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RESUMO 

 
MORGADO, Manoela do Nascimento. Integração e/ou interdisciplinaridade: a proposta 
pedagógica da Secretaria de Educação de Duque de Caxias e a prática docente. 2017. 44 f. 
Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo a análise teórico-prática dos conceitos de integração 
e interdisciplinaridade apresentados pela proposta pedagógica da Secretaria de Educação 
da cidade de Duque de Caxias. Para alcançar tal objetivo, foi realizada uma sequência 
didática, a partir do gênero textual “receita culinária”, com uma turma do 4º ano do Ensino 
Fundamental em uma escola municipal. Tal prática pedagógica levou em consideração as 
orientações do documento de referência da rede e possibilitou uma problematização teórica 
com os autores utilizados na proposta curricular para discutir os conceitos em questão – 
Santomé (1998) e Fazenda (2012). Como resultado, foi possível perceber as dificuldades 
conceituais e estruturais encontradas para a efetivação de um trabalho pedagógico 
integrado e/ou interdisciplinar, mas também, como essa metodologia é favorável para 
despertar o interesse do aluno pela escola e, além disso, possibilitar uma formação mais 
integrada e polissêmica.  
 
 
 
Palavras-chave: Integração; Interdisciplinaridade; Sequência didática; Gênero textual. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Trata-se de um trabalho de conclusão de curso realizado no programa de Residência 

Docente da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura – PROPGPEC do 

Colégio Pedro II. O objetivo geral da produção é a problematização teórico-prática de uma 

sequência didática desenvolvida em uma escola municipal da cidade de Duque de Caxias
1
 

com uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental, a partir de um problema teórico conceitual.   

 O público alvo da ação é um grupo heterogêneo em relação à idade (9 a 14 anos) e ao 

conhecimento (alunos em diferentes níveis no processo de alfabetização). É uma turma 

formada majoritariamente por meninos (há apenas oito meninas na sala) e a questão da 

violência verbal e física é algo muito presente, mas que vem sendo trabalhada, por meio de 

conversas com a professora e a orientação educacional. Casos de roubo e bullying são 

frequentes entre os discentes. 

 Algo que chamava a atenção no grupo era a falta de interesse na realização das 

atividades. Frases como “ah, não quero fazer”, “isso é chato”, “português não” eram muito 

frequentes no início do ano. Tendo isso em vista, houve a tentativa de realização de atividades 

que envolviam diversos saberes de diferentes matérias e interesses, com vista a despertar a 

motivação dos alunos. No último dia da semana, por exemplo, havia uma “revisão” de alguns 

conteúdos dados de segunda a quinta-feira, com objetivo de estabelecer uma relação entre 

eles
2
. 

 Foi notório, porém, uma preocupação da turma em definir que dia seria cada matéria e, 

além disso, uma resistência em estudar outras áreas do conhecimento que não fossem Língua 

Portuguesa e Matemática. A proposta da rede de Duque de Caxias para o Ensino Fundamental 

é o trabalho com áreas integradas: Linguagem, Ciências Físicas Matemáticas, Químicas e 

Biológicas e Ciências Sociais. Contudo, foi possível perceber, por meio de conversa com 

outros colegas de trabalho e através da fala dos alunos, que no ciclo de alfabetização (do 1º ao 

3º ano), as áreas de Linguagem e Matemática eram priorizadas. 

 Ao mesmo tempo em que havia uma demanda pela separação diária das matérias, 

também existia uma mecanização da turma em copiar massivamente do quadro e assim não 

                                                 
1
 A escola pertence ao 3º Distrito de Duque de Caxias (Imbariê) e atende alunos da pré-escola ao 5º ano do 

Ensino Fundamental. Há apenas 11 turmas em cada turno. 
2
 Esse momento de “revisão” era por meio de jogos ou de leitura/ escrita de gêneros textuais que possibilitassem 

uma atividade que abordasse os diferentes assuntos da semana.  
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ocorria reflexão sobre o conhecimento que estava posto. Os alunos não questionavam ou 

refletiam sobre as atividades. Frases como “o que é para fazer aqui”, ou no meio de uma 

explicação/discussão dizerem: “vamos parar de conversar e fazer dever”, eram frequentes. 

Além disso, temas relacionados às ciências naturais ou sociais não eram “bem aceitos” pelos 

alunos, isto é, não havia demonstração de interesse. Atividades como jogos matemáticos eram 

levados como “brincadeira” e os alunos não demonstravam interesse em realizar a proposta. 

 Diante disso, a ideia em dar destaque ao trabalho pedagógico de forma não isolada era 

instigar o interesse do alunado por conhecimentos não só escolares, mas também de seus 

cotidianos. Fazer o aluno ver sentido na escola deveria ser um dos principais objetivos do 

trabalho docente e, de certa forma, acredito que este é o grande desafio da atualidade, tendo 

em vista as diversas formas de entretenimento e os diversos saberes do mundo globalizado 

que ainda não fazem parte da cultura escolar. 

E é partindo dessa questão com os alunos e da motivação docente em dar sentido ao 

espaço da escola, que surge o tema do presente trabalho: o ensino de diferentes áreas do 

conhecimento de forma integrada. O que se coloca como questões de investigação, contudo, 

são: o que seria trabalhar pedagogicamente de maneira integrada? Há diferença entre uma 

proposta curricular integrada e interdisciplinar? Em que medida esse tipo de relação com o 

conhecimento interfere no interesse do aluno e no sentido atribuído à escola? 

Para tentar responder essas questões foi realizada com os alunos uma sequência 

didática, na área de Linguagem, sobre receita culinária, de acordo com o documento 

referência do Município de Duque de Caxias. É importante ressaltar que o presente trabalho 

partiu de um problema da turma em questão, que foi sendo analisado durante todo o ano 

letivo. A experiência prática aqui apresentada tem como proposta não só resolver/intermediar 

o problema, tentando apresentar aos alunos novas possibilidades metodológicas para a 

aprendizagem e/ou estudo, mas também fazer uma discussão teórica conceitual sobre 

interdisciplinaridade e integração curricular. 

Diante disso, os objetivos de tal produção acadêmica são: 1) Estabelecer uma relação 

teórico-prática acerca do ensino integrado e/ou interdisciplinar; 2) Avaliar e refletir sobre a 

minha prática docente, visando seu aprimoramento. 3) Entender as significações estabelecidas 

pelos alunos sobre essas atividades entendidas como interdisciplinares e/ou integradas. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Justificando a construção da problemática de pesquisa acima apresentada, cabe dizer 

que o documento referencial curricular do município de Duque de Caxias se baseia em uma 

concepção marxista da sociedade, colocando a escola como aparelho reprodutor do estado e, 

portanto, reprodutora das desigualdades sociais existentes. Tendo isso em vista, a pauta é a 

necessidade de uma formação humana, que busque a transformação social. O currículo 

integrado seria um meio de abarcar o ser humano em sua totalidade, aceitando as diferenças e 

levando em consideração as demandas do mundo globalizado. 

A divisão do currículo está organizada em objetivos gerais formadores e objetivos por 

área curricular. As áreas, já mencionadas, são três: 1) Linguagem; 2) Ciências Físicas, 

Matemáticas, Químicas e Biológicas; 3) Ciências Sociais. Além disso, há três eixos 

complementares como: Linguagem, Pluralidade Cultural e Ética, que devem ser abordas em 

todas as áreas curriculares. Em linhas gerais há a apresentação de como a reformulação do 

currículo foi pensada na rede e uma reflexão teórica que pautou as decisões. Logo após, na 

segunda parte do documento, há apontamentos sobre a estruturação do currículo e as 

definições conceituais e de conteúdo de cada área curricular. 

Na terceira e última parte do documento são relatadas as contribuições de diferentes 

setores da escola, modalidades e níveis de ensino para construção/efetivação do currículo 

integrado. Cabe dizer que há uma preocupação em expor que as decisões tomadas foram feitas 

de forma democrática, com base no estudo e na reflexão e em uma concepção de currículo 

como “algo vivo e dinâmico no ambiente escolar.” (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 2004, p.7). 

Para justificar a organização do currículo é utilizado como referência Jurgo Torres 

Santomé
3
, que em seus estudos defende que questões sociais e problemas cotidianos deveriam 

ser abarcados no currículo. Este, então, deveria ser pensado em rede, ocupando o lugar da 

disciplinarização do conhecimento. A integração de campos do saber para o autor, 

proporcionaria uma compreensão mais reflexiva e crítica da realidade:  

“A proposta curricular integrada, apresentada por Santomé, procura 

alinhavar os requisitos destacados pela globalização, bem como respeitar o 

atrelamento entre as disciplinas enfatizado pela interdisciplinaridade dos 

                                                 
3
 SANTOMÉ, J. Torres. Globalização e interdisciplinaridade - o currículo integrado. Porto Alegre. Artmed, 

1998. 
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conhecimentos.” (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2004, 

p.30). 

O conceito de interdisciplinaridade é abordado no documento com Ivani Fazenda
4
, 

levando em consideração a formação integral do sujeito, concebendo o homem como um todo 

e não um ser fragmentado. Essa parte do documento, porém, não contém muitos 

esclarecimentos do pensamento da autora.  

