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RESUMO 

 

O presente estudo investigou como ocorre a articulação entre o trabalho com o Tema de 

Pesquisa e as diferentes áreas do conhecimento nas séries iniciais do Ensino Fundamental no 

Núcleo de Educação da Infância (NEI), Colégio de Aplicação (CAp) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). O interesse pela temática surgiu quando passei a estagiar na 

instituição, como bolsista voluntária, no ano de 2011, em uma turma da Educação Infantil e 

passei a conhecer a metodologia de ensino adotada pela escola. Essa experiência colocou-me 

o seguinte questionamento: como ocorre a articulação entre o trabalho com o Tema de 

Pesquisa e as diferentes áreas do conhecimento? Partindo dessa questão defini o seguinte 

objetivo de estudo: compreender como o professor proporciona a articulação das diversas 

áreas do conhecimento via a metodologia do Tema de Pesquisa. Assumiu-se os princípios da 

abordagem qualitativa e adotou-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica 

para o estudo das categorias de análise, a pesquisa documental através da análise dos relatos 

da pratica das professoras do NEI/CAp/UFRN e a entrevista. Constatou-se que o tema de 

pesquisa não possibilita a articulação entre todas as áreas de conhecimento. Há um consenso 

entre as professoras que é na fala das crianças que se encontra o caminho para essa 

articulação, pois é delas que emergem os conteúdos que serão estudados. Indica-se os 

momentos pedagógicos que organiza o tema – estudo da realidade, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento – como um dos aspectos que facilita a articulação 

das áreas de conhecimento durante o estudo. O estudo demonstrou que o Tema de Pesquisa 

tem atuado como um eixo articulador na construção do conhecimento de maneira que as 

professoras durante a sua pratica se utilizam de estratégias diversas para promover a 

articulação do Tema de Pesquisa com as áreas de conhecimento: a efetivação da 

estrutura\organização do Tema de Pesquisa; o planejamento do tema selecionado; 

conhecimento da estrutura das áreas de conhecimento; identificação das questões das crianças 

sobre o tema; estudar sobre o tema selecionado; ajudar as crianças ampliarem as questões 

sobre o tema. Consideramos que a relevância deste estudo concerne contribuição com a 

reflexão dos profissionais do NEI e de outros profissionais a quem essa temática possa 

interessar. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases - LDB, Lei nº 9394/96, em seu artigo 1º, compreende a 

educação como um processo de formação humana, cujos responsáveis são as famílias e o 

Estado
1
 e tem por finalidade o desenvolvimento pleno do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho
2
.  

A Lei nº 11.274/06 determina a implantação do Ensino Fundamental com duração de 

9 (nove) anos, que antecipa a inserção dos alunos no ensino básico aos seis anos de idade, 

com o objetivo de “assegurar a todas as crianças um tempo maior de convívio escolar, 

maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla”. (BRASIL, 

2004, p. 17).  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos (BRASIL, 2010) o direito à educação, entendido como um 

direito inalienável do ser humano
3
, é dever do Estado oferecer um Ensino Fundamental 

público, gratuito e de qualidade
4
. Conforme o documento, essa etapa de ensino abrange um 

público com faixa etária entre seis e catorze anos de idade, atendendo também a todos que na 

idade adequada não tiveram a oportunidade de frequentá-lo. As escolas/instituições devem ter 

uma carga horária mínima de oitocentas horas que devem ser distribuídas em, pelo menos, 

duzentos dias letivos. Esse novo modelo de ensino adotou uma nova nomenclatura: os anos 

iniciais vão do 1º ao 5º ano e os anos finais vão do 6º ao 9º ano. 

A organização curricular dos sistemas de ensino e das escolas do Ensino 

Fundamental é orientada pelas diretrizes, conforme a Resolução Nº 7, de 14 de dezembro de 

2010. De acordo com esse documento, as unidades escolares deverão adotar como 

norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas princípios
5
 éticos, políticos e 

estéticos
6
. Conforme esses princípios, e em concordância com a LDB Lei nº 9394/96, art. 22 e 

art.32 as instituições de ensino deverão visar o desenvolvimento do educando assegurando-lhe 

a formação comum indispensável para o exercício da cidadania fornecendo-lhe os meios para 

                                                           
1
 Artigo 2º 

2
 Artigo 2º 

3
 Artigo 5º 

4
 Artigo 4º 

5
 Os princípios éticos estão relacionados com a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e ao bem comum; 

os políticos envolvem a cidadania e a vida democrática e os estéticos se referem a sensibilidade, a criatividade e 

a diversidade de manifestações artísticas e culturais.   
6 RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010, Art. 6º. 
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progredir tanto no trabalho como em estudos posteriores por meio dos objetivos
7
 propostos 

para essa etapa de escolarização
8
(BRASIL, 1996 ).  

O currículo do Ensino Fundamental está estruturado em uma base nacional comum 

complementada em cada instituição de ensino ou estabelecimento escolar por uma parte 

diversificada. A base nacional comum refere-se aos conhecimentos que todos os estudantes 

devem ter acesso, independente do lugar ou região em que viva, de modo a assegurar a 

unidade das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares e dos projetos 

políticos-pedagógicos. A parte diversificada é formada pelos conteúdos curriculares definidos 

pelos sistemas de ensino e escolas, como uma forma de complementar e enriquecer o 

currículo, garantindo a contextualização do ensino nas diferentes realidades das escolas 

brasileiras. O documento propõe que a base comum nacional e a parte diversificada deverão 

constituir um todo integrado em volta do paradigma curricular não podendo acontecer em 

blocos distintos. Diante disso compreendo que deve estabelecer a relação entre o Ensino 

Fundamental e as áreas de conhecimento e a vida cidadã que se articula entre temas como 

saúde, sexualidade e gênero entre outros. 

Para tanto, os artigos 12 e 13 das DCNs (2010) para o Ensino Fundamental apontam 

que os conteúdos que compõe a base nacional comum e a parte diversificada do currículo são 

oriundos das disciplinas científicas, do desenvolvimento das linguagens, no mundo do 

trabalho, da cultura e da tecnologia, da produção artística, das atividades corporais e 

desportivas, da área da saúde e; ainda, agrupam saberes advindo de outras formas como o 

exercício da cidadania, os movimentos sociais, a cultura escolar, a experiência docente, o 

cotidiano e os alunos. 

