léxico, entendemos ser primordial apresentar para o nosso 

aluno, as possibilidades de significados contextualizados que uma determinada palavra 

ou expressão assume em um conteúdo textual, pois, caso não façam sentido, seu 

significado ficará apenas no campo da superficialidade, o que, de certa forma, 

comprometerá o entendimento e a interpretação das informações que estão sendo 

trabalhadas. Esse fato pode justificar, o afastamento do seu interesse pelo 

conhecimento que deveria ser produzido e construído ao longo de todo processo de 

aprendizagem.  

Nas abordagens em sala de aula, trouxemos ainda a relação entre léxico e 

semântica apontadas e apresentadas nas ideias de dicotomia de Saussure (2006), em 

seu “Curso de Linguística Geral”, especialmente sob o aspecto da relação semântica 

entre as palavras na compreensão de “significado X significante” ou “Conceito X 

Imagem acústica”, ou seja, o que dá sentido no texto.  

Como matriz de compreensão para léxico, usamos o estudo das palavras tanto 

pelo prisma da morfologia como dos seus significados e conceitos.  
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Com a estratégia de abordagem do léxico nas aulas de ILPT recriamos outros 

contextos nos quais estavam inseridas as unidades de base às quais se refere Antunes 

(2007) a fim de despertar no aluno a criatividade diante do conhecimento, 

relacionando o significado de um termo a uma realidade experimentada, estimulando 

a curiosidade do aluno na busca por mais saberes.  

Como essa abordagem pretendeu ir além de enriquecer o vocabulário e entrou 

no âmbito da produção de sentido e da significação de um determinado termo ou 

expressão, de acordo com o contexto inserido, o conhecimento discutido perpassou o 

campo do isolamento da disciplina e habitou o de outros estudos, demonstrando a 

vinculação efetiva entre um e outro conteúdo estudado. Segundo Garcia (1977 apud 

ANTUNES, 2007, p. 44): 

dispondo de palavras suficientes e adequadas à expressão do 
pensamento de maneira clara, fiel e precisa, estamos em melhores 
condições de assimilar conceitos, de refletir, de escolher, de julgar, 
do que outros cujo acervo léxico seja insuficiente ou medíocre para a 
tarefa vital da comunicação. 
 

Assim, à medida em que o aluno avança na busca pelo significado das palavras, 

entendemos que a aprendizagem é um processo contínuo e a produção do 

conhecimento o momento em que se dá a transformação da informação em 

aprendizagem e em saberes. 

 

2.3  Interdisciplinaridade  

De acordo com Houaiss (2004, p. 1633), interdisciplinaridade é um substantivo 

feminino, propriedade do adjetivo interdisciplinar: “1 que estabelece relações entre 

duas ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento; 2 que é comum a duas ou mais 

disciplinas”. 

Muito se tem ouvido falar de interdisciplinaridade em sala de aula, um conceito 

em movimento que não se esgota. E, o mais comumente entendido, conforme a 

definição do CERI2 de 1970, basicamente, trata-se da interação entre duas ou mais 

                                                           
2 CERI – Centro de Pesquisa e Inovação para o Ensino, braço da OCDE – Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - dedicado a projetos de inovação em todas as 
áreas da educação, incluindo educação e progresso social, ambientes inovadores de 
aprendizagem e estratégias inovadoras para a formação de professores. 
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disciplinas, que, na visão de Fazenda (2008, p. 18), diz respeito a um conceito amplo 

que vai desde a troca de ideias entre pares até a “integração mútua dos conceitos-

chave da epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos dados e da 

organização da pesquisa e do ensino, relacionando-os”. 

Teoricamente, para este trabalho, a sugestão de significado para 

interdisciplinaridade partiu não somente de seu sentido geral, o qual aponta para uma 

relação de compartilhamento entre as disciplinas, mas também de cunho mais estrito, 

o que diz respeito a um trabalho/estudo realizado em constante movimento, que 

consiste em usarmos palavras e expressões próprias de outros conteúdos para uma 

abordagem lexical, de maneira a apoiar a apreensão do sentido e significado de termos 

até então novos para os alunos. 

Na prática, como já apontado neste trabalho, a Interdisciplinaridade aqui 

discutida está longe de ser entendida como uma nova proposta pedagógica, mas sim, 

como a apropriação de um termo adequado à circunstância conveniente de se 

trabalhar o léxico pelas marcas de conteúdo deixadas por professores de outras 

disciplinas. Um trabalho crítico de observação do comportamento da turma diante de 

um novo vocábulo, transformando-a em oportunidade de enriquecimento do léxico 

por meio de termos e expressões usuais do conteúdo de outras disciplinas. 