A partir da leitura na íntegra, é possível dizer que não há preocupação em definir e/ou 

problematizar o que se entende por interdisciplinaridade e, além disso, esse conceito não é 

separado da ideia de integração. As menções (Secretaria de Educação, 2004) se remetem a um 

“Currículo Integrado” e, ademais, “a proposta apresenta um caráter interdisciplinar” (p.XI). 

Diante disso, o questionamento que justifica o tema e os objetivos da presente pesquisa é: 

apesar de haver a integração de disciplinas em cada área curricular, ainda há uma divisão no 

currículo, tendo em vista que não há uma proposta de diálogo entre as áreas curriculares, mas 

somente entre as disciplinas abordadas dentro de cada área. Algo que fragiliza o conceito de 

interdisciplinaridade, pensada até mesmo a partir de ideias do documento, como uma forma 

de romper as barreiras da disciplinarização.  

É importante ressaltar que Aires (2011) irá retratar que a interdisciplinaridade propõe a 

quebra de barreira entre as disciplinas, como já dito, e que essa relação com o conhecimento 

está relacionada aos conteúdos abordados (a dissolução de sua fragmentação), o que seria uma 

característica interna de cada área do saber. Já a integração não partiria das disciplinas, mas de 

centros de interesse que, fundamentalmente, são aspectos externos a cada área do saber. 

Somente após a definição de quais conhecimentos são necessários para a resolução de um 

problema ou desses aspectos externos mencionados, é que serão buscadas as disciplinas 

necessárias.  

As contribuições desse trabalho perpassam pelo investimento de trabalhar de maneira 

dinâmica com os alunos, tentando ir de encontro a uma perspectiva de escola que visa o 

engessamento e a disciplinarização dos corpos. Ao contrário disso, se busca dar ênfase ao 

protagonismo discente, dando luz a assuntos presentes em seu cotidiano e que dessa forma o 

aluno veja sentido em ir/estar na escola. Além disso, esta produção poderá nos ajudar a pensar 

                                                 
4
 FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade : história, teoria e pesquisas. São Paulo, Papirus, 1994. 
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não só a proposta pedagógica da secretaria de educação em questão, mas as possibilidades de 

estabelecer uma relação entre o documento e prática docente.  

Posta essa primeira problematização, a sequência didática a ser realizada com a turma 

de 4º ano do Ensino Fundamental foi feita com base nos pressupostos apresentados pelos 

referenciais da rede em questão. Sua análise prática e teórica foi efetivada em confronto com 

referências bibliográficas, de modo a tentar responder às questões iniciais dessa pesquisa, 

acerca da possibilidade de diálogo entre abordagens interdisciplinares e/ou integradas do 

conhecimento.  

3. OBJETIVOS 

 

 É importante esclarecer, nesse momento do trabalho, que existem objetivos em relação 

a esta produção acadêmica - que giram em torno dos sentidos que eu, enquanto docente, 

pretendo estabelecer/esclarecer na relação teoria e prática - e os objetivos da sequência 

didática, apresentada como metodologia de trabalho. Contudo, vale frisar que essas pretensões 

se encontram entrelaçadas, na medida em que os objetivos da dinâmica em sala de aula 

corroboram para a análise e problematização dos objetivos do trabalho. 

Como já mencionado, na introdução dessa produção, os objetivos desse trabalho de 

conclusão de curso são: 1) Estabelecer uma relação teórico-prática acerca do ensino integrado 

e/ou interdisciplinar; 2) Avaliar e refletir sobre a minha prática docente, visando seu 

aprimoramento 3) Entender as significações estabelecidas pelos alunos sobre essas atividades 

entendidas como interdisciplinares e/ou integradas.  

Para o cumprimento de tais objetivos e, levando em consideração as áreas do 

conhecimento abordadas nas orientações do município no que confere ao campo da 

Linguagem (Arte, Educação Física, Língua Portuguesa), realizei uma sequência didática com 

meus alunos que teve o objetivo de lhes promover possibilidades de: 

 Reconhecer estruturas gramaticais e sintáticas presentes nas diferentes tipologias 

textuais; 

 Produzir sentidos, nas práticas de leitura, escrita e fala, com desenvolvimento da 

sensibilidade para reconhecer a intencionalidade implícita do texto e conteúdos 

discriminatórios ou persuasivos;  

  Utilizar indicadores para fazer antecipações e inferências em relação ao conteúdo 

do texto e à intencionalidade; 
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 Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento 

adequado na comunicação cotidiana, nas interações com pessoas de outros grupos sociais;  

 Utilizar as linguagens como instrumento de interação com o meio; 

 Experimentar as diferentes linguagens, através de vivências artísticas respeitando as 

diversas culturas; 

 Construir e representar suas ideias sobre o mundo, utilizando diferentes materiais e 

formas de expressão; 

É possível dizer que os primeiros objetivos apontados se tratam de uma intenção 

teórica, enquanto os segundos têm um caráter mais prático. Essa relação tentará ser 

alinhavada ao longo dessa produção e obedecer a um dos princípios fundamentais do trabalho 

docente, que é a relação entre teoria e prática. A primeira pretensão se trata de um problema 

conceitual vivido da prática docente, de objetivos que deviam ser atingidos com a discussão 

teórica aqui apresentada em contraposição aos resultados da sequência didática trabalhada 

com a turma. Os objetivos pretendidos com a realização da sequência didática, então, se 

referem ao que eu pretendi que os alunos alcançassem. 

Explicitando essas correspondências entre os objetivos mencionados: 1) o 

estabelecimento de uma relação teórico-prática acerca do ensino integrado e/ou 

interdisciplinar, que foi realizado a partir da sequência didática feita em diálogo com as 

teorias sobre o tema.  2) Avaliar e refletir sobre a minha prática docente, visando seu 

aprimoramento, o que foi possível a partir das análises dos resultados acerca do que seria 

trabalhar de modo integrado e/ou interdisciplinar, assim como com base nas análises do 

documento em questão. 3) Entender as significações estabelecidas pelos alunos sobre essas 

atividades entendidas como interdisciplinares e/ou integradas, através de uma avaliação feita, 

do ponto de vista discente, com base nas experiências proporcionadas pela sequência didática 

sistematizada na turma.  
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4. METODOLOGIA 

Para cumprimento das pretensões apontadas acima, a metodologia utilizada foi a 

análise do documento curricular de referência do município de Duque de Caxias, em diálogo 

com referências que tratem da interdisciplinaridade e/ou integração curricular e, 

paralelamente, uma sequência didática para a turma em análise. É importante dizer que o 

problema de pesquisa partiu não só de um posicionamento da turma em querer estudar as 

matérias de forma compartimentada e da resistência no estudo de Ciências Humanas e da 

Natureza e de atividades lúdicas, mas também de um problema docente (meu) em tentar 

entender a proposta curricular da rede e o sentido atribuído a minha prática.  

Para que os objetivos desse trabalho fossem alcançados, foi realizada uma sequência 

didática com ênfase na área de Linguagem. Esta abarca matérias como: Língua Portuguesa, 

Educação Física e Artes. Cabe dizer que o documento referencial curricular da rede trabalha 

com objetivos conceituais e procedimentais, que foram utilizados como meta geral da 

presente proposta. O tema a ser abordado foi receita culinária, que teve desdobramento em 

seis aulas consecutivas. 

 A justificativa para isso é que os gêneros textuais estão associados à comunicação e, 

consequentemente, são auxiliadores ao convívio social. O trabalho em sala de aula com estes 

recursos possibilita ao aluno, além de melhorar a capacidade de decodificação/interpretação 

de diferentes linguagens, compreender, modificar, comunicar e atuar na sociedade em que está 

inserido.  

 A receita culinária é um gênero intimamente relacionado ao meio social das crianças. 

Independente da classe econômica, sua realização ou produção é uma ação presente na vida 

cotidiana das pessoas em geral. Assim sendo, o trabalho com este gênero textual em sala de 

aula pode proporcionar o interesse do aluno e com isso facilitar a aprendizagem. Segundo 

Vygotsky (2001), a emoção e o interesse devem ser pontos de partida do trabalho educativo. 

  A contribuição que o ensino prático acerca desse gênero pode trazer é para além da 

aprendizagem do código, pois os alunos, além de leitores tem a possibilidade de experiemntar 

e ter contato efetivo com a produção de receitas culinárias (gênero proposto). Dessa maneira, 

o aprendizado é permanente e contribui com a formação integral desse aluno. Outro fator que 

vale a pena destacar, para justificar o ensino desse gênero textual, é que ele possibilita 

domínios sociais de comunicação referentes à situações que envolvam instruções e 

prescrições. 
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 Vale a pena mencionar que o contexto em que este trabalho se desenvolveu foi o 

cotidiano das atividades junto a uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental, com 26 

crianças entre 9 e 14 anos. Além disso, se trata de um grupo heterogêneo em relação aos 

níveis da língua escrita, segundo Ferreiro e Teberosky (1986). Em relação ao comportamento, 

se trata de crianças com dificuldades de concentração e problemas de indisciplina, como já 

mencionado. 

No que confere ao trabalho com Artes e Educação Física, também abordados na área 

de Linguagem, é importante dizer que não há professores especializados na escola, portanto, 

essas áreas do conhecimento são trabalhadas também por mim, como professora generalista. 

É importante dizer que para além da sequência didática trabalhada como metodologia, foi 

realizada, também, uma roda de conversa com as crianças, de modo a tentar entender o 

sentido estabelecido às atividades que tinham sido propostas. Esse momento foi devidamente 

registrado, por meio de gravador, e serão também aqui analisadas. 