Logo, esses conteúdos são constituídos por componentes curriculares que se 

articulam com as áreas da matemática, das linguagens, das ciências naturais e sociais de modo 

favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos sistematizados e outros saberes. 

Contudo, não se pode deixar de preservar os referenciais próprios de cada componente.   

O artigo 15 dessas diretrizes aponta que os componentes curriculares obrigatórios para 

o Ensino Fundamental devem ser organizados em relação às seguintes áreas de conhecimento:  

                                                           
7
 A LDB no artigo 32 determina como sendo objetivo do Ensino Fundamental a formação do cidadão mediante: 

I- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do calculo; II- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia 

e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III- a aquisição dos conhecimentos e habilidades, e a formação 

de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo; IV- o fortalecimento dos vínculos de 

família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 

1996)  
8 RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010, Art. 7º. 
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I – Linguagens 

a) Língua Portuguesa 

b) Língua Materna, para populações indígenas; 

c) Língua Estrangeira Moderna 

d) Arte 

e) Educação Física 

 

II – Matemática  

III – Ciências da Natureza 

IV – Ciências Sociais 

a) Geografia 

b) História 

V – Ensino religioso 

 

Esse documento também sugere a transversalidade para se trabalhar os componentes 

curriculares, as áreas do conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva de integração. 

Diante dessa orientação, indagamos, então, que metodologia poderia estar atravessando essas 

áreas? 

Esse mergulho nos documentos oficiais para compreender como o currículo para o 

Ensino Fundamental está organizado me faz lembrar a minha trajetória enquanto estudante do 

curso de Pedagogia. Durante essa trajetória aconteceram muitos encontros, desde aulas na 

universidade a palestras, seminários e congressos que, por diversas vezes, suscitaram 

discussões em torno do currículo voltado para a educação básica, principalmente, o do Ensino 

Fundamental.  

As discussões vivenciadas nesses encontros apontavam a insegurança e a insatisfação 

em se trabalhar com uma metodologia que não conseguia seguir o que estava proposto nas 

orientações curriculares, ou seja, o ensino não dava conta de articular o conhecimento 

ensinado e aprendido entre as diversas áreas propostas pelo currículo, ao mesmo tempo em 

que servisse de elementos para a formação ética, estética e politica do aluno.  

Aos poucos também fui tomada por essa insatisfação que, posteriormente, 

transformou-se no que Freire (2011) denominou de “curiosidade epistemológica” 
9
 e, movida 

por essa curiosidade
10

, comecei a busca por uma metodologia de trabalho que possibilitasse a 

articulação entre o conhecimento ensinado e aprendido e as diversas áreas propostas pelo 

currículo de modo a contribuir com a formação ética, estética e politica do aluno como 

propunha os documentos oficiais. 

                                                           
9
  Destaque do autor.  

10
 Segundo Freire (2011) a curiosidade epistemológica é construída e desenvolvida a partir do exercício crítico 

da capacidade de aprender. 
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A experiência como bolsista voluntária, no ano de 2011, numa turma de Educação 

Infantil do Núcleo de Educação da Infância (NEI), Colégio de Aplicação (CAp)
11

 da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi um campo fértil para que a minha 

busca por essa metodologia tomasse a forma de uma investigação, pois durante essa 

experiência passei a conhecer a metodologia de ensino adotada pela instituição que pauta-se 

nos princípios do trabalho com o Tema de Pesquisa
12

. Desde então, me questionava como 

acontecia o trabalho através da metodologia do Tema de Pesquisa no Ensino Fundamental. 

No ano de 2012, vivenciei minha primeira experiência no recém-implantado
13

 Ensino 

Fundamental do NEI/CAp/UFRN, em uma turma do 2º ano como professora bolsista e pude 

observar como acontece o trabalho com esse procedimento metodológico nos anos iniciais 

dessa etapa de ensino. Meu questionamento também ressurgia na fala de outras professoras 

bolsistas colegas da escola. Aproximei-me mais ainda da temática quando algumas 

professoras da escola ao final de cada bimestre demonstravam preocupação e angústia em não 

conseguir contemplar as diversas áreas do conhecimento em um único tema.  

Considero minha experiência no NEI bastante significativa porque pude observar, na 

práxis, o modo como os professores conduziam suas aulas no esforço permanente de garantir 

o ensino e a aprendizagem dos conteúdos concernentes àquela etapa do ensino e, 

principalmente, a maneira como mantinham “vivos” os interesses, curiosidades e 

necessidades do grupo até o fechamento do tema em estudo. Essas observações junto às 

crianças, às professoras e as colegas de trabalho suscitou-me reflexões e interesses sobre o 

assunto e, então, passei a me questionar sobre que metodologia de ensino poderia possibilitar 

um currículo cujo ensino não aconteça de maneira fragmentada e distante da realidade das 

crianças e o que poderia ser feito para possibilitar isso?  

A metodologia do Tema de Pesquisa no Ensino Fundamental tem gerado incertezas 

entre as professoras tendo em vista que o currículo do Ensino Fundamental ainda encontra-se 

em construção. Consequentemente, apresentam dificuldades para desenvolver uma pratica 

pedagógica que aborde o ensino das diferentes áreas do conhecimento via esta metodologia de 

ensino. 

                                                           
11

 Colégio de Aplicação são escolas mantidas pelas universidades federais que podem atender da Educação 

Infantil ao Ensino Médio. Na maioria seu corpo docente é composto por professores capacitados, especialistas, 

mestres e doutores e os alunos da graduação atuam como estagiários. 
12

 Na terceira seção em que faço menção ao Tema de Pesquisa como procedimento metodológico trago 

informações mais detalhadas sobre esse assunto. 
13

 No capítulo 2 reconstruo a implantação dessa etapa de ensino no NEI. 
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Os conteúdos a serem ensinados e aprendidos a partir desse procedimento 

metodológico devem ser organizados em torno de temáticas significativas e surgir do 

interesse e curiosidades das crianças considerando as necessidades cognitivas, afetivas e 

sociais como motor da aprendizagem.  