Essa proposta de colaboração tomou por base, também, o que diz Fazenda 

(1991 apud HAAS, 2011) sobre tratar-se de uma ação em movimento entre as 

disciplinas-pares em que a compreensão dos conteúdos deve acontecer de maneira 

interligada e significativa, ultrapassando o isolamento do significado do termo ou 

conceito. Dessa forma, pretende-se, assim, atingir um plano aplicável e reconhecível 

para o aluno, oportunizando a ele enriquecer o léxico apreendendo o significado, além 

de fortalecer o contexto do processo ensino/aprendizagem. 

Em conjunção ao conceito de interligação das disciplinas-pares, refletimos com 

Pombo (1993) que, no que diz respeito à interdisciplinaridade, não se deve pretender 

criar com ela uma proposta pedagógica, nem mesmo uma ação radical de integrar as 

disciplinas-parceiras, mas sim proporcionar um ambiente de reciprocidade, de 

retribuição e de interlocução com o fim de despertar no aluno o interesse pela 

aprendizagem, estimulando sua curiosidade pela descoberta do saber.  
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Os elementos essenciais para a construção do nosso conceito de 

interdisciplinaridade tiveram origem nas marcas de conteúdo deixadas no quadro em 

que eram estudados em sala de aula, ou seja, uma prática escolar. Por meio delas, a 

turma era provocada a refletir quanto ao significado de determinado termo ou 

expressão, o que levava, muitas vezes, a discussões que se desdobravam na 

exploração de outras definições além das que geravam as conversas.  

De certa maneira, a interação entre as disciplinas se dava natural e 

espontaneamente, sem que houvesse intervenção no conteúdo. 

Com tais ações, o conceito de interdisciplinaridade aqui discutido mostrou seu 

foco educativo e apresentou como característica a importância da apreensão do 

sentido e das possibilidades de significado de termos e conceitos para a construção do 

conhecimento, especialmente pelas características do público-alvo deste trabalho.  

 De certa forma, esse conceito se alinha com a afirmação de Fazenda (2008, p. 

21) de que na interdisciplinaridade escolar a perspectiva é educativa: “Na 

interdisciplinaridade escolar, as noções, finalidades, habilidades e técnicas visam a 

favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos 

e sua integração”. 

A base do trabalho da disciplina de ILPT é a interpretação textual e, pelas 

características do nosso público-alvo, o estudo do léxico, mais que um tópico a ser 

incluído no plano de aula, passou a ser usado como uma estratégia de melhoria no 

processo de ensino e aprendizagem. Esse caminho usado serviu para dar sentido à 

prática de ensino de ILPT com uma abordagem lexical de interação entre os conteúdos 

de outras disciplinas. 

Essa interação entre as disciplinas favoreceu o incentivo à leitura por meio da 

busca de possibilidades de significados de um termo em diversos contextos. Esse 

procedimento estimulava, inclusive, o contato com textos de jornais e revistas, já que 

as palavras lidas começavam a fazer sentido para os alunos. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, optamos por uma metodologia ajustável e flexível que se 

justifica pelas dificuldades encontradas em nosso contexto educacional, sejam as 

ocasionadas pela pouca participação da família na vida escolar do aluno, sejam pelos 

poucos recursos e infraestrutura para se trabalhar em sala de aula. Considerando 

ainda que, nesse ambiente, a falta de condições adequadas tem se fortalecido com os 

problemas político-econômico, administrativo e pedagógico enfrentados pela rede 

pública municipal de ensino na educação básica. 

Apesar de não se tratar de uma pesquisa científica, mas de uma prática de sala 

de aula, para o desenvolvimento deste trabalho, apropriamo-nos das características de 

uma abordagem de cunho qualitativo, pois ela se apresenta como um método capaz 

de abranger uma diversidade de situações, incluindo aquelas que “não admitem regras 

precisas” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2006, p. 147).  

Essa abordagem considerou as condições em que se deram as observações, as 

discussões e o resultado dessas ações. Uma opção que se alinha à característica de se 

trabalhar com as marcas de conteúdos deixadas no quadro, bem como com a condição 

de não ser possível uma previsão de como aconteceriam e qual seria o resultado das 

provocações iniciais.  

Articulamos as observações feitas, tanto na sala de aula como no que foi 

experimentado na Residência Docente, à metodologia e ao referencial teórico 

escolhido para dar suporte ao trabalho. A metodologia usada aqui contemplou um 

Estudo de Caso e os relatos da Prática Experimental. 

No estudo de caso estão os eventos que deram origem ao projeto, como o que 

foi observado em sala de aula em relação às marcas de conteúdo, às provocações com 

as turmas sobre o sentido e significado dos termos e expressões deixados nesses 

traços, além das conversas entre os professores-parceiros.  

Na Prática Experimental, relatamos como se deu a implementação e como 

avaliamos a proposta do ensino do léxico por meio da interdisciplinaridade.  