Cabe dizer que a pretensão da roda de conversa apresentada leva em consideração que 

as crianças são indivíduos com características específicas, que lhes atribuem uma identidade 

particular, sendo assim, as experiências que foram vividas anteriormente influenciam, em 

grande medida, em seus posicionamentos e/ou respostas às perguntas realizadas. Esse método 

de análise contribui para pensar não só sobre como os alunos significavam o trabalho 

pedagógico realizado, mas também, para dar luz ao protagonismo infantil. Isto é, esse 

movimento foi construtivo para mim, enquanto docente, mas também para eles, na medida em 

que pode contribuir para a formação de suas identidades. Segundo Saramago (2001) “A 

infância caracteriza-se por um núcleo próprio de relações intergrupais protagonizadas pelas 

crianças, capazes de intervir socialmente através da autonomia atribuída pela própria 

experiência social” (p.10).  

A escola, nesse sentido, é o lugar privilegiado para o trabalho com crianças. Segundo 

Saramago (2001), as instituições escolares possuem papel significativo como local de 

interação e socialização, em uma medida muito próxima daquilo que é proporcionado pela 

família. Sendo assim, trabalhar com 4º ano do Ensino Fundamental foi/é lidar com crianças de 

9 a 14 anos, que já possuem uma trajetória escolar iniciada, algo que contribui para que a 

idade seja uma variável importante na análise feita sobre a roda de conversa. 

Metodologicamente, lidar com grupos de crianças, significou, então, pensando com a última 
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autora mencionada, realizar uma entrevista-conversa de grupo, que é apropriada para a 

abordagem de temas mais abrangentes e de maneira exploratória. 

As perguntas foram pensadas a partir dos objetivos deste trabalho, principalmente, 

tentando dar luz à opinião das crianças, mediante a suas experiências na sequência didática e 

de sua trajetória escolar. Sendo assim, esse momento fez parte não só da avaliação, mas da 

execução do trabalho. As perguntas realizadas foram: 1) O que lembram sobre as atividades 

com receita? 2) O que fizemos de diferente que não fazemos todos os dias? 3) Que atitude 

significa estar estudando? 4) A gente teve todas as atitudes, mencionadas na questão anterior, 

durante as atividades sobre receita? 5) O que fizemos de diferente nas atividades sobre 

receita? 6) O que foi mais legal, as atividades sobre receita ou o que fazemos todo dia? 7) Se 

no próximo ano fizermos atividades iguais as das receitas, tudo bem?  

Ainda em relação às preocupações metodológicas, é de grande relevância esclarecer 

em que se constitui o trabalho com sequência didática. Segundo Doez, Noverraz, Schneuwly 

(2004) “uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.” (p.97). No caso referido, 

é utilizado o gênero receita culinária, que dialogando com as finalidades dessa metodologia, 

proporciona ao aluno o domínio de tal gênero, com vistas a falar e/ou escrever em situações 

de comunicação que envolva tal tipologia. 

Segundo os autores mencionados acima, a estrutura da sequência didática deve ser: 1) 

Apresentação da situação; 2) Produção inicial; 3) Módulos; 4) Produção final. No modelo 

proposto por Doez, Noverraz, Schneuwly (2004) deve haver a exposição da situação com uma 

produção inicial, que apresentará os conhecimentos prévios da turma e adequará as atividades 

dos módulos às necessidades discentes retratadas. Já nos módulos, deverá haver exercícios e 

atividades que pretendem a aprendizagem do gênero trabalhado. A quantidade de módulos 

pode variar, de acordo com a demanda da turma. Por fim, a produção final, seria também uma 

avaliação, segundo os autores, de tipo somativo, na qual haveria a análise do progresso feito 

pelo aluno. Nesse momento o discente colocaria em prática o que foi aprendido ao longo da 

sequência. 

Na sequência pensada para este trabalho, em grande medida influenciada pelo modelo 

apresentado anteriormente, houve uma introdução ao tema, de modo a entender os 

conhecimentos que os alunos tinham sobre o gênero. O contato inicial com a receita culinária 
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foi feito a partir da análise de sua tipologia textual e de produção coletiva. A ampliação do 

repertório sobre o gênero foi realizado através de um desenho animado, que tinha receita 

culinária como tema. Houve a produção de uma receita coletiva com o grupo. Esse momento, 

junto com o contato com diferentes receitas, em diferentes suportes, contribuiu para 

organização e sistematização do conhecimento sobre o gênero (situação de produção, 

circulação, características da linguagem). Houve a confecção de um livro de receita para 

registrar as produções da turma. Toda aula havia um trabalho escrito individual e/ou coletivo, 

como será possível observar na descrição feita a seguir sobre a sequência didática. A produção 

final foi o registro de uma receita, a partir da observação de sua realização. A avaliação foi 

sendo realizada ao longo do processo, assim como, as adequações das etapas, conforme 

necessário. 

A opção por essa metodologia teve como objetivo a sistematização do ensino de um 

gênero textual, trabalhando com objetivos didáticos de diferentes áreas de conhecimento. A 

escolha pelo gênero receita culinária ocorreu, pois este conteúdo já estava inserido no plano 

de curso da turma e, além disso, outros gêneros já haviam sido abordados. Nesse sentido, a 

característica principal desse exercício pedagógico é a relação entre um conjunto de 

atividades, que têm um caráter contínuo e pretendem tornar significativa a aprendizagem. Os 

detalhes de tal empreendimento serão retratados a seguir. 

4.1. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 No primeiro dia da sequência, a turma foi dividida em trios e cada um recebeu um 

objeto relacionado à receita culinária. Eles deveriam analisar os mesmos e preencher uma 

quadro que perguntava: o nome, a utilidade, o lugar utilizado, a situação em que eram usados 

e se serviam ou não para medir. Nessa folha, eles também ilustraram o objeto
5
. Após a análise 

dos alunos, houve uma apuração coletiva no quadro para que fossem vistas as similaridades 

dos itens. Posteriormente ocorreu a realização de um texto coletivo, usando os nomes 

mencionados no quadro. No terceiro momento, os alunos responderam uma folha de atividade 

sobre o gênero receita culinária e, por fim, houve um ditado com palavras relacionadas ao 

tema da aula.  

                                                 
5
 Os objetos foram: colher de sopa, garfo, copo, xícara, copo medidor, tabuleiro, bandeja, colher de sobremesa, 

colher de pau, caixa de gelatina vazia. 
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Figura1 – Alunos analisando os objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Alunos analisando os objetos. 

No primeiro momento da análise dos objetos, a turma fez associações do uso cotidiano 

dos mesmos. A relação com receita culinária não foi feita diretamente por eles nessa primeira 

aula. Na discussão coletiva e na sistematização no quadro
6
, apesar de todos concordarem que 

o uso dos objetos era feito na cozinha, na indicação da situação que era usado, nem sempre 

estabeleceram uma relação. Isto é, o lugar e o momento não necessariamente tiveram um 

vínculo, na consideração dos alunos. Eles tiveram dificuldade de fazer o texto coletivo. 

                                                 
6
 Nesse momento, eu desenhei um grande quadro na lousa, igual ao que eles tinham para fazer a atividade, e fui 

escrevendo o que eles respondiam sobre a observação de cada objeto. 
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Muitos diziam que estavam com sono e queriam fazer dever. As ideias foram surgindo a partir 

dos estímulos realizados por mim, através de questionamentos e possibilidades apresentadas. 

Figura 3 – Quadro com análise e texto coletivo sobre os objetos. 

  

No segundo momento (folha de exercício) foi explicado uma primeira vez e os alunos 

deveriam cumprir as atividades sozinhos. Contudo, eles apresentaram dificuldades em 

algumas questões, então resolvi ler as perguntas coletivamente e dar um tempo (de pergunta 

em pergunta) para eles responderem. Na folha havia uma receita sem título, poucos chegaram 

à inferência que se tratava do gênero receita culinária. Na última pergunta (se já havia lido 

algum texto parecido) a resposta da maioria foi negativa. A identificação da estrutura do texto 

também foi difícil e feita coletivamente. No terceiro e último momento (ditado), eu propus 

que fosse definido um tema para a aula, a partir das atividades anteriores e palavras ditadas. O 

assunto definido foi “cozinhar”. Algo que apontou para uma introdução ao tema pretendido.  

 Figura 4 – Quadro com as palavras do ditado e assunto da aula, definido pelos alunos. 
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Figura 5 – Atividade segundo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No segundo dia, foi transmitido, com o auxilio do Datashow, o episódio “O bolo de 

Tia Anastácia” do Sítio do Pica-Pau Amarelo
7
. Houve a apresentação inicial do desenho, sua 

história, do autor e a maioria da turma já havia assistido alguns episódios da trama infantil. 

Eles assistiram ao vídeo uma vez e a turma comentou sobre o destaque dado à receita feita 

pela Tia Anastácia e pela Emília, fazendo comparações. Depois disso, eles viram mais uma 

vez e houve uma discussão oral sobre as diferenças e semelhanças entre as receitas feitas 

pelas duas personagens, os momentos, a ordem, o resultado.  

Em seguida, houve a produção de uma receita coletiva pela turma, sendo eu a escriba. 