Mesmo compartilhando dessa compreensão ainda não tinha clareza de como 

proceder para concretizar essas ideias em turmas do Ensino Fundamental. Essa inquietação 

suscitou o seguinte questionamento: como ocorre a articulação entre o trabalho com o Tema 

de Pesquisa e as diferentes áreas do conhecimento?  

Partindo dessa questão, defini como objetivo da investigação compreender como o 

professor proporciona a articulação das diversas áreas do conhecimento via a metodologia do 

Tema de Pesquisa.  

Sendo assim, o estudo assumiu os princípios da abordagem qualitativa. A opção por 

esta abordagem metodológica está relacionada a ênfase que esta atribui ao processo e não 

simplesmente ao resultado ou produto (BOGDAN e BIKLEN, 1994).  

Nesse estudo adotei como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica para 

o estudo das categorias de análise, a pesquisa documental através da análise dos relatos da 

pratica das professoras do NEI/CAp/UFRN e a entrevista.  

Com a finalidade de sistematizar as reflexões que este estudo proporcionou, 

conduzimos o desenvolvimento dessa monografia em quatro seções. Na Introdução enquanto 

primeira seção, procuramos situar o Ensino Fundamental no Brasil apresentando sua 

finalidade e organização para melhor compreendermos o interesse pela temática, a relevância 

do estudo e os caminhos que nos levaram ao desenvolvimento desta pesquisa.  

Na segunda seção abordamos O percurso teórico-metodológico, descrevemos o 

caminho trilhado para a construção do trabalho monográfico, o que envolveu a caracterização 

da pesquisa, o lócus da investigação e os sujeitos envolvidos; a descrição dos recursos 

materiais utilizados e a construção dos dados da pesquisa.   

Na terceira seção, intitulada O tema de pesquisa e a articulação das áreas de 

conhecimento; apresentamos o tema de pesquisa como procedimento metodológico para 

promover os processos de ensino e aprendizagem junto às crianças; reconstruímos a história 

da implantação do Ensino Fundamental no NEI/CAp/UFRN apontando os encontros e 

desencontros dos professores nesta trajetória; fazemos um recorte da analise dos conteúdos 

concernentes ao nosso objeto de estudo buscando responder como os professores 

proporcionam a articulação entre o trabalho com o tema de pesquisa e as diferentes áreas do 

conhecimento. 
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E, finalmente, a quarta seção que se configura na forma das considerações finais, 

retomamos o objetivo e a questão norteadora do nosso trabalho destacando as ideias que 

foram sendo construídas ao longo do estudo, na intensão de apresentar algumas reflexões 

feitas durante todo o trabalho e finalizamos tecendo sugestões para futuros estudos.  

Atribuímos significado a nossa intenção investigativa, uma vez que, ao refletirmos 

sobre a prática docente no que concernem as metodologias de ensino nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, de forma a possibilitar a articulação das diversas áreas do 

conhecimento, procuramos cooperar com os profissionais da área - os professores - e propor 

possíveis alternativas para a organização do currículo do Ensino Fundamental pautado em 

princípios como os que orientam a metodologia do Tema de Pesquisa, que contribui para que 

o ensino não aconteça de forma fragmentada e distante da realidade das crianças. Diante 

disso, trazemos informações para o desenvolvimento de uma ação consciente, reflexiva, 

mediadora e interdisciplinar.  
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2 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.1 A escolha da abordagem e procedimentos de pesquisa 

 

O delineamento metodológico escolhido para aproximar-se do problema da pesquisa 

voltou-se para os estudos da abordagem qualitativa, por seu caráter compreensivo e 

interpretativo. Essa abordagem metodológica busca responder questões muito particulares 

demonstrando preocupação com um nível de realidade que não pode ser quantificado 

(MINAYO, 1994). Ela caracteriza-se por interpretar o fenômeno observado profundamente 

sendo necessária a interpretação, a descrição, a observação, a compreensão e o significado do 

que é observado, pois o ambiente natural é a fonte direta dos dados, o pesquisador o 

instrumento principal e os dados são analisados de forma indutiva (BOGDAN e BIKLEN, 

1994).  

Nesse estudo adotou-se como procedimento metodológico a análise documental, 

concebendo documento como “toda fonte de informação já existente [...] e que toda analise 

compreende um pouco de interpretação em que o pesquisador explicita o que ele entende dos 

dados obtidos” (LAVILLE 1999, p.116 e 217). 

Para Ludke e André (1986) a análise documental  

 

[...] busca encontrar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipótese de interesse. [...] se recomenda o seu uso quando o 

pesquisador se coloca frente a três situações básicas: quando o acesso aos 

dados é problemático; quando se pretende ratificar e validar informações 

obtidas por outras técnicas de coletas; e quando o interesse do pesquisador é 

estudar o problema a partir da própria expressão dos indivíduos (LUDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 46) 

 
 

 

Neste caso, o meu interesse enquanto pesquisadora era o de investigar o problema a 

partir da expressão dos sujeitos. Nesse sentido, utilizei como fonte documental alguns 

documentos técnicos (LUDKE e ANDRÉ, 1986), produzidos pelo NEI/CAp/UFRN – a 

Proposta Pedagógica
14

, as redes temáticas
15

 e dois tipos de relatos da prática pedagógica
16

 – 

                                                           
14

A referida proposta encontra-se em processo de reconstrução desde o ano de 2011. 
15

As redes temáticas são mencionadas neste trabalho como documentos pelo fato de não aparecem nos relatos 

sobre o Tema de Pesquisa. Victor (2012) coloca que o uso das redes temáticas para organizar os conteúdos 

consolidou-se no NEI em 2011após discussões sobre a construção de uma proposta para o Ensino Fundamental. 
Essa decisão teve como referência a retomada da leitura do texto “O currículo em movimento” (RÊGO, 1999) e 

posterior conversa com sua autora, sobre as questões suscitadas a partir da leitura e discussão; estudo e discussão 
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Relatórios da Prática Pedagógica e Cadernos Pedagógicos
17

 - produzidas pelas professoras 

entre os anos de 2010 a 2012. 

O uso da proposta pedagógica justifica-se por permitir conhecer/entender mais 

detalhadamente o histórico da instituição, os princípios que fundamentam a sua prática, a 

metodologia de ensino adotada, como também as áreas de conteúdos trabalhadas. 