Por fim, no que diz respeito a comportamento, interesse e aprendizagem, 

comparamos e avaliamos o desenvolvimento das turmas em relação a essa prática. 
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Abaixo, segue um detalhamento de cada uma das etapas desenvolvidas no 

trabalho com o léxico por meio da interdisciplinaridade, incluindo nelas a avaliação do 

que foi realizado, para que, caso necessário, fossem feitos ajustes. 

 

3.1  O Estudo de Caso 

A natureza deste trabalho originou-se de uma experiência de sala de aula que 

teve por característica a pretensão de melhorar, sob o ponto de vista interdisciplinar, o 

rendimento dos alunos em relação aos conteúdos trabalhados, a fim de despertar 

neles o interesse por uma aprendizagem interativa e colaborativa. Para tal, 

escolhemos usar uma prática de aula que privilegiasse a apreensão do significado de 

termos e expressões comuns às disciplinas, já que, muitos deles eram compartilhados 

entre elas, mesmo com significados diversos de acordo com o que pede o contexto. 

Como se trata de um estudo sistemático, que trafegou entre o agir e o 

pesquisar, conforme define Tripp (2005), em razão desses atributos, o método aqui 

usado foi o da Organização-ação, por meio da Pesquisa-ação. O procedimento 

consistiu, especialmente, em uma tarefa de reconhecimento e reflexão iterativa e 

participativa, que contou com a colaboração informal dos envolvidos, nesse caso, os 

professores das disciplinas parceiras de Ciências, Geografia e Matemática.  

A proposta de desenvolvimento adotada nesta pesquisa-ação, levou em conta 

o traço de um trabalho contínuo, considerando nele a relação reagir e agir diante de 

uma situação experimental e real (TRIPP, 2005). As ações aconteceram em três 

momentos, concomitantemente ou não, de acordo com a exigência e a necessidade do 

desenho instrucional desta prática de ensino. Entre eles, a etapa da observação e 

diagnose e a da experimentação. 

 

3.1.1 Diagnose e Observação 

Além do que já foi falado a respeito do nosso público, os alunos apresentavam 

um perfil comum de carência de estímulo à curiosidade e de acesso ao conhecimento 

em ambiente familiar e social. Abaixo, destacamos as principais dessas características: 

o Idade entre 13 e 20 anos em uma mesma turma; baixa autoestima e 

pouca, ou nenhuma, expectativa em relação ao processo de ensino e de 

aprendizagem; desmotivação para a leitura provocada, na grande maioria, 
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pela falta de incentivo da família que revelou ter nível escolar inferior ao do 

aluno e de um contexto sociocultural desfavorável em que se prevalece a 

valorização do “não fazer nada”; 

o a maioria dos alunos possui celular com acesso à internet e se 

consideram “populares” nas suas redes sociais, com facilidade para 

interagirem e trocarem mensagens de texto com seus pares, o que 

determinava o alto número de aparelhos usados durante as aulas. Porém, 

conforme relato dos próprios alunos, esse ambiente nada acrescentava ao 

conteúdo das aulas, além de confundi-los em relação à grafia; 

o o conhecimento de mundo desse público, na maior parte se constrói 

com a contribuição daqueles professores das turmas e dos gestores da escola, 

que se prontificam a assumir o papel de orientadores, inclusive com 

atividades extracurriculares e paradidáticas, como passeios a museus ou a 

outros eventos afins fora do bairro, além de sessão de cinema e festas 

culturais realizadas por inciativa da escola. Um relevante papel que deveria 

ser, também, da família, nesse tipo de educação informal para a formação 

desses jovens; 

o reduzido repertório vocabular, fator de comprometimento da 

capacidade de se expressar, por meio da palavra escrita ou oralizada e de 

entender ou interpretar um texto escrito ou falado. Tal realidade se 

potencializa nas redes sociais, nas quais a troca de mensagens entre os pares 

se limita ao uso de um mesmo repertório, tornando-as um ambiente de 

sucessivo câmbio de “mesmices”. 

 

O perfil das turmas colaborava e justificava a dificuldade de compreensão dos 

conteúdos das disciplinas, pois para elas não havia relação entre o significado dos 

termos, o conhecimento e a aprendizagem. Para eles, uma palavra não passava de 

uma palavra, não havia sentido fosse isolada ou empregada em uma frase. O limite de 

competência era a pronúncia e a escrita. 

A exemplo disso, chamou-nos a atenção duas ocorrências nas aulas de ILPT. Na 

primeira, percebemos que as palavras lidas nos exercícios de leitura silenciosa e, 

posteriormente, em voz alta, bem como, as que eram escritas por meio da cópia, do 
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ditado ou das respostas dadas nos exercícios, não apresentavam, para os alunos, 

nenhum sentido, nem mesmo um entendimento, do qual se pudesse considerar como 

superficial ou próximo do aceitável. O evento era uma mera repetição e memorização 

do que ouviam. Os termos desconhecidos não despertavam, neles, curiosidade em 

(re)conhecer o seu significado.  