Nesse momento, foi perceptível a dificuldade dos alunos na organização dos momentos de 

uma receita. A comida escolhida foi bolo de chocolate, por meio de votação, acredito que por 

influência do desenho. Aproveitando essa experiência, utilizei exemplos do próprio vídeo para 

fazer com que eles pensassem na organização estrutural desse tipo de texto – receita. Por fim, 

                                                 
7
 https://www.youtube.com/watch?v=pxZzeU9QMQI 
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ficou combinado que eu iria fazer o bolo em casa, de acordo com a estrutura pensada e trazer 

para que todos comessem. 

O último momento desse dia foi a confecção do livro de receitas para registro do que 

estávamos fazendo e ainda íamos fazer nas aulas. Houve, contudo, resistência da parte dos 

alunos para elaboração do material. Dois alunos não quiseram fazer e, depois, de conversar 

com o grupo sobre a oposição, eles decidiram que elaborariam o livro em dupla. Distribuí, 

então, quatro folhas brancas e uma colorida (que seria a capa) de papel ofício, que deveriam 

ser dobradas ao meio. Foi interessante perceber que, apesar da recusa inicial de realizar a 

atividade, os alunos, em dupla, decidiram pela organização de um ser o escritor e outro o 

ilustrador da obra. Nesse primeiro dia, com o livro, eles deveriam registrar a receita coletiva e 

assim fizeram. 

Figura 6 – Capa de alguns livros de receitas. 
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Figura 7 – Receita de bolo coletiva, registrada no livro de receitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No terceiro dia, a proposta era realizar o trabalho em grupo, mas a turma preferiu fazer 

em dupla, conforme a organização para elaboração do livro. É importante ressaltar que, nesse 

segundo dia, já houve atrito entre alguns alunos na decisão de algo relacionado à produção e, 

por isso, resolveram fazer cada um seu livro. Os alunos que não quiseram participar ainda 

continuavam na mesma posição, sem chance de convencimento. Foram distribuídos, então, 

livros, embalagens, revistas que possuíam receitas culinárias. Os alunos deveriam identificar, 

escolher sua preferida, recortar e colar no livro ou copiar. Poderia ser escolhida uma receita 

para a dupla ou uma para cada membro.  

Nesse momento, eu fiquei circulando entre os alunos, auxiliando na escolha, 

perguntando sobre suas preferencias e se eles também possuíam dúvidas em relação a tipos de 

comida nunca vistos antes. Todos pareciam muito envolvidos com a atividade e alguns alunos 

que inicialmente não quiseram produzir o livro, se juntaram a colegas formando duplas ou 

trios. Após, os alunos, em sua organização, mencionavam oralmente qual a receita escolhida, 

o porquê e onde tinham encontrado. Dei a eles, então, uma folha com as seguintes perguntas: 

Qual o título do texto? Qual o autor? Com que objetivo alguém escreve uma receita culinária? 

Onde podemos encontrar receitas? A estrutura do texto de uma receita é a mesma de uma 

história? Explique. 
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Figuras 8/9 – Alunos recortando e colando em seus livros receitas de diferentes 

suportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Atividade sobre a receita escolhida para compor o livro. 
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Foi perceptível, nesse momento, por parte dos alunos, a ausência do autor na maioria 

das receitas, todos perceberam que sua estrutura não é a mesma de histórias lidas por mim, 

semanalmente. Os diferentes suportes foram notados e a intencionalidade de ensinar alguém a 

cozinhar, também foi mencionada. Algo que chama atenção, porém, é que nem todos os 

alunos responderam a essas perguntas na folha, de forma completa, ou seja, deixaram parte 

em branco. Apesar disso, nesse dia, a maioria se mostrou mais envolvida em realizar as 

tarefas propostas. Frases como: “fazer esse livro é legal” ou “podemos ficar com ele depois”, 

“quero mostrar para minha mãe” eram frequentes. 

Ainda nesse dia, foi pedido para casa que eles pensassem em sua comida favorita, 

perguntassem a um adulto como ela era feita e registrassem no caderno. A maioria não fez a 

atividade. A realização de dever de casa é um problema na turma. A sequência, então, foi 

prosseguida, através agora, da realização de uma receita em sala de aula. Então, na aula 

quatro, a mais emocionante da proposta, foi realizada inicialmente a interpretação de um texto 

sobre hidratação e a importância dos líquidos e alimentos no verão e, posteriormente, a 

elaboração de um suco com a turma. 

Figura 11 – Atividade introdutória para realização da receita. 
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Figuras 12/13/14 – Realização prática das receitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levei ingredientes como: morangos, sal, açúcar, leite e água. O material utilizado foi o 

liquidificador e o copo medidor. A receita foi feita com a colaboração de todos e a proposta 

inicial foi um suco.  Então, eu ia perguntando as possibilidades entre os ingredientes trazidos 

(água ou leite, açúcar e/ou sal, uma caixa de morango ou duas). Foi decidido pela realização 

de um suco e depois de uma vitamina, um utilizando água e outro leite, ambos de morango. 

Todos puderam degustar a receita preparada e a proposta final era que eles registrassem no 

livro de receitas como eu havia feito tanto o suco, quanto a vitamina. Foi impressionante 

perceber como foi mais fácil para eles fazerem uma relação teórica (estrutura da receita), a 

partir da minha prática (fazer a receita em sala de aula com eles), algo que somente com a 

folha de exercícios foi difícil de realizar.  
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Figura 15 – Registro da receita feita em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Registro da receita feita em sala de aula. 
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A quinta aula seria a elaboração de um texto coletivo sobre a receita realizada na aula 

anterior, mas os alunos já haviam realizado esse momento em seus livros de receita. Então, 

parti para a última aula e momento do processo, que era a produção de uma receita de forma 

autônoma. Eles deveriam produzir uma receita de sua preferência, que poderia ser inventada 

ou que já conhecessem e escrever no livro. Eu precisei auxiliar nesse momento alguns alunos 

que faltaram algumas aulas ou que se mostraram dispersos durante as atividades e tinham 

dificuldade em estruturar a escrita da receita que queriam. Seguem abaixo algumas produções 

finais: 

Figura 17 – Produção final de receita. 
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Figura 18 – Produção final de receita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

  

A troca nesse momento final foi notória, tanto no que confere à informação sobre a 

forma de fazer um determinado prato ou outro, quanto na organização do texto. Cabe dizer 

que nesse episódio houve resistência por parte da turma, por dizerem que queriam fazer dever 

e já estavam “enjoados de receita”, mas, no final, a atividade foi realizada. Eu frisei que 

aquela seria a última aula e eles estavam preocupados se a confecção do livro valeria ponto 

para a nota de Língua Portuguesa, como se isso fosse uma condição para realizar a tarefa. 

Nesse momento foi perceptível que há uma oscilação entre querer realizar a atividade 

proposta e a preocupação se aquilo realmente é “importante”.  

Alguns dias após a realização das atividades da sequência acima apresentada foi 

realizada uma roda de conversa com a turma para entender de que forma eles significavam 

aquelas atividades, em contraposição a outras existentes na rotina escolar. A primeira pergunta 

foi a respeito do que eles lembravam e as respostas foram: “criou uma receita de bolo”, 

“pegamos objetos da bolsa e identificamos eles”, “viu vídeo para fazer o bolo”, “receita”, 

“fizemos vitamina”. A segunda pergunta foi o que eles fizeram de diferente na sequência que 

não faziam todos os dias e as respostas não se alteraram muito: “receita”, “vitamina e suco”, 

“preencher o quadro em dupla”, “experiência da vela em ciências”. Este último item 
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mencionado foi realizado em uma aula prática com a turma, algo que aponta para as 

relevâncias possíveis desse tipo de ação pedagógica. 

Ao serem questionados se as experiências apontadas por último eram iguais ou 

diferentes das feitas todos os dias em sala de aula, o retorno foi direcionado ao diferente. A 

quinta indagação foi sobre a indicação de uma atitude que significasse estudar e os 

apontamentos foram: “guardar o material”, “estudar é aprender”, “ler livro”, “responder o 

dever”, “fazer continha”, “copiar o dever”, “prestar atenção”, “tirar boa nota”, “pegar cola”. 

Algo que chamou atenção é que nenhuma das atividades utilizadas na sequência didática foi 

considerada pelos alunos como uma atitude que represente estudar. Apesar disso, ao serem 

questionados sobre o que era mais legal, as respostas foram em direção aos exercícios 

propostos nas atividades sobre receita e não aos feitos cotidianamente. 

Alguns alunos, porém, defenderam suas ideias ao dizerem que o mais legal era “fazer 

dever” e “copiar do quadro”. Algo que indicia para uma resistência, ainda que da minoria, a 

esse tipo de metodologia que fuja aos parâmetros tradicionais. Por fim, ao questionar se no 

ano seguinte poderia utilizar só atividades parecidas com as feitas na sequência didática sobre 

receita todos responderam que sim
8
. Foi perceptível uma empolgação e interesse da turma em 

analisar o que havia sido feito, mas não necessariamente uma mudança da representação que 

eles têm sobre o que significa estudar. Penso, contudo, que essas atividades aqui expostas e 

analisadas contribuíram para que os alunos construíssem e se apropriassem do conhecimento 

de outra maneira e, em grande medida, se abrissem a oportunidades diferentes de 

aprendizado, que no início do ano era tão difícil. 