A escolha dos relatos da pratica das professoras tem como justificativa perceber 

como os professores faziam a articulação entre o Tema de Pesquisa e as áreas do 

conhecimento, uma vez que o NEI é uma instituição que está aprendendo a ser uma escola de 

Ensino Fundamental.  

A princípio foram selecionados dez relatos da prática pedagógica, entre relatórios e 

cadernos, tendo como primeiro critério que estes abordassem o Tema de Pesquisa e fossem 

referentes às turmas de 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. Não realizamos a leitura dos 

relatos das turmas do 1º ano por se tratar de uma antiga turma da Educação Infantil, Turma 5, 

e ter sofrido modificações apenas no que concerne a sua nomenclatura e a questão de áreas 

devido a mudanças ocorridas na lei sobre o Ensino Fundamental de nove anos. Ou seja, o 

trabalho desenvolvido com essa turma continuou o mesmo de quando esta se configurava 

como uma turma de Educação Infantil. 

Analisando esses documentos observei que as professoras não relatavam como 

proporcionavam a articulação entre o tema de pesquisa e as áreas de conhecimento, no 

entanto, em alguns momentos, os conteúdos concernentes às áreas que não foram 

contempladas não deixavam de ser ensinados como se pode observar nos seguintes trechos: 

 

 

No decorrer desse ano letivo observamos que ao registrarmos as atividades 

desenvolvidas no 2º ano do Ensino Fundamental apenas destacando um tema 

estudado estávamos prejudicando registros significativos de outros temas 

desenvolvidos. Para tanto, apresentaremos os relatos dos temas trabalhados no 2º 

ano neste bimestre, destacamos dentre eles: os jogos matemáticos, a poesia, a rua, a 

construção de maquetes e mapas, a linha do tempo e a música. (SANTOS; MOSCA; 

2010, p. 5) 

                                                                                                                                                                                     
do texto Escola, currículo e programação de ciências (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002), 

também seguida de conversa com a professora do Centro de Educação/UFRN, Marta Pernambuco, uma das 

autoras da obra. Os conteúdos apresentados na rede têm origem nas ideias iniciais das crianças e questões do 

estudo identificadas durante o Estudo da Realidade (ANEXO A e B).  
16

 O relatório da pratica pedagógica é organizado na intenção de registar a prática escolar. Este instrumento serve 

para expressar, refletir e avaliar a dinâmica do grupo, as intervenções do professor, os temas estudados e os 

processos de ensino e aprendizagem. Ele também é importante, pois permite comunicar aos pais as 

ações/intervenções pedagógicas além de possibilitar a outros professores possíveis subsídios à sua prática.  
17

 O caderno pedagógico é outro instrumento de registro da prática. Ele revela o processo das ações pedagógicas 

e seus resultados 
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 [...] E nesta tarefa curiosa de aprender, pudemos com as observações comparações e 

discussões construir novos e significativos conhecimentos linguísticos, matemáticos, 

artísticos e geográficos, em um processo contextualizado e prazeroso. (SANTOS; 

MOSCA; 2010, p. 15 e 16) 

 

 
Concomitante ao trabalho com o tema de pesquisa, propiciamos as crianças o 

trabalho com a matemática em que as crianças são estimuladas a lançar suas 

hipóteses e refletir sobre suas elaborações, compartilhando diferentes estratégias na 

resolução de problemas cotidianos. Também privilegiamos o uso de jogos que 

contribuíssem para o desenvolvimento de habilidades referentes ao universo 

matemático. [...] Na língua portuguesa trabalhamos o gênero textual fábulas através 

de suas características com produção de textos, desenhos e leitura de mapas. [...] O 

estudo realizado possibilitou as crianças se apropriassem de conhecimentos na área 

de história – tempo, espaço, transformação e mudanças. Na área de língua 

portuguesa - práticas de leituras, produção e reflexão de textos. [...] Este estudo 

também contribuiu para que as crianças avançassem significativamente tanto na 

linguagem escrita, ao promover ricas experiências nas quais as crianças puderam 

reconhecer o uso social e as finalidades de diferentes textos; escrever para não 

esquecer; participar da produção de textos individuais e coletivos, utilizando o 

conhecimento que dispõe sobre o nosso sistema de escrita e utilizar as estratégias de 

leitura para atribuir sentido ao texto. 

 (LIMA; MOURA; 2012, p. 22) 

 

 
As experiências vividas nesse estudo sobre Pontos Turísticos de Natal foram 

bastante significativas, de modo mais evidente, nas áreas de Língua Portuguesa, 

Geografia e História o que não significa que não tenhamos buscado apoio nas áreas 

de Matemática, Educação Física, e Arte. (SILVA; UBARANA; 2012, p. 12) 

 

 
O estudo realizado com esse tema de pesquisa possibilitou que as crianças 

construíssem e se apropriassem de conhecimentos na área de ciências [...] também 

contribuiu para que as crianças avançassem significativamente tanto na linguagem 

oral como na linguagem escrita [...] (SANTOS, 2012, p. 30 e 31) 

 

 

Feitas as primeiras observações sobre os relatos, elegemos como segundo critério de 

análise que os documentos observados deveriam abordar o maior número de áreas trabalhadas 

a partir da metodologia do tema de pesquisa e as turmas com experiência piloto
18

 no Ensino 

Fundamental, que foram a primeira turma de 2º ano em 2010 e a primeira turma de 3º ano em 

2011 na escola. Diante disso, foram analisados apenas três relatos da pratica pedagógica que 

estão organizados no quadro abaixo. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Experiência piloto no contexto desse estudo significa que as atividades desenvolvidas durante esse período 

estão em fase de observação/experiência. 
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Tabela 1- Relação dos relatos de prática analisados 

 
ANO/TURMA TÍTULO DO RELATO PROFESSORA

19
 

2º ano “tarde” – 2010 Segundo ano em movimento Santana e Marta 

2º ano “vespertino” – 

2012 

O olhar das crianças através da 

fotografia: um olhar estético/ 

critico sobre o mundo 

Lívia e Madalena 

3º ano “vespertino” – 

2011 

A Cidade do Natal: uma 

travessia histórico cultural 

para descobrir, interferir e 

preservar 

Lívia e Marta 

Fonte: Construção da autora. 