Na segunda ocorrência, a maioria dos alunos entendeu um título de aula escrito 

no quadro da seguinte maneira: “O estufa do gênero textual” em vez de “O estudo do 

gênero textual”.  

Nossa preocupação vem do fato que nada chamou a atenção da turma, nem a 

falta de sentido da frase, nem que o termo estava fora do seu campo semântico ou 

mesmo que não havia concordância nominal entre o artigo e o substantivo. 

 Era evidente não ter havido percepção da conexão significante/significado na 

palavra escrita ou falada, menos ainda da compreensão do que se estava trabalhando, 

por mais básico que fosse. Isso, de certa maneira, justificava, para a maioria desses 

alunos, o desinteresse por qualquer tema, a falta de curiosidade em saber e a 

inabilidade com a informação, elementos essenciais para se interpretar ou se produzir 

um texto.  

Percebemos que a leitura acontecia de maneira automática, as palavras eram 

lidas conforme cada aluno percebia o que estava escrito, de maneira certa ou não, sem 

que isso provocasse nele qualquer estranhamento ou curiosidade. Era a falta de 

percepção do aluno quanto ao sentido do texto. 

 

3.1.2 Experimentação 

Como o objeto de trabalho em ILPT é a produção e interpretação textual, a 

abordagem e correção das deficiências faz parte do próprio processo de ensino. Os 

materiais selecionados para as atividades estão dentro de um contexto mais literário, 

de acordo com o ano de escolaridade, o gênero e o tipo de texto previsto no plano de 

ensino. Entretanto, observamos que as aulas se restringiam ao campo da disciplina, 

desvinculando-se das demais e a aprendizagem ficava no plano do isolamento entre os 

conteúdos. De certa maneira, uma prática que parecia pouco contribuir para despertar 

a curiosidade dos alunos quanto à articulação entre os conhecimentos. 
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Entre uma aula e outra, com as mudanças de sala, pode acontecer de um 

professor deixar suas marcas de conteúdos no quadro. Nas aulas de ILPT, esse material 

aguçou-nos a curiosidade de questionarmos às turmas sobre o significado de 

determinados termos centrais de algumas disciplinas, tais como: como globalização, 

incógnita, soberania, biodiversidade. 

No primeiro momento as respostas às provocações demonstravam um 

preocupante desconhecimento do significado sobre o que estava sendo lido. Quanto à 

apreensão do sentido do texto e ao entendimento dos conceitos e significados de 

determinados termos, não havia qualquer sentido na leitura que faziam, mesmo os 

mais básicos para o ano de escolaridade da turma, sob os aspectos lexical e semântico. 

Ao insistirmos com pequenas discussões usando essas marcas de conteúdo em 

uma abordagem do léxico, observamos que os alunos respondiam a essas provocações 

com mais interesse. E, quando expressas em outros contextos, pudemos experimentar 

um roteiro diferente para trabalharmos a leitura, a escrita e a interpretação textual 

que eram retiradas dessas marcas. A discussão evoluía para a contextualização e 

aplicação do sentido. 

Durante essa etapa procedemos da seguinte maneira: 

1. Selecionávamos um termo e questionávamos a turma sobre o significado 

dele no conteúdo deixado no quadro; 

2. De acordo com a necessidade, apresentávamos aos alunos uma análise 

indutiva da palavra sob o ponto de vista da etimologia, da morfologia, da 

classe gramatical e da semântica. Conforme Houaiss (2004): 

Exemplo 1: “globalização”. Etimologia e Morfologia: Palavra que tem 

origem no verbo {globalizar. Morfologia.: globalizar [global (globo= em 

geografia significa na totalidade, em conjunto + al= sufixo que antecedido 

de consoante forma adjetivo) + (izar= terminação de verbo da 1ª 

conjugação com caráter frequentativo – fiscalizar -ou causativo - 

humanizar)]} + sufixo ação = que dá sentido de movimento à palavra;  

Classe gramatical e Semântica: Substantivo feminino; ato ou efeito de 

globalizar que por sua vez significa reunir (elementos diversos) num todo ou 

abordá-los em conjunto. 
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Exemplo 2: Polígono. [Poli (elemento de composição que significa 

numeroso) + gono (derivado do grego gônia significa canto, quina, ângulo). 

Origem no idioma grego: póly (vários) + gonía (ângulos). Polýgonon refere-

se a figura geométrica de vários ângulos.  

Classe gramatical e Semântica: Substantivo masculino; qualquer figura 

plana formada pelo mesmo número de lados (diversos). Destaque nosso. 