5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 A proposta de problematização das Orientações Curriculares do Município de Duque 

de Caxias, através da prática docente, trouxe a tona diversas questões para análise. Com isso, 

vale a pena iniciar esse tópico com algumas considerações sobre o documento. Denominado 

como “proposta pedagógica”, seu ano de publicação é 2004, ou seja, há 13 anos esse é o 

referencial da rede. Ele foi resultado de um movimento de reestruturação curricular, que tem 

como preocupação uma educação e uma prática pedagógica transformadora. A parte I do 

documento conta a história de como foi a participação das escolas e comunidade na 

construção do currículo. Nela, há também, uma explanação sobre os referenciais teóricos 

                                                 
8
 No ano de 2017 a turma continuará sob minha responsabilidade. 
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utilizados como embasamento para a estruturação. Na parte II são retratadas a organização, a 

finalidade/ justificativa dos eixos estruturadores
9
 e das áreas curriculares

10
. Por fim, Na parte 

III, há uma explicação de cada área curricular, seus fundamentos e objetivos. 

 A proposta abarca a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens 

e Adultos – EJA. Há uma contextualização dos arranjos da sociedade capitalista, do papel da 

escola nesse cenário, de como a sociedade tecnológica e a necessidade de mão-de-obra 

abandona a perspectiva humana e dá luz a dimensão utilitária da educação. O documento vai 

contra esse posicionamento utilitarista e se coloca a favor dos interesses das camadas 

populares. São utilizados alguns autores para compreender a escola dentro desse contexto de 

mundo globalizado, intercultural e de novos processos de segregação e exclusão social.
 
Os 

autores mencionados como referências, são: Edgar Morin, Celso Vasconcelos, Nilbo 

Nogueira, Antoni Zabala, Jurgo Santomé e Ivani Fazenda. Esses dois últimos são utilizados 

para discorrer sobre as ideias de integração e interdisciplinaridade, que são problematizadas 

no presente trabalho. 

 A organização dos referenciais, segundo o documento, é influenciada pelas demandas 

sociais. A proposta é integrar diferentes áreas do conhecimento. Os eixos estruturadores 

teriam a função de “alinhavar as diferentes áreas curriculares integrando-as para a plena 

formação do aluno” (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2004, p.36). Essas áreas 

curriculares objetivariam a formação complexa de um cidadão autônomo que saiba atuar no 

mundo contemporâneo. Essa formação, segundo o documento, não seria possível com uma 

organização curricular disciplinar. A proposta da rede, então, é de um currículo integrado com 

uma abordagem interdisciplinar. Para isso as disciplinas com pontos em comum são 

distribuídas em áreas curriculares e os eixos estruturadores seriam a ligação entre essas áreas. 

 É trabalhado, na proposta, a noção de conhecimento conceitual, atitudinal e 

procedimental. Em Ciências Sociais, os conhecimentos são atrelados, não há uma divisão por 

disciplina, como ocorre em Ciências da Natureza, por exemplo. Nesta, a separação é feita 

entre Ciências e Matemática. Em Linguagem também ocorre essa divisão entre Artes, 

Educação Física, Língua Estrangeira e Língua Portuguesa. Os conteúdos/conhecimentos são 

estabelecidos em cada uma das três áreas, de acordo com o nível de ensino. Há, também, 

preocupação do diálogo dessas com os eixos estruturadores do currículo. Esses eixos estão 

                                                 
9
 Os eixos estruturadores são: Linguagem, Pluralidade Cultural e Ética. 

10
 As áreas curriculares são: 1) Linguagem (Arte, Educação Física e Língua Portuguesa); 2) Ciências Físicas, 

Matemáticas, Químicas e Biológicas; 3) Ciências sociais. 
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presentes na estruturação de cada área, mas não de forma a promover o diálogo entre elas, 

como seria, teoricamente, a proposta. 

 Como já mencionado, a rede propõe um currículo integrado, mas usa os termos 

integrado e interdisciplinar sem um cuidado de análise. A diferença entre esses conceitos é 

algo que esse trabalho se propõe a problematizar, levando em consideração que essa 

diferenciação é fundamental para o trabalho docente. Afinal, realizar um trabalho 

interdisciplinar e integrado é a mesma coisa? Outro ponto relevante é que os autores 

utilizados para embasar a escolha – Santomé e Ivani Fazenda- não dialogam completamente, 

como será mostrado ao longo dessa produção. Não há, no referencial, um direcionamento de 

como fazer, mas uma preocupação em teorizar determinadas escolhas e definir os conteúdos/ 

conhecimentos que devem ser ministrados em cada área curricular. Na última parte do 

documento, há uma reflexão sobre os níveis, modalidades de ensino e profissionais inseridos 

nesse currículo integrado. Contudo, a preocupação não é apontar como seria a prática 

pedagógica, mas a teorização. 

Mesmo seguindo as indicações do documento, a dúvida sobre os conceitos de 

interdisciplinaridade e integração não foram sanadas. Tal fato ocorreu, em grande medida, 

pelo fato da teoria apresentada não atender, de forma satisfatória, às necessidades de 

embasamento para a prática docente. Dessa maneira, um dos objetivos de desenvolver este 

tópico do trabalho e de realizar este produto final foi o de entender as ideias dos autores 

apresentados nas orientações curriculares do munícipio. Como mencionado na introdução, são 

utilizados os estudos de Ivani Fazenda e Jurjo Torres Santomé. A primeira, de origem 

brasileira e o segundo espanhol. 

 Para a primeira autora mencionada os conceitos de integração e interdisciplinaridade 

não são sinônimos, mas o primeiro é uma pré-condição e/ ou uma etapa para a segunda existir. 

Fazenda (2011) irá apontar que a integração, nesse sentido, seria de conhecimentos e, para 

além das disciplinas, ou seja, um momento anterior à interdisciplinaridade. Essa integração 

com vistas à interdisciplinaridade, porém, só ocorreria por meio da interação. Esta 

proporcionaria a possibilidade de questionamentos e transformação da própria realidade.  

Sendo assim, a permanência na integração, na visão da autora, não proporcionaria o 

questionamento, mas a manutenção do status quo. Tendo isso em vista, integrar significa 

apenas acomodar, podendo ser identificado, também, dentro da categoria do multi ou 
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pluridisciplinar. Para Fazenda (2008) multi e pluridisciplinar são a “justaposição de conteúdos 

e disciplinas heterogêneas ou integração de conteúdos em uma mesma disciplina” (p.71) 

Nesse sentido, não haveria preocupação com a interação – condição básica para a 

interdisciplinaridade – somente com a justaposição e/ou acomodação de conteúdos ou 

disciplinas. Nas palavras da autora, o uso desse posicionamento seria uma “nova rotulação de 

velhos problemas”. (p.84) 

O conceito chave da obra da autora é a interdisciplinaridade, que segundo ela, é uma 

atitude que proporcionaria a colaboração entre as diversas disciplinas, através da interação. 

Essa concepção substituiria a ideia de fragmentação do conhecimento e permitiria a 

aproximação da realidade social dos alunos e novas interpretações das realidades 

socioculturais. A interdisciplinaridade escolar para Fazenda (2011) estaria a favor da 

transformação social, possibilitaria uma identificação entre o vivido e o estudado, através de 

variadas experiências.  

De acordo com os pensamentos da autora, “a possibilidade de situar-se no mundo hoje, 

de compreender e criticar as inumeráveis informações que nos agridem cotidianamente, só 

pode acontecer na superação das barreiras existentes entre as disciplinas.” (FAZENDA, 2011, 

p.75). Com isso, é possível apontar que o trabalho interdisciplinar também proporcionaria o 

interesse do aluno, pois leva em consideração sua realidade social. Nessa perspectiva, então, a 

escola formaria um homem inserido em sua realidade e um agente de mudanças no mundo, 

por meio das relações dinâmicas entre as diferentes disciplinas
11

, em associação com os 

problemas da sociedade. 

Cabe dizer, ainda com base nos estudos de Ivani Fazenda, que não existe um consenso 

ao se definir o conceito de interdisciplinaridade. Pelo que foi possível perceber, a autora é 

uma das referências no Brasil, onde, infelizmente existem poucas produções sobre o tema. Em 

seus estudos, ela usa como embasamento, em grande medida, autores internacionais como: 

Guy Michaud (França), H. Heckhausen (Alemanha), M. Boisot (França), E Jantsch 

(Aústria)
12

.  Ainda no que confere aos estudos sobre esse conceito, Lenoir (2012) irá apontar 

para a especificidade da interdisciplinaridade escolar
13

. Para ela, esta última representaria a 

                                                 
11

 Disciplinas para a autora são “diferentes domínios do conhecimento, na medida em que são sistematizados de 

acordo com determinados critérios” (FAZENDA, 2011, p.70). 
12

 Informações retiradas de Fazenda (2011, p.55). 
13

 Para a autora existem as interdisciplinaridades científica, escolar, profissional e prática. 
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integração dos conhecimentos e seria formada por outros três quesitos: 1)Interdisciplinaridade 

curricular; 2) Interdisciplinaridade didática; 3) Interdisciplinaridade pedagógica. 