 

 

A primeira análise destes relatos evidenciou que as professoras não descreviam como 

proporcionavam a articulação entre as áreas de conhecimento envolvidas no tema de pesquisa, 

estas só eram citadas. Diante desta evidencia sentimos a necessidade de realizar entrevistas 

com as professoras a fim de complementar as informações contidas nos relatos.  

Esta primeira análise dos relatos deu subsídio para a elaboração do roteiro das 

entrevistas que foram realizadas com as professoras autoras na intenção de recolher dados 

descritivos na linguagem do sujeito investigado, permitindo ao investigador desenvolver uma 

ideia sobre o modo como esses sujeitos interpretam os aspectos relacionados à temática que 

está sendo investigada (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

No intuito de construir dados a partir da linguagem dos entrevistados optei por 

entrevistas semiestruturadas, uma vez que os roteiros das perguntas servem apenas como 

orientadores, permitindo ao pesquisador a liberdade de explorar questões que forem surgindo 

no decorrer das entrevistas.  

Triviños (1987) define a entrevista semiestruturada como 

 

[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante (TRIVIÑOS, 1987, p.146) 

 

 

Essa técnica é considerada por Rocha (2008) um instrumento importante de interação 

entre o pesquisador e o entrevistado, pois possibilita a ambos um momento de reflexão e 

apreensão do objeto estudado.  

                                                           
19

As professoras dos relatos receberam nomes fictícios criados pela pesquisadora na intenção de resguardar suas 

identidades.  
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Antes de realizar as entrevistas com as professoras colaboradoras foi feito um 

contato prévio por meio de telefone para combinar o dia, o local e o horário para sua 

realização. Nesse primeiro contato ficou combinado de ser enviado via e-mail o roteiro das 

entrevistas (APENDICE A) para os sujeitos investigados no intuito de que eles pudessem se 

sentir a vontade e inteirados do assunto durante a entrevista.  

No total foram realizadas quatro entrevistas. Dessas entrevistas, duas aconteceram 

em um mesmo dia e duas em dias diferentes. Todas as entrevistas foram gravadas em 

aparelho celular. Duas entrevistas aconteceram na sala de atendimento pedagógico do NEI e 

duas em sala de aula. Durante a realização dessas entrevistas, não foi possível garantir 

somente a minha presença e do entrevistado no ambiente.  

Considero que esse suporte teórico-metodológico atendeu o objetivo deste trabalho 

monográfico que teve como objeto de estudo a metodologia do tema de pesquisa nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

 
 

2.2 Conhecendo o lócus e os sujeitos da pesquisa 

 

O estudo teve como lócus de investigação o NEI/CAp/UFRN. Essa instituição atua 

na Educação Básica
20

 e resulta da unificação, em 1998, entre o Núcleo Educacional Infantil, 

criado em 1979, e a Unidade de Educação Infantil I, criada em 1990. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012) 

Desde 1991 é Colégio de Aplicação e atualmente está vinculado administrativamente 

ao Centro de Educação. Atende a toda comunidade da grande Natal através da oferta de 

vagas, inscrição e sorteio público anual. A escola possui 280 alunos, sendo106 da Educação 

Infantil e 174 do Ensino Fundamental, sendo 20 alunos portadores de necessidades educativas 

especiais, e 14 turmas. 

Quanto ao corpo docente é formado por professores efetivos e substitutos
21

. Dentre 

estes, 30 professores são efetivos e 06 professores são substitutos. Em relação a formação dos 

professores efetivos três são graduados, treze possuem especialização, quinze são mestres em 

educação e cinco são doutores. Deste quadro efetivo, seis professores estão afastados para 

qualificação (mestrado/doutorado). Além desses professores outros seis estão afastados da 

                                                           
20

 Educação Infantil, a partir da pré-escola e Séries iniciais do Ensino Fundamental. 
21

A contratação de professores substitutos acontece através de concurso público e tem validade de dois anos.    



23 

 

sala de aula para assumirem as funções de direção e vice direção; coordenação de ensino; 

coordenação de pesquisa e extensão. 

A escola dispõe também de 17 bolsistas de apoio técnico e estagiários
22

; 14 técnicos 

administrativos e 08 funcionários terceirizados. Em relação aos bolsistas, 8 (oito) são do curso 

de Pedagogia  e estão em sala de aula diariamente assumindo a função de segundo ou terceiro 

professor da sala. Os demais estão envolvidos em outras atividades (biblioteca, Educação 

Física, informática). 

Em relação ao espaço físico, o NEI possui 07 salas de aula; 02 salas de atendimento 

pedagógico
23

; 01 biblioteca; 01 brinquedoteca; 01 sala de multimídia; 01 quadra; 03 parques; 

01 pátio; 01 sala de entrevista, 01 cozinha experimental, 03 banheiros infantis; 03 banheiros 

para adultos; 01 fraldário; 01 sala de entrevista; 01 cozinha; 03 almoxarifados (01 de material 

pedagógico, o1 de material de limpeza e 01 de alimentos); 01 jardim; 01 secretaria; 01 direção 

e 01 sala de coordenação.   

Além desses espaços, a escola possui um prédio anexo denominado de Núcleo de 

Pesquisas e Estudos da Infância – NEPI - onde acontecem atividades de planejamento, 

estudos, pesquisa e extensão. É neste espaço também que as crianças do Ensino Fundamental 

tem aula de música. O edifício dispõe de 01 auditório, 02 salas de professores, 01 sala de 

coordenação de ensino, 01 sala de pesquisa e extensão, 01 sala de Xerox, 01 secretaria, 02 

banheiros para adultos e 01 cozinha.  

Em relação a organização didático-pedagógica o NEI/CAp/UFRN utiliza o tema de 

pesquisa como o norteador das atividades de ensino e aprendizagem desenvolvidas com as 

crianças e do planejamento pedagógico. No entanto, não impede que os professores 

desenvolvam projetos paralelos para contemplar as necessidades educacionais das crianças. 

A escolha dos sujeitos da pesquisa se deu em virtude da seleção dos relatos da prática 

que seriam analisados como documentos, definindo, assim, a participação das professoras 

Marta, Madalena, Lívia e Santana. 