 

A discussão seguia para a contextualização e aplicação do sentido e pedíamos 

para que a turma criasse pequenos textos, usando o que haviam apreendido sobre o 

termo ou expressão usado na provocação. A partir da apreensão do significado do 

termo a turma ficava à vontade para criar as mais diversas aplicações da palavra ou de 

uma “unidade lexical” (CEIA, 2018). Abaixo, a imagem de uma dessas marcas de 

conteúdo deixadas no quadro da disciplina de matemática. 

 
Figura 2 - Marcas de conteúdo na disciplina Matemática 

 
Fonte: A autora, 2018 
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3.2 Prática Experimental 

Nesta etapa, houve dois momentos concomitantes, o da entrevista informal, 

uma com os alunos e outra com os professores das disciplinas parceiras e o da 

continuação da apresentação e criação, em sala de aula, de pequenas discussões a 

respeito dos termos trazidos de outros conteúdos, a fim de estimular a turma a refletir 

sobre esses conceitos e significados e de explorar suas possibilidades de aplicações em 

diferentes contextos.  

Tais provocações, que partiram das marcas de conteúdos deixadas no quadro 

pelos outros professores envolvidos, se desdobraram em atividades de reconhecer, 

nos conteúdos de jornais impressos, alguns termos e expressões previamente 

selecionados.  

Entre as atividades, criamos a dinâmica do jornal em que mostramos para a 

turma que no contexto do ambiente escolar as palavras usadas nos textos das aulas 

tinham relação com as informações da realidade mostrada nas mídias impressa e 

televisiva. 

Para a realização desta dinâmica seguimos o seguinte roteiro: 

1. Foram levados para a sala de aula exemplares diários de jornal; 

2. Dispusemos a turma em círculo e espalhamos aleatoriamente esses 

exemplares diante dos alunos; 

3. Para início da dinâmica fizemos questionamentos a respeito do 

significado de todo aquele material estar espalhado no chão da sala de 

aula e deixamos que conversassem entre eles sobre a situação; 

4. Fizemos uma intervenção sugerindo que ali estava jogado no chão uma 

importante fonte de informação que serviria tanto como suporte para 

as aulas como para nos informar sobre os acontecimentos em todo o 

mundo, nos mais diversos assuntos; 

5. Por fim, pedimos para que os alunos se organizassem, criassem grupos e 

em seguida arrumassem os exemplares a partir da data de publicação, 

caderno e página; 

 



42 
 

 

Figura 3 - A dinâmica do contato com o jornal e a organização dos exemplares

Fonte: A autora, 2018 
 

Depois de separados e organizados os exemplares, cada grupo buscava em seu 

jornal alguma palavra central, antes desconhecida, já vista em alguma disciplina e 

comparava os contextos entre o conteúdo da aula e a informação do jornal. 
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Nesta dinâmica, os termos retirados dos conteúdos das disciplinas parceiras e 

que provocaram as discussões, eram comparados aos encontrados nas informações 

expostas no jornal, pois as aulas de ILPT enfatizaram o estudo do léxico com destaque 

para a semântica e para o enriquecimento do repertório vocabular do aluno.  

A exemplo, a atividade de reconhecer termos de outras disciplinas no jornal: 

Figura 4 – Atividade: Buscando Palavras 

 

Fonte: A autora, 2018 
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3.3 Avaliação Instrumental e Contextual 

Seguindo o que recomenda Filatro (2004), a etapa da avaliação deste trabalho 

se deu de maneira contínua e concomitante com as fases de diagnóstico e de 

experimentação, a fim de ajustar as estratégias aos objetivos, caso houvesse 

necessidade, especialmente, pelo caráter flexível e experimental que o trabalho exibe. 

Para tal, usamos a característica resumida da definição da Taxonomia de 

Bloom, quanto aos objetivos da aprendizagem com base no domínio cognitivo, que diz 

estar esse processo “[...] relacionado ao aprender, dominar um conhecimento. Envolve 

a aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento intelectual, de habilidade 

e de atitudes.”  (FERRAZ; BELHOT, 2010, p. 422). 

Nessa etapa do trabalho, comparamos não somente os dados coletados no 

relatório de avaliação do desempenho dos alunos na disciplina ILPT entre o 1º e o 2º 

semestre de 2016, mas também consideramos o momento em que os professores das 

disciplinas parceiras envolvidas deram feedback sobre a turma em relação a 

comportamento, interesse e rendimento. 