A primeira mencionada acima representa um preparativo para a execução das duas 

seguintes. No âmbito interdisciplinar curricular haveria a extinção de uma hierarquização 

entre as disciplinas, com vistas à colaboração entre elas em termos igualitários. Essa 

perspectiva serviria de parâmetro para as práticas integradoras desenvolvidas nas áreas 

didáticas e pedagógicas interdisciplinares. A primeira (didática) seria o planejamento e 

organização da intervenção educativa enquanto tal, estabelecendo uma relação entre a 

estruturação curricular e as situações de aprendizagem. Já a terceira (pedagógica) significa a 

efetivação da interdisciplinaridade, no caráter prático. Ela servirá para entender a 

aplicabilidade da ideia na dinâmica da sala de aula. 

Lenoir (2012) propõe esse modelo, pois defende que a ideia de interdisciplinaridade só 

pode ser colocada em prática sob condição de um estrutura, também interdisciplinar, que 

tenha orientações integradoras. A autora dialoga com Fazenda (2011), na medida em que 

defende que a interdisciplinaridade está a serviço de responder os problemas sociais 

contemporâneos. O conceito de integração para Lenoir (2012) tem o sentido de fusão e é 

usado para tratar da relação que deve ser estabelecida entre as matérias na 

interdisciplinaridade.  

A citação dessa última autora é de extrema relevância, pois o trabalho e a análise do 

conceito de interdisciplinaridade se tornam delicados, na medida em que há tantas 

possibilidades de estudo. Não há pretensão aqui de trazer uma investigação e/ou exploração 

epistemológica do termo, nem explorar a questão profissional ou científica a qual Lenoir 

(2012) e Fazenda (2011) se referem. O interesse nessa produção é entender o conceito a partir 

da perspectiva educacional, mas especificamente, escolar, tendo como base as Orientações 

Curriculares do município de Duque de Caxias e seus autores de referência. Ao longo da 

escrita, poderão ser acrescentados estudos de outros autores que contribuam para o diálogo.  

Na perspectiva de Santomé (1998) o movimento pedagógico a favor da 

interdisciplinaridade está atrelado a movimentos progressistas, que defendem uma maior 

democratização da sociedade. O autor traz, em sua obra, uma grande crítica à 

disciplinarização do conhecimento. Segundo ele, a forma de organização dos sistemas 

educacionais tem relação com o modo de produção capitalista. Este último modelo 



 

33 

 

mencionado, por exemplo, teria associação com o padrão Taylorista/Fordista, pois, no caso da 

escola, as disciplinas são trabalhadas de forma isolada, sem o estabelecimento de relações 

com base na realidade. Os conteúdos são descontextualizados, não há preocupação com o 

processo, mas somente com os resultados. Nesse sentido, as notas dos alunos representariam o 

salário do operário. Por sua vez, a industrialização, nos moldes tayloristas/fordistas, traz a 

disciplinaridade do conhecimento, tendo em vista a necessidade de especialistas para o 

enfrentamento dos problemas específicos da produção. Isso contribuiria para a construção de 

uma sociedade com base no trabalho fragmentado. 

Santomé (1998) faz apontamentos sobre relações estabelecidas entre educação e os 

modos de produção capitalista, como já mencionado. É importante citar, nesse sentido, que, 

segundo o pensamento do autor, a flexibilização da produção, a mudança na organização do 

trabalho e a globalização trouxeram novas demandas para a escola. A participação do 

trabalhador no processo, o trabalho em equipe, a descentralização da produção, a necessidade 

de formação profissional e a informatização foram algumas mudanças nos modos de produção 

que foram inseridos, também, nos currículos e políticas educacionais. Assim, a flexibilização 

do currículo e a interdisciplinaridade, como dito por Santomé (1998) ganharam força nesse 

novo cenário. 

O autor, contudo, se afasta dessa perspectiva que defende a relação entre escola e 

mundo do trabalho, com vistas a uma formação do alunado para o mercado. Ele acredita que a 

globalização trouxe, sim, novas demandas para a escola, que a 

interdisciplinaridade/integração do currículo são fundamentais, mas essas demandas têm a ver 

com a necessidade social de um currículo mais globalizado. A proposta de Santomé (1998), 

nesse sentido, é uma educação que aborde problemas sociais vividos no mundo, pois, segundo 

ele, as crianças “devem se acostumar a pensar interdisciplinar e globalmente, podendo assim 

chegar a desenvolver um senso de responsabilidade e lealdade com os povos e grupos sociais 

marginalizados e silenciados” (SANTOMÉ, 1998, p.23). 

Nesse caminhar, ainda pensando com o autor, o diálogo entre todas as áreas do 

conhecimento seria necessário para entender e intervir nos problemas globais, habilidade que 

não é trabalhada, nem é objetivo de uma educação mais tradicional, ou seja, disciplinarizada. 

A seleção dos conteúdos, com isso, deve ser feita, levando em consideração uma visão 

internacionalista, vendo um mundo integrado. O trabalho, em sala de aula, seria feito através 

de unidades didáticas integradas como: meio ambiente, racismo, energia, direitos humanos, 
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etc. “Ajudar as novas gerações a adquirirem consciência desta terrível realidade silenciada 

pela educação mais tradicional é um requisito indispensável para que possa haver o dia de 

amanhã” (SANTOMÉ, 1998, p.90). O pensamento interdisciplinar e global é, então, uma 

formação defendida pelo autor, que promoveria conflitos cognitivos, significação e motivação 

para os alunos. A prioridade, nesse modelo, seria trabalhar em torno de núcleos temáticos 

interessantes para os alunos, tendo a motivação como forte e não a partir da fragmentação 

disciplinar. 

A crítica feita à disciplinarização do conhecimento por Santomé (1998) retrata que a 

realidade cotidiana e global, nessa organização, aparece descontextualizada da realidade dos 

alunos, e, além disso, há uma propensão a promoção de uma educação bancária, onde o foco é 

só a somatória do conhecimento. De acordo com o pensamento do autor, é possível citar que o 

currículo, baseado em disciplinas não atende, nem motiva o interesse dos alunos, prioriza um 

trabalho intelectual de memorização, não leva em consideração a realidade social do aluno, 

não estimula o questionamento, inibe a relação professor-aluno, promove a dificuldade de 

aprendizagem não estimula a criticidade e a curiosidade e, devido ao enorme volume 

compartimentado de informações, os alunos não estabelecem relações entre as disciplinas.  

“Uma apresentação do currículo, de forma disciplinar, pode fazer com que os conteúdos 

culturais assim difundidos sejam de difícil compreensão para as crianças.” (SANTOMÉ, 

1998, p.115). 

É importante frisar que o autor não se preocupa em deixar explicitas as distinções 

entre interdisciplinaridade e integração em sua perspectiva. Ele alerta para estudos que fazem 

essa separação e aponta para a dificuldade de chegar a um consenso sobre o conceito de 

interdisciplinaridade. Este último é abordado pela perspectiva científica, de formação 

histórica das áreas do conhecimento. A integração, nessa vertente, não aparece 

necessariamente atrelada à interdisciplinaridade, pois não propõe somente uma relação entre 

as disciplinas em um nível conceitual, mas um método de trabalho com objetivo bem 

delimitado. Melhor explicando, há preocupação com o aluno, com os conteúdos, com o 

professor e não somente com a quebra de barreira entre disciplinas. 

O currículo integrado, para Santomé (1998), é uma prática pedagógica que dá luz aos 

processos de aprendizagem e às experiências dos alunos, estimula a motivação pela 

aprendizagem, dá maior liberdade para que os discentes selecionem questões de estudo e 

pesquisa de seu interesse, desenvolve pensamento crítico, favorece a relação entre os distintos 
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saberes à sociedade, integrandos os conteúdos culturais
14

. Nessa organização, as áreas do 

conhecimento e a experiência seriam os instrumentos para o planejamento e avaliação 

curricular. Esses dois itens devem estar relacionados no trabalho com os alunos, com vistas à 

resolução de problemas da atualidade e do cotidiano dos discentes. A organização curricular 

integrada proporciona atenção a problemas sociais que são tratados como núcleos de 

interesse, prioriza o respeito aos conhecimentos prévios dos alunos, suas necessidades e 

ritmos de aprendizagem. 

Após a exposição das ideias dos autores utilizados no documento de referência - 

Fazenda (2011) e Santomé (1998) -, é viável analisá-los para que seja possível uma reflexão 

da prática pedagógica empenhada. Os dois autores estão preocupados com a quebra da 

manutenção do status quo e a necessidade de uma educação que forme um aluno que entenda 

e possa intervir no mundo. Contudo, a perspectiva de integração apresentada por cada um é 

diferente. Para Fazenda (2011) integração é sinônimo de acomodação de conteúdos, somente, 

enquanto que para Santomé (1998), representa a base para uma ação pedagógica preocupada 

com a problematização dos problemas globais e sociais. 

O conceito mais importante de Fazenda (2011) é a interdisciplinaridade, entendida 

como a interação de diversas disciplinas com objetivo de combater a ideia fragmentária do ser 

humano. Já para Santomé (1998) a integração é o caminho para uma educação emancipadora. 

Ambos, porém, concordam na crítica estabelecida à disciplinarização do conhecimento e 

acreditam na importância do diálogo com questões sociais do alunado e no interesse e 

motivação como norteadores do trabalho pedagógico. A primeira autora tem uma análise mais 

teórica, ao passo que, o segundo autor apresenta um embasamento político social em 

justificativa de sua defesa de um currículo integrado. Há, na abordagem se Santomé (1998) 

uma preocupação mais prática com o a integração curricular. 