                                                           
22

Desde o ano de 1999 o NEI tem experienciado, sistematicamente, o trabalho com alunos bolsistas, oriundos do 

curso de Pedagogia da UFRN, visando atender duas necessidades: firmar-se como campo de estágio e garantir a 

presença de dois adultos nas salas que assim exigem. A bolsa é paga pelo NEI/CAp/UFRN e Centro de Educação 

e dura até 2 anos.   
23

 O Atendimento pedagógico do NEI foi iniciado para atender todas as crianças da turma de alfabetização 

(especiais ou não) que apresentavam ritmos mais lentos na aquisição da escrita alfabética e na matemática. 

Acontece semanalmente em turno contrário ao da sala de aula e se configura como um serviço oferecido pela 

escola para as crianças que precisam de estratégias e mediações específicas, diferenciadas e individualizadas 

para prosseguir e avançar no seu desenvolvimento e aprendizagem. No Ensino Fundamental esse atendimento 

funciona como a recuperação atendendo as orientações dos documentos oficiais. No artigo 12 da LDB uma das 

atribuições dos estabelecimentos de ensino é: V- prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento (BRASIL, 1996). 
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A professora Marta é do quadro efetivo, graduada em Pedagogia, tem especialização 

em pedagogia do movimento e em educação musical na abordagem Orff Schulwerk e é 

mestre em educação. Leciona no NEI há dois anos, sempre atuando no Ensino Fundamental. 

Ela também já atuou como professora do Ensino Fundamental na rede privada.  

Madalena é professora substituta, também graduada em Pedagogia e é mestre em 

educação. Leciona no NEI há três anos, no entanto esse tempo não foi consecutivo. Lecionou 

como professora substituta da Educação Infantil no período de 2008 a 2010 e há nove meses 

voltou à instituição como professora do Ensino Fundamental. 

A professora Lívia também é do quadro efetivo, graduada em Pedagogia, tem 

especialização em linguagem e é mestre em educação. Leciona no NEI há dezoito anos e há 

três anos leciona como professora do Ensino Fundamental. Ela também já atuou como 

professora do Ensino Fundamental em escolas da rede privada, municipal e estadual. 

A professora Santana faz parte do quadro efetivo da escola, também é graduada em 

Pedagogia, tem especialização em psicomotricidade e é mestranda em educação. Leciona no 

NEI há seis anos e há três anos é professora do Ensino Fundamental. Ela também já atuou 

como professora e Coordenadora na rede privada.  

Para a análise dos dados construídos durante nossa pesquisa, buscamos nos relatos de 

prática das professoras dos 2º e 3º anos selecionar os que abordavam o tema de pesquisa. Nos 

referidos relatos observamos que as professoras proporcionavam as articulações entre as areas 

de conhecimento, mas não eram mostradas como as articulações eram feitas. Diante disso, 

dispomos apenas de quatro relatos, o que nos conduziu a ter que fazer entrevistas. Concluídas, 

procuramos proceder a análise dos dados fundamentados, especialmente, nos referenciais 

teóricos de Paulo Freire (2005, 2008, 2011), Angotti; Delizoicov; Pernambuco (2002); Rêgo 

(1999) e Victor (2012). 

Feitas todas essas considerações, penso ter dado conta de compartilhar como foi o 

processo de construção da minha trajetória teoricometotodológica, tentando compreender 

como o professor do NEI proporciona a articulação das diversas áreas do conhecimento via a 

metodologia do tema de pesquisa.  
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3 O TEMA DE PESQUISA E A ARTICULAÇÃO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 

3.1 TEMA DE PESQUISA 

 

Nas palavras de Lívia, uma das professoras entrevistadas, o Tema de Pesquisa é 

definido como “uma metodologia que parte do interesse, da curiosidade, das necessidades e 

vivências das crianças. O professor não traz o tema para as crianças. As crianças sugerem o 

tema a partir de seus interesses” (Lívia, protocolo de entrevista nº 03). 

A professora define o Tema de Pesquisa como um procedimento metodológico. De 

fato, é assim que ele é definido por Rêgo (1999) e é adotado pela equipe da escola desde a 

década de 80 tendo como principais referências na sua construção as propostas de Madalena 

Freire (1983) e Sônia Kramer (1989).   

Por meio deste procedimento metodológico, a equipe do NEI busca articular três 

dimensões básicas do processo de ensino/aprendizagem junto às crianças: os conhecimentos 

das áreas de conteúdo que se quer tornar disponível às crianças; o contexto sociocultural das 

crianças ou suas realidades imediatas e os aspectos ligados diretamente à aprendizagem.  

Ao afirmar que o Tema de Pesquisa parte do interesse, da curiosidade, das 

necessidades e vivências das crianças, a professora Lívia faz menção a um dos quatros 

critérios balizadores que torna um assunto, na perspectiva de Rêgo (1999), um Tema de 

Pesquisa.  

Rêgo (1999) afirma que um assunto só se constitui como um tema de pesquisa se 

fizer parte de uma teia articulada de relações, com conteúdos de outras áreas. Nesse sentido, 

essa pesquisadora aponta quatro critérios balizadores que nos ajudam entender quando um 

assunto pode tornar-se um tema de pesquisa: 

 

 

- precisa ser um assunto que gere questionamentos, necessidade de ir em busca de 

um aprofundamento maior, possibilitando, dessa forma, o diálogo;  

- que contribua para uma visão mais ampla da realidade onde o indivíduo está 

inserido, favorecendo um melhor entendimento do mundo em que vive; 

- unifique\aglutine conceitos de outras áreas do conhecimento, com a perspectiva de 

articular-se com outros conhecimentos, podendo ser ampliado para outros temas;  

- envolva um componente afetivo do grupo, para ser significativo, ou seja, que todo 

o grupo esteja curioso e interessado em saber mais\investigar aquele determinado 

assunto. (RÊGO, 1999, p. 65) 
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Tendo em vista estes critérios, entendemos que o tema de pesquisa deve surgir do 

interesse, da curiosidade e das necessidades das crianças e, consequentemente, do 

envolvimento do grupo no qual vai se constituindo o objeto de estudo à medida que as 

questões vão sendo elucidadas. No processo de encontrar respostas para os questionamentos, 

o professor e o aluno se apropriam de conhecimentos das diversas áreas. Nesse sentido, o 

tema de pesquisa não se constitui apenas como um aglutinador de conhecimentos sobre o 

assunto, mas, acima de tudo, em um provocador de construção/ampliação/resgate de 

conhecimentos significativos (RÊGO, 1999). 