Para avaliar os dois momentos do trabalho, buscamos trazer um contexto mais 

próximo da realidade vivida nessa sala de aula e consideramos, nele, os aspectos 

comportamento, maturidade e rendimento da turma. Para isso, usamos os critérios 

“Atitude da turma em relação às aulas”; “Amadurecimento do aluno frente ao 

conteúdo”; e, “Rendimento das avaliações somativas” para comparar o primeiro e o 

segundo semestres: 

a) Atitude da turma em relação às aulas: Apesar de pequena, houve 

mudança no comportamento da maioria dos alunos diante da exposição 

dos conteúdos. Passaram a ficar mais atentos às explicações e se 

envolveram mais nas atividades propostas. Outro ponto que chamou a 

atenção, foram as discussões entre eles a respeito do conteúdo 

trabalhado; 

b) amadurecimento do aluno frente ao conteúdo: As dúvidas em relação 

às aulas eram esclarecidas em sala com perguntas sobre o assunto, 

mesmo aquelas sem muita pertinência, mas que revelavam mais 

iniciativa por parte dos alunos.  Anteriormente, as turmas se calavam 

aguardando que algum colega iniciasse um questionamento sobre o 
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conteúdo que estava sendo estudado. No segundo semestre houve uma 

maior participação, inclusive com competições entre eles para fazerem 

perguntas; e, 

c) rendimento das avaliações somativas: Houve uma pequena, mas com 

significado, melhora nos conceitos em relação aos outros períodos, nas 

avaliações bimestrais do segundo semestre. As turmas mostraram um 

pouco mais de maturidade para resolver as questões discursivas, com 

respostas mais complexas em relação às das avaliações do semestre 

anterior. 

 

Para que pudéssemos nos certificar de que as mudanças observadas, de fato, 

começavam a dar resultado, além dos exemplos já mostrados, atuamos em mais duas 

experiências que serviram de estratégia para despertar a curiosidade do aluno em 

relação ao significado de um termo e para avaliar a prática de aula.  

O primeiro exemplo aconteceu, mais uma vez, com as marcas de conteúdo 

deixadas no quadro, no qual estavam exercícios de matemática. Os alunos foram 

provocados para uma conversa descontraída envolvendo a palavra “incógnita”, que 

em seu sentido amplo significa: aquilo que se desconhece e se busca saber. Termo de 

uso comum em expressões matemáticas, mas cujo (re)conhecimento do significado 

facilitou o entendimento do papel desse elemento na resolução das equações de 

primeiro grau. 

Neste caso, iniciamos um assunto paralelo e usamos um bate-papo para falar 

das surpresas sobre as condições de tráfego em uma via pública do entorno, pois 

desconhecíamos sempre como poderia estar a rodovia, se com trânsito intenso ou 

não. “Era uma incógnita saber como estava o trânsito naquele momento”, frase dita 

propositadamente.  

Essa provocação despertou em alguns alunos a ideia de comparar o uso desse 

termo nas equações matemáticas. O gatilho para dar início ao debate sobre o 

significado e sentido da palavra e sua aplicação em outros contextos. A maior parte da 

turma se envolveu na discussão e outros termos foram trazidos para a conversa. 

No segundo exemplo, propusemos uma palestra sobre o tema “O que é ser 

escritor?” com o autor Moduan Matus. Nela, o palestrante falou sobre a importância 
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da leitura e do reconhecimento dos termos e aproveitou para apresentar seu trabalho 

intitulado “Palavra – poemas visuais (hermenêuticos, concretos, holofrásticos, 

anacíclicos, haplológicos)”. Uma coletânea de palavras que formam uma atraente 

poesia visual e concreta, que trouxe uma estética capaz de despertar a curiosidade dos 

alunos. Apesar de o tema da palestra apresentar um certo grau de complexidade para 

uma turma que estava começando a reagir diante das dificuldades do seu contexto 

social, os alunos demonstraram interesse pelo assunto e deixaram fluir a curiosidade 

diante da novidade do texto, especialmente, fazendo a articulação entre o visual e o 

significado do termo. 

 

Figura 5 - Evento: Palestra: O que é ser escritor? 

 

Fonte: A autora, 2018 
 

Com a palestra de Moduan Matos sobre o papel do escritor e a apresentação 

de seu trabalho, os alunos foram receptivos à experiência. O contato com a leitura dos 

poemas retirados do livro “A Palavra: poemas visuais” rendeu discussões sobre a 

relação da imagem e do significado do termo.  
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Figura 6 - O Léxico em forma 

Fonte: A autora, 2018 
 
Para entendermos se houve mudança comportamental e atitudinal frente aos 

desafios propostos à turma quanto a novos significados de termos e expressões, na 

avaliação do estudo de caso e da prática experimental apresentamos, também, uma 

comparação entre a situação inicial das turmas e a realidade posterior ao uso da 

estratégia de estudo do léxico por meio da interdisciplinaridade. 

 

3.3.1. A Situação inicial dos Alunos 

No período de quatro anos, ao acompanhar um grupo de alunos em sua 

trajetória do 6º ao 9º ano, observamos que a complexidade desse contexto, 

manifestava-se, potencialmente, à medida que “avançavam” no ano de escolaridade. 