Nas Orientações Curriculares, como já mencionado, as concepções de Fazenda (2011) 

não são aprofundadas, se comparado a Santomé (1998), e, apesar dos posicionamentos 

políticos dos autores se aproximarem, suas reflexões a respeito da interdisciplinaridade e/ou 

integração são distintas. Algo que para prática pedagógica docente se torna um empecilho. 

Afinal, é difícil ter como referência um documento que apresenta autores contrários como 

embasamento. 

                                                 
14

 Os conteúdos culturais citados na obra de Santomé (1998) são assuntos relacionados aos problemas do mundo 

contemporâneo e, ao mesmo tempo, de interesse dos alunos. Ao longo do texto já foram citados alguns como: 

racismo, meio ambiente, população, energia, etc. 
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Tendo como base esses dois autores, a proposta da rede é de um currículo integrado 

com uma abordagem interdisciplinar, porém, a organização do documento acaba por não 

dialogar com nenhum dos autores de referência. Não há, por exemplo, uma proposta de 

suprimir a barreira entre as disciplinas, somente o agrupamento destas por similaridades. As 

áreas do conhecimento de Linguagem, Ciências Físicas e Ciências Sociais continuam isoladas 

com um fim em si mesmas, como disciplinas. A proposta de integração ocorre, então, dentro 

de cada uma dessas áreas e não de uma maneira geral e unificada como propõe Fazenda 

(2011) e Santomé (1998), rompendo a barreira entre as disciplinas. 

Além disso, não há um diálogo entre essas áreas do conhecimento. Segundo o 

documento, essa dinâmica de integração ocorreria através dos eixos estruturadores, que são 

temas transversais ligados à atualidade, mas no decorrer das Orientações Curriculares não há 

uma explicitação de como se daria o diálogo entre elas. O que está presente é o papel desses 

eixos dentro de cada área do conhecimento, particularmente. O documento dialoga com os 

autores em aspectos pontuais, sem levar em consideração um posicionamento único que o 

oriente. Contudo, de acordo com a forma como são apresentados os conceitos de integração e 

de interdisciplinaridade, é possível dizer que a proposta teoricamente apresentada não se trata 

de um currículo interdisciplinar ou integrado, na perspectiva dos autores mencionados. 

Acredito que esteja em pauta um tipo de integração, mas não a que é apresentada por Santomé 

(1998), nem a abordagem interdisciplinar, tal como desenvolvida por Fazenda (2011). O que o 

documento apresenta é uma integração, na perspectiva dessa última autora mencionada, 

visando à acomodação de conteúdos e áreas de conhecimento, segundo algum critério que não 

se encontra claro em sua redação. 

Esse cuidado de análise e problematização apontam para pensarmos acerca do uso 

utilitário dos termos interdisciplinaridade e/ou integração e, ao mesmo tempo, para o uso de 

autores de maneira descompassada como uma exposição utilitária e uma relação sem diálogo. 

Levando em consideração que se trata de um documento que serve como embasamento da 

prática docente, é possível afirmar que traz mais dúvidas do que esclarecimentos de como 

trabalhar interdisciplinarmente e/ou de forma integrada. Com base nas análises dos 

referenciais em questão e nas referências bibliográficas por ele utilizadas e aqui apresentadas, 

seria interessante, então, discutir em que conceito se enquadrou a sequência didática realizada 

por mim com a turma, já descrita no tópico metodologia. 
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6. RESULTADOS 

Tendo em vista que a prática foi pensada levando em consideração as Orientações 

Curriculares da rede de Duque de Caxias e que a área de Linguagem foi a escolhida, é 

possível dizer que não houve interdisciplinaridade, no sentido de romper com as barreiras das 

disciplinas, a favor de uma unidade do conhecimento como defendido por Fazenda (2011). 

Mesmo que a abordagem fosse entre Língua Portuguesa, Educação Física e Artes houve, por 

exemplo, a priorização de uma em relação às outras. Língua Portuguesa foi privilegiada, 

enquanto Educação Física nem tanto. Priorizar aspectos de uma área do conhecimento em 

detrimento de outras não pode ser caracterizado como uma atitude pedagógica 

interdisciplinar, pois as barreiras entre as disciplinas ainda não foram quebradas, havendo uma 

hierarquização. 

 O que desenvolvi no trabalho feito com as crianças parece corresponder àquilo que 

Fazenda (2011) entende por integração, uma vez que busquei integrar conteúdos e objetivos 

de diferentes áreas do conhecimento. Sobre esse aspecto, é interessante ressaltar, novamente 

que para Fazenda (2011), integração seria a justaposição e acomodação de conteúdos dentro 

de uma mesma disciplina ou entre disciplinas. Segundo a autora, esse modelo de trabalho 

pedagógico não proporcionaria uma aproximação da realidade dos alunos e novas 

interpretações socioculturais. Somente a interdisciplinaridade seria um meio possível para a 

transformação social, através da relação entre o vivido e estudado. Pensando nas 

aproximações e distanciamentos que os resultados da sequência didática desenvolvida com a 

minha turma estabelece com o pensamento da autora, percebo indícios de que a prática foi 

frutífera, no sentido de fazer os discentes pensarem/questionarem sobre sua própria realidade. 

Um dos principais elementos que sugerem isso é o fato de que os alunos puderam refletir e 

desnaturalizar uma prática cotidiana, como foi o caso do uso de receitas culinárias e entender 

o gênero como uma forma de comunicação social. Acredito que os movimentos de reflexão e 

desnaturalização produzido com os discentes colaboram para um olhar mais crítico para/com 

a sociedade e suas práticas. Assim, minha hipótese é de que trabalhos pedagógicos integrados 

também podem apresentar um caráter emancipador e, portanto, progressista. 

  Acredito, então, que o trabalho desenvolvido na minha turma se aproxima mais das 

proposições de Santomé (1998). Isto, porque houve preocupação com relação aos 

conhecimentos prévios dos alunos, com o planejamento de aulas introdutórias para entender o 

que eles sabiam, com o que já haviam pensado sobre o gênero “receita culinária” e com seus 
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ritmos de aprendizagem.  Acredito que, na medida em que promovo a liberdade de escolha 

entre o que fazer, a motivação pela aprendizagem, com a abordagem de atividades diferentes 

do que a cultura escolar tradicional impõe,
15

 estimulo o pensamento crítico e o 

estabelecimento de uma relação entre os saberes. No entanto, não houve, como propõe 

Santomé (1998), a participação do alunado na escolha do tema da sequência didática, nem o 

tratamento da questão a nível global.  

O diálogo com esse último autor mencionado, se deu, em grande medida em paralelo 

com o objetivo de formar um pensamento polivalente
16

, ou seja, com diferentes perspectivas. 

Como já explicitado no início do trabalho, a motivação para esse empreendimento foi o meu 

incômodo diante do desejo da turma de estudar de forma compartimentada (a separação em 

dias da semana para cada disciplina escolar). Um dos objetivos da sequência didática que 

planejei foi o de tentar quebrar essa resistência existente no grupo e fazer com que eles 

estabelecessem relações entre as diferentes áreas do conhecimento. Nos primeiros dias da 

sequência, ainda me perguntavam: “hoje é que matéria?” ou “vamos estudar matemática ou 

português?”, mas nos dias posteriores essa preocupação foi dando lugar ao envolvimento com 

as atividades ofertadas. 

Tendo como base as concepções de Lenoir (2012), também citada no tópico 

“Embasamento Teórico”, é possível dizer que não houve em minha prática docente e no 

documento de referência, interdisciplinaridade curricular, didática e, consequentemente 

pedagógica. A hierarquização entre as disciplinas existiu, não houve nenhuma relação ou 

explicitação entre os referenciais e situações reais de aprendizagem (em sala de aula). Assim, 

a minha ação pedagógica interdisciplinar ficou comprometida, pois não houve nenhuma 

estrutura para que práticas integradoras ou interdisciplinares fossem realizadas. 

No que diz respeito aos objetivos da sequência didática, ou seja, o que eu gostaria que 

os alunos alcançassem, é possível dizer que os discentes reconheceram estruturas gramaticais 

e sintáticas presentes na tipologia textual do gênero receita culinária, assim como 

identificaram a intencionalidade implícita nos textos. Tal fato, porém, não ocorreu 

inicialmente. A figura 5
17

, que retrata a atividade no segundo momento do primeiro dia, 

                                                 
15

 Nesse momento eu me refiro a cópias maçantes, exercícios de fixação, atividades em folhas xerocadas 

padronizadas, a necessidade de fragmentação do conhecimento, de cada dia estudar uma matéria, da 

disciplinarização do corpo. 
16 O pensamento polivalente mencionado se baseia nas ideias de Santomé (1998) e, em grande medida, se refere 

a um pensamento que estabeleça relações entre diferentes conhecimentos para entendimento da realidade. 
17

 Página 19, tópico “metodologia”. 
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mostra o trabalho que tinha por objetivo a percepção inicial da estrutura de uma receita 

culinária. No entanto, é possível perceber, na imagem, a ausência de contato com esse tipo de 

texto. A resposta da maioria dos alunos, para a última questão desta atividade (Você já leu 

algum texto parecido com esse? Em que lugar ele estava escrito?), foi negativa. O objetivo de 

reconhecer estruturas gramaticais e sintáticas presentes na tipologia textual do gênero receita 

culinária, citado inicialmente, foi alcançado, então, ao longo da sequência didática, com a 

produção de uma receita coletiva e a identificação do gênero em diferentes suportes (Figuras 

7,8 e 9
18

). 