Uma prática pedagógica desenvolvida a partir do tema de pesquisa se organiza em 

três momentos pedagógicos que se articulam durante o estudo, sendo eles: estudo da realidade 

(ER), organização do conhecimento (OC) e aplicação do conhecimento (AC).  Para Rêgo 

(1999) esses momentos não se constituem em fases estanques porque perpassam pelas falas 

dos autores desse processo de ensino-aprendizagem – professor e aluno. 

O estudo da realidade (ER) é o momento em que são definidas as questões do 

estudo. O professor como organizador do trabalho observa, ouve e questiona os alunos 

buscando identificar na fala deles o que eles já sabem a respeito do assunto a ser estudado. Os 

questionamentos, na maioria das vezes, causam um desequilíbrio nessas falas, provocando no 

grupo a necessidade de ampliação de conhecimentos sobre o assunto para assim definir as 

questões norteadoras do estudo. Esse é o momento em que as falas das crianças predominam e 

elas demonstram os seus conhecimentos, levantando questões sobre o tema (RÊGO, 1999). 

A organização do conhecimento (OC) é o momento de busca por 

informações/conhecimentos construídos historicamente pelo homem. Nesse momento o 

professor assume o papel de articulador do conhecimento cabendo a ele organizar, a partir das 

questões iniciais, atividades significativas que possibilitarão avanços qualitativos para o grupo 

em relação a seus saberes e ideias inicias sobre o tema. Esses avanços só são possíveis em 

virtude da ação intencional do professor subsidiada pelos questionamentos que dispõem e 

pelo conhecimento do qual é portador. Esse momento é marcado pela fala do professor, sem 

que este perca de vista a fala do outro (RÊGO, 1999). 

Na aplicação do conhecimento (AC) nenhuma fala predomina sobre a outra 

ocorrendo a junção das duas – a fala do aluno com a fala do professor – que expressam a 

síntese do grupo sobre tudo que foi aprendido a respeito do tema. Essa síntese pode ser 

expressa por meio de desenho, produção de texto, encenação, organização de uma exposição 

entre outras atividades. Durante esse momento, o professor propõe uma volta às questões 

inicias para uma retomada, pelo grupo, das indagações que motivaram os estudos e encerra o 
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tema com um registro coletivo em forma de texto descritivo. Nesse momento, os autores 

desse trabalho, professor e aluno, contribuem com suas impressões, visões e conhecimentos 

(RÊGO, 1999).  

Esta forma de organização do tema de pesquisa se baseia nas ideias de Paulo Freire, 

sobre o “Tema Gerador”. O tema gerador é uma metodologia fundamentada na dialética do 

conhecimento. Para Freire (2005), a educação verdadeira só é possível se existir comunicação 

e para que esta ocorra se faz necessário o diálogo, pois é na medida em que nos comunicamos 

uns com os outros que nos tornamos capazes de transformar a nossa realidade. 

Ao defender o ensino dialético Freire (2005) aponta a escola como um agente capaz 

de transformar a realidade admitindo a ela estruturar e desenvolver todo o processo de 

conhecimento e através da prática educativa construir e reconstruir esse conhecimento. 

O princípio da dialogicidade é identificado na resposta da professora Lívia quando 

explica como surge um tema de pesquisa e como se organiza o trabalho a partir das questões 

levantadas pelo grupo: 

 

O professor não traz o tema para as crianças. As crianças sugerem o tema a partir de 

seus interesses. A partir desse momento, que são elas que sugerem, começa um 

estudo da realidade. Que estudo é esse? De inicio é saber o que elas já conhecem 

sobre aquele tema, as ideias iniciais das crianças. E segundo, é o que elas desejam 

aprender que são as questões. (Lívia, protocolo de entrevista nº 03) 

 

 

Dentro dessas questões, o professor vai pensar... Bem, essas são as perguntas. E aí, o 

que as crianças querem realmente aprender? Aí define os objetivos a partir dessas 

questões. Quando definir os objetivos vamos pensar que situações, que atividades -  

toda essa parte que eu estou falando é a organização do conhecimento - a gente vai 

propor de forma organizada, uma sequência didática para ir dando conta de 

responder a essas questões. (Lívia, protocolo de entrevista nº 03) 

 

 

[...] Ah, a gente pode ir à biblioteca buscar um livro. Que livro? Vai ser de ciências, 

história, geografia? Aí o professor já sabe quais são as áreas que vai articular. Ele 

vai a biblioteca com as crianças, seleciona os livros. Eles também por sua vez vão 

ver se tem aquele material na biblioteca [...] Pode passar uma pesquisa para casa 

onde as crianças com a ajuda de um adulto pode pesquisar em livros.  Nessa 

atividade você coloca escrito assim: com a ajuda de seus pais procure em revistas, 

livros, internet, textos, imagens para responder tal questão... E aí as crianças 

registram e trazem essa informação. (Lívia, protocolo de entrevista nº 03) 

 

 

A fala da professora Lívia evidencia que o dialogo no tema de pesquisa não se dá 

apenas entre crianças e professor, mas entre a realidade dessas crianças, pois os temas surgem 

de suas observações sobre o que acontece em seu entorno. Isto porque, as crianças não são 
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sujeitos neutros, elas trazem para a escola e sala de aula seus conhecimentos prévios ou sua 

cultura prevalente, anteriores a aprendizagem escolar, pois atuam fora dela também 

(ANGOTTI; DELIZOICOV; PERNAMBUCO, 2002).  

Esse diálogo também se dá com o conhecimento de cada área. No NEI o tema de 

pesquisa tem contribuído significativamente para que o aluno construa e (re)construa o 

conhecimento por considerar a criança como sujeito interativo de sua aprendizagem. No seu 

fazer pedagógico procura sempre partir do que as crianças já sabem e viveram. Essa é uma 

forma de ampliar esse universo fazendo com que o sujeito se aproprie de uma forma de buscar 

o conhecimento, afinal, “ensinar não é transferir conhecimento
24

, mas criar possibilidades 

para a sua produção ou sua construção” (FREIRE, 2011, p.24).  