Ou seja, as dúvidas que, por ventura, foram trazidas do fundamental I, do 1º ao 5º, se 

potencializaram no segundo segmento. 
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Esse fato, de certa maneira, levantou a questão de como poderia ter 

acontecido o processo de ensino e aprendizagem, partindo de um conhecimento de 

base insuficiente, domínio essencial para o avanço em qualquer uma das disciplinas 

estudadas. Em especial, aquelas consideradas primárias como Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia. 

O desinteresse pelas aulas marcava as turmas, deixando a sensação de que os 

alunos estavam ali apenas para cumprir horário dentro da escola, pois assuntos 

relacionados aos conteúdos não despertavam curiosidade. As atitudes eram mecânicas 

e se revelavam nas únicas perguntas feitas durante as aulas, “que horas vamos sair?”, 

“posso ir ao banheiro?”, “posso beber água?”. Copiavam o que estava no quadro, 

indiferente do tema, sem questionar se estava certo ou errado ou como se dava 

qualquer processo explicado.  

Para eles, as aulas se resumiam em abrir e fechar o caderno, copiar algo e 

aguardar a hora do recreio e da saída. E, para o professor, em tentar explicar o que 

seria trabalhado, colocar a matéria no quadro, fazer a chamada e aguardar a hora de 

troca de sala. Por mais cruel que possa parecer, segundo o relato de alguns 

professores, essa é uma realidade experimentada na maior parte das escolas públicas 

da rede municipal.  

E, por mais paradoxal que pareça, falamos de um ambiente que conta com um 

número expressivo de docentes com formação stricto sensu e alunos que revelam, 

quando há oportunidade, uma capacidade criativa além das expectativas. Trata-se de 

um possível desperdício de talentos que poderia ser evitado com o fortalecimento da 

parceria entre a família e a escola. 

 

3.3.2. Situação pós prática experimental  

 Segundo Ferraz e Belhot (2010, p. 424), na taxonomia de Bloom, o domínio 

cognitivo estrutura-se em níveis hierárquicos de complexidade, do mais simples ao 

mais complexo. No nosso trabalho entendemos que, para avançarmos de um nível a 

outro, foi preciso muito esforço, já que a base inicial estava comprometida.  

Comparando o repertório vocabular dos nossos alunos do oitavo ano com os do 

sexto da residência docente, havia uma distância considerável entre eles. Enquanto 

que para estes, termos como “matéria-prima” e “postura” faziam parte de seu 
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repertório vocabular e eram usados adequadamente em conversas nos seus grupos, 

para aqueles, seus significados eram desconhecidos e não havia contexto que 

pudessem ser aplicados. 

Em virtude disso, resolvemos provocar a turma do oitavo ano com discussões 

que contemplassem essas duas palavras. No entanto, o assunto não prosseguia. Foi 

necessário trazer vários contextos para explicar o sentido e a aplicação dessas 

palavras. A partir do (re)conhecimento dos significados de cada um desses termos, a 

criatividade foi além do esperado e surpreendeu-nos, pois, os alunos protagonizaram 

discussões em que tais palavras eram lembradas de terem sido ouvidas ou lidas. 

Inclusive criavam diálogos entre eles que serviam como um exercício. 

Outro episódio interessante ocorreu durante uma explicação sobre o ato de 

interpretar um texto e apreender as informações contidas neles. Para chamar a 

atenção dos alunos, mostramos as possibilidades de interpretarmos textos usando 

como exemplo a linguagem algébrica.  

Colocamos no quadro um exercício, partindo das marcas de conteúdo de 

matemática, e estimulamos os alunos a resolverem as seguintes operações 

matemáticas de potenciação e de multiplicação: “3²”, “2³” e “2 x 3”, “3 x 2”. No 

primeiro momento, os alunos apontaram como resposta para todas as resoluções o 

valor “6”, pois entendiam que para ambas, a leitura levava ao produto de um número 

pelo outro. Trouxemos a resolução dessa operação matemática partindo da 

interpretação dos significados de multiplicação e potenciação.  

Multiplicação é a sequência de soma de um mesmo número por uma 

determinada quantidade de parcelas e a ordem de colocação dos fatores não altera o 

produto da operação.  

2 x 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12   

6 x 2 = 6 + 6 = 12 

Já a Potenciação é a multiplicação de números ou fatores iguais. Na qual 

multiplica-se a base por ela mesma a quantidade de vezes expressa no expoente e que 

a inversão dos fatores altera o resultado da operação. 

26 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64 

6² = 6 x 6 = 36 
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Quando a turma foi estimulada a fazer uma leitura comparando a linguagem 

algébrica com a usual, chegavam à resposta correta, seguindo, de fato, uma linha de 

raciocínio, um convite ao pensamento.  