O uso do desenho do sítio do pica-pau-amarelo foi fundamental para a realização de 

antecipações e inferências em relação ao conteúdo do texto e sua intencionalidade. Os alunos 

puderam, de uma maneira lúdica, perceber a necessidade do estabelecimento de uma ordem 

estrutural e o sentido do gênero trabalhado. Ao longo das atividades foi notório que os 

discentes começaram a identificar o uso do gênero em situações cotidianas de suas vidas. O 

contato com diferentes suportes que tinham receita culinária (jornal, embalagem, revista, 

livro) foi fundamental para a aproximação. 

A produção do livro foi muito relevante para utilizar a linguagem como instrumento de 

interação com o meio. A construção e a representação de ideias sobre o mundo foram 

alcançadas de uma maneira mais local e não global. As crianças puderam refletir sobre a 

escrita de uma prática cotidiana, que é cozinhar, dialogar em suas residências sobre 

procedimentos e diferentes momentos de execução das receitas, o que ampliou seus 

repertórios comunicativos e promoveu a reflexão sobre ações corriqueiras e potencialidades 

dessa ação que, a princípio, eram naturais. 

No que diz respeito ao comportamento dos alunos, é de extrema importância voltar à 

motivação para este trabalho, que foi a resistência da turma em realizar atividades mais 

interativas, que estivessem fora do “padrão” ao qual eles estavam acostumados como: copiar 

do quadro, do livro, fazer dever em folha, sentar enfileirados, estudar somente Português e 

Matemática, uma matéria por dia, etc. A proposta da sequência didática era realizar atividades 

que destoassem desse modelo escolar, ou melhor dizendo, que proporcionassem aos discentes 

experiências distintas às suas práticas costumeiras na escola.  

                                                 
18

 Página 21 e22, tópico “metodologia”. 
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Como já exposto, os alunos apresentaram, inicialmente, resistência para realização de 

tarefas da própria sequência didática. Seus comportamentos, dialogando com Santomé (1998), 

podem ser apontados como consequência de uma educação tradicional, muito marcada em 

suas trajetórias escolares. Falta de interesse, foco na memorização, ausência do meio social do 

aluno na abordagem de conteúdo, passividade dos discentes, dificuldade na relação professor- 

aluno, dificuldade de aprendizagem, ausência de motivação, curiosidade e criticidade são 

aspectos causados pela disciplinarização do conhecimento. 

O fato apontado no parágrafo acima é contraditório, pois, a proposta do currículo da 

rede é integrado, com abordagem interdisciplinar, mas os alunos apresentam comportamentos  

que podem ser interpretados como um outro tipo de relação com o conhecimento. Para tentar 

entender as significações atribuídas pelos discentes às atividades realizadas na sequência 

didática e fora dela, foi realizada uma roda de conversa, já comentada no tópico 

“metodologia”. Contudo, nesse momento, ainda é viável mencionar que esse posicionamento 

das crianças nos leva a refletir sobre as ações empenhadas não só pelos docentes, mas por 

toda a escola. A disciplinarização do corpo, a contenção de emoções, de expressões é 

exercitada não só na sala de aula, em busca de “disciplina”, mas também na hora do recreio, 

da refeição, da entrada, da saída, no passeio, em suma, em todos os tempos e espaços 

escolares. 

A reflexão principal proporcionada por essa experiência profissional e acadêmica foi 

perceber a potencialidade da aplicação de diferentes metodologias de ensino, no caso a 

integração e, principalmente, os desafios de exercer esse posicionamento em sala de aula, 

enquanto outras demandas escolares exigem comportamentos “disciplinares”. A escolha por 

um currículo integrado não significa apenas a realização práticas metodológicas docentes com 

esse viés. Está relacionado também, a um projeto político pedagógico que proporcione um 

tratamento do aluno de forma integrada em todos os seus momentos dentro da instituição de 

ensino. O mundo não é fragmentado, é global. O ser humano não é fraccionado. Ele deveria 

ser visto e entendido, então, como um ser único e diverso. Dar acesso a um conhecimento 

polissêmico é uma demanda do mundo contemporâneo e, portanto, deveria ser um dos 

deveres da escola. 
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7. CONCLUSÃO PARCIAL 

 Para a conclusão deste trabalho, é importante retomar as questões de investigação que 

o nortearam, apresentadas na introdução: 1) O que seria trabalhar de forma integrada? 2) Há 

diferença entre integração e interdisciplinaridade? 3) Ações pedagógicas interdisciplinares 

e/ou integradas interferem no interesse do aluno? Levando em consideração o que já foi aqui 

exposto, é possível dizer que trabalhar de forma integrada é ter como eixo norteador uma 

temática, preferencialmente escolhida pelos alunos. Essa integração, porém, pode ocorrer 

entre apenas algumas áreas do conhecimento, não necessariamente, sendo uma quebra entre 

as barreiras de todas as disciplinas. Ela diz respeito a trabalhos que propiciem o 

questionamento, a crítica, a curiosidade e não a passividade. 

 Ter como perspectiva uma metodologia integrada é se distanciar de uma vertente 

disciplinar de área de conhecimento, de corpos e pensamentos. Trabalhos em grupo, 

produções artísticas, uso das mídias, de diferentes suportes textuais são alguns dos caminhos 

possíveis, que vão de encontro à cópia massiva, à realização de folhas padronizadas e ao 

engessamento do corpo. Tais alternativas possibilitam, aos alunos, a apresentação das 

possibilidades de construção do conhecimento que também se relacionam com estudar e 

aprender. Além disso, dão luz ao protagonismo infantil, na medida em que os interesses das 

crianças, suas opiniões e seu meio social são considerados importantes. 

 Sendo assim, a diferenciação entre integração e interdisciplinaridade diz respeito à 

forma como é organizada a relação do trabalho pedagógico com o conhecimento. Sua 

definição depende do posicionamento teórico adotado. O que foi possível concluir, em grande 

medida, é que na interdisciplinaridade não existe priorização de uma disciplina, nem 

hierarquia entre elas, o que representa a quebra de barreiras entre as áreas do conhecimento. 

Como já apontado, isso não ocorreu na sequência didática empenhada na turma, por isso, 

minha prática pedagógica se aproxima mais do conceito de integração do que de 

interdisciplinaridade. 

 Uma das conclusões percebidas nesse trabalho, apesar da dificuldade de mensuração, é 

o interesse do aluno mediante as práticas pedagógicas integradas, no referido caso. Foi 

perceptível que os discentes, apesar de algumas resistências, se mostraram interessados em 

realizar as tarefas que habitualmente não faziam em outros anos de escolaridade. Trabalhar 

em grupo, fazer o livro, ver desenho, fazer uma receita em sala de aula foram situações bem 

atípicas da rotina escolar, até mesmo a empenhada por mim cotidianamente. A realização 

dessas atividades encontra sempre um entrave na cultura escolar vivida na escola que resiste a 
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mudanças, e na falta de investimento do poder público. 

A locomoção de cadeiras é um problema para a zeladoria e para a próxima turma que 

vem usar a sala. A oferta de equipamentos informatizados é precária e o único que tem na 

escola é poupado da utilização frequente. A Xerox para realização de atividades, sem a 

necessidade de cópia, é racionada, pois não há verba para a compra de tinta e manutenção da 

máquina. Os livros didáticos apresentam propostas destoantes da realidade dos alunos e, além 

disso, não podem ser rabiscados, pois serão utilizados no ano seguinte. Os livros literários 

ficam circunscritos a salas de leitura, que somente o ciclo de alfabetização (1º ano 3º ano) 

pode usar. Por fim, o que me resta, é o quadro e o pilot (este, quando eu compro do meu 

próprio dinheiro). 

Sendo assim, o trabalho integrado e/ou interdisciplinar depende de uma série de 

fatores que estão para além de uma postura metodológica do professor. Meus alunos apesar de 

gostarem dos dias trabalhados em sequência didática, não deixaram de me perguntar qual 

matéria seria dada no dia; por que eles não iriam fazer contas; quando iam escrever no 

caderno? Isto é, provavelmente não entenderam as atividades realizadas também como uma 

maneira de estudar e de se apropriar dos conhecimentos. O significado de estudar ainda está 

muito relacionado ao condicionamento e não ao prazer e/ou ao lúdico.  

O mundo se apresenta cada vez mais interligado, as necessidades, cada vez mais, 

giram em torno das diferenças e diversidades e da necessidade de um pensamento polissêmico 

e os filhos da classe trabalhadora, que estão na escola pública, precisam ter acesso a isso. 

Enquanto, porém, a educação for custo e não investimento, não será possível realizar 

atividades integradas e/ou interdisciplinares que propiciem esse direito com equidade. Talvez 

as discussões aqui empenhadas apresentem mais limites do que potencialidades em realizar 

esse tipo de trabalho pedagógico. O que se coloca como fundamental, contudo, são as 

possibilidades que uma ação docente, comprometida e em diálogo com a teoria, pode trazer 

para uma formação do alunado que fuja de todo esse script imposto não só pelas políticas 

públicas, mas pelas práticas cotidianas vividas na própria escola. 
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