Na metodologia do tema gerador proposta por Freire (2005) predomina o diálogo 

entre o educador e os educandos, o envolvimento nesse processo deve propiciar a construção 

de um diálogo inteligente com o mundo e problematizar os conteúdos que os mediatiza. Nesse 

diálogo está envolvido o escutar. É preciso escutar o educando em seus interesses, 

dificuldades e receios. E essa ação de escutar permite ao educador que ele aprenda a falar com 

o seu aluno e mais, que ele melhor se organize no ponto de vista das ideias.  

 

Para o educador-educando, problematizador, o conteúdo programático da educação 

não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser depositado 

nos educandos, mas a devolução organizada e acrescentada ao povo daqueles 

elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. (FREIRE, 2005, p.96) 
  

Entendendo como Freire (2005, p.91) que o diálogo 

 

[...] é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos 

endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 

ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca 

de idéias a serem consumidas pelos permutantes. 

 

 

Além do mais exercitar, na relação dialógica, sua humildade, desequilíbrio para qual 

a “pronúncia do mundo com que os homens o recriam permanentemente não pode ser um ato 

arrogante” (FREIRE 2005, p. 92). 

O tema de pesquisa é uma metodologia que se inspira no tema gerador, ou seja, 

comunga de seus princípios. Logo, podemos percebê-lo como uma metodologia dialógica, 
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pois na sala de aula com a mediação do(as) professores(as) os alunos falam o que querem 

estudar e o professor(a) observa o que é de mais interesse do grupo para definir o tema de 

pesquisa a ser estudado. Isso pode ser percebido na fala da professora Lívia (2012): 

 

 

Quando a gente foi estudar os bairros antigos da cidade do Natal, aí sim, nesse 

momento a gente perguntou as crianças: o que vocês sabem sobre os bairros? 

Quando a gente foi estudar os patrimônios da cidade de Natal a gente perguntou: o 

que vocês sabem sobre isso e o que vocês querem saber? (Lívia, protocolo de 

entrevista nº 03) 

 

 

Para Freire (2005) esses temas são denominados de geradores porque não importa a 

compreensão de sua natureza ou a ação por eles provocada. Eles sempre abrem a 

possibilidade de se desdobrar em outros temas que, por sua vez, provocam outras atividades 

que precisam ser cumpridas. 

Sobre o processo da busca temática significativa Freire (2005, p. 116) afirma que a 

preocupação pela problematização dos próprios temas já deve estar presente, por sua 

vinculação com outros e seu envolvimento histórico-cultural.  

Podemos inferir (aproximar ao concreto de tema gerador em Freire) que a 

emergência dos temas suscitados pelas crianças abrem a possibilidade de fazer emergir, 

desdobrar-se em outros temas que por sua vez provocam outros temas. Mediante a fala da 

professora Marta (2012) é possível perceber que o tema de pesquisa, assim como acontece 

com o tema gerador, tem chamado outros temas. 

 

[...] esse ano que a gente tem trabalhado com astronomia, algumas questões do 

sistema solar ela está servindo como suporte para a gente trabalhar o tempo na 

matemática que são questões que eu percebi que as crianças estavam com bastante 

dificuldade por causa do nosso estudo sobre a guerra. A questão dos anos, dos 

séculos e como é que conta esse tempo. Então nós fomos lá para o sistema solar para 

aprender sobre os astros, para aprender sobre a rotação e translação e entender 

porque é que o homem conta o tempo em dias, em anos e em séculos.  (Marta, 

protocolo de entrevista nº 01) 

 

 

A partir da fala da professora Marta, podemos começar a entender como acontece a 

articulação entre as áreas de conhecimento, via tema de pesquisa. No estudo sobre as guerras 

se fez necessário localizar espaços, acontecimentos, épocas e períodos da história da guerra às 

crianças que demonstraram dificuldades em utilizar unidades de tempo – ano e século. No 

entanto, a compreensão destas unidades pelas crianças solicitava organização de situações 
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didáticas envolvendo o estudo dos movimentos da terra.  Esta situação nos remete ao 

pensamento de Kramer (1991) de que um tema não morre, ele se transforma. 

Freire (2005) afirma que quanto mais se assume uma postura ativa na investigação de 

uma temática, mais profunda se torna a tomada de consciência em torno da realidade, e, ao 

explicitar sua temática significativa, se apropria dela, acrescentando que no fluxo da 

investigação, ambos se façam sujeitos da mesma. 

No NEI o tema de pesquisa tem sido o fio condutor do planejamento e das 

atividades, ao mesmo tempo em que o conhecimento é organizado. Esses conhecimentos são 

organizados por áreas, mas sem trabalhar com lista de conteúdos a serem seguidas. Estes são 

definidos na medida em que o tema vai sendo construído, pois o mais importante é a 

utilização destes conteúdos para a compreensão da realidade.  

 

 

Existiam questões que a gente tinha que buscar informações na geografia para 

localizar o nordeste: onde fica? Como é esse lugar? Quais as características desse 

lugar? Então, a geografia ia dando conta de estar respondendo as questões. Na 

historia: como vive as pessoas desse lugar? Como era o nordeste? Como é o 

nordeste hoje? Como vive essas pessoas? Como é o ciclo de vida de determinados 

animais e vegetais dessa região? Essas perguntas remetem para ir buscar 

conhecimentos na história. E tudo isso vai sendo respondido com as áreas de 

história, geografia e ciências. Então há uma articulação das três áreas. E são as 

perguntas que definem quais áreas serão articuladas. (Lívia, protocolo nº 03) 

 

 

Esta fala da professora Lívia corrobora com a compreensão de construção de 

conhecimento assumida por Rêgo (1999) - um processo dinâmico, em constante movimento, 

não comportando conteúdos supostamente acabados. Nesse sentido, o conhecimento 

sistematizado nas diversas áreas surge como meio e não como fim em si mesmo.     

É nesse sentido que Rêgo (1999) observa que o tema de pesquisa não se constitui só 

num aglutinador de conhecimentos sobre o assunto, mas, acima de tudo, em um provocador 

de construção/ampliação/resgate de conhecimentos significativos. O tema deve permitir 

quebrar fronteiras que limitam o processo de aprendizado, aprofundar a visão crítica que 

conduza também a uma ação transformadora por parte daqueles que aprendem, caso contrário, 

o processo se torna estanque