2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6 

3 x 2 = 3 + 3 = 6 

3² = 3 x 3 = 9 

2³ = 2 x 2 x 2 = 8 

 

Seguindo a teoria do domínio cognitivo da taxonomia de Bloom (FERRAZ, 

BELHOT, 2010) entendemos que o primeiro passo para o avanço da aprendizagem 

dessas turmas foi perceber a diferença entre eles e compreender o significado dos 

termos potência e multiplicação. 

Diante das situações, valeu traçar um ponto de interseção e trazer à discussão a 

relação de dois aspectos: a Interdisciplinaridade, para se falar das marcas de conteúdo 

de outras disciplinas; e o estudo do Léxico, quanto ao enriquecimento vocabular e 

semântico dos alunos, como estratégia de recuperação da atenção da turma em sala 

de aula, estímulo à curiosidade de aprender e avanço aos níveis hierárquicos para o 

domínio cognitivo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O atual contexto, no qual se insere a educação básica, pública-municipal, pode 

estar engrossando os entraves no processo de ensino e aprendizagem. Escolas com 

pouca infraestrutura de base, como salas sem portas e sem climatização; 

investimentos insuficientes em recursos tecnológicos e materiais de apoio que 

possibilitem enriquecer as aulas. Além disso e entre outros fatores, há profissionais da 

educação desmotivados por problemas político-administrativos. Um desafio aos 

docentes em criar um ambiente favorável para a aprendizagem.  

Contudo, mesmo com as dificuldades aqui apresentadas, este trabalho 

conseguiu despertar um pequeno interesse da turma pelo conteúdo das disciplinas 

envolvidas, em uma perspectiva de significação dos textos estudados. Por meio da 

compreensão de expressões e de termos elementares para a apreensão do(s) 

significado(s) e construção de sentido, percebemos que houve mudança no 

comportamento dos alunos, pois passaram a demonstrar mais curiosidade pelas aulas 

de ILPT, especialmente, quando abordavam o ensino do léxico por meio da 

interdisciplinaridade, sobretudo, por apostarmos em uma prática de ensino que olhou 

para além de um trabalho isolado, mirando em direção à oportunidade de se criar 

condições que despertassem o interesse e prolongasse o desejo dos alunos de 

(re)conhecerem.   

Pois que, não (re)conhecer o significado de determinado termo ou expressão, 

salvo exceções, poderia impedir ou dificultar a apreensão de sentido que, por sua vez, 

pode afastar o aluno da curiosidade e do interesse em aprender, em saber a respeito 

de determinado conteúdo. Nesse trabalho, o que parece redundante é uma fiel 

constatação. 

Considerando as características do corpo discente, o estudo do léxico se 

mostrou como um elemento considerável na construção e produção de sentido dos 

trabalhos em sala de aula de ILPT, especialmente, quando considera o aspecto da 

interdisciplinaridade, no qual os termos abordados em outras disciplinas são discutidos 

e estudados em contexto diferenciado. 

Oportunamente, pela em mesmo ainda não aparecendo como sugestão do 

programa da Secretaria de Educação da rede de Nova Iguaçu, na sua vigente “Proposta 
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Curricular para o ensino fundamental – Anos finais”, elaborada em 2008, para ensino 

da Língua Portuguesa e de Incentivo à Leitura e à Produção Textual – ILPT.  

De fato, essa proposta pretendeu oferecer ao aluno a chance de ele 

compreender seu papel de sujeito nas condições de construir, reconstruir e dar 

significado à aprendizagem por meio do próprio conteúdo das aulas, as quais tomaram 

por base a produção de sentido para o conhecimento e a relação dele com a sua 

realidade. Marca expressiva deste trabalho, a de estimular a curiosidade e o interesse 

dos alunos pelo conteúdo das aulas. 

Um dos indicadores de desenvolvimento do indivíduo se expressa, entre outras 

habilidades, por meio das primeiras palavras escritas ou faladas que se prolonga até a 

exigência de competências linguísticas de interpretar e compreender para se informar 

e se comunicar, seja no ambiente de trabalho, seja na convivência familiar e social, 

logo, o trabalho com o vocabulário é de fundamental importância para o 

desenvolvimento desse indivíduo.  

O resultado da prática do estudo do léxico por meio da interdisciplinaridade 

expressou-se no comportamento do aluno em sala de aula ao demonstrar um pouco 

mais de interesse pelos conteúdos trabalhados. Inclusive, aceitando desafios de aula 

com propostas mais complexas de ensino e buscando alterar a maneira como encarar 

os conteúdos estudados de decorar para pensar. 

Sendo assim, em se tratando de uma aldeia global de ensino e aprendizagem 

no ambiente escolar, na qual a língua parece movimentar-se em maior velocidade, 

apostamos em uma prática mais relacional que instrumental. Buscamos, ainda, a partir 

das observações e da experimentação, aprimorar e dar continuidade aos trabalhos em 

outras turmas. 
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Figura 7 – O estudo do Léxico por meio da Interdisciplinaridade 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: A autora, 2018 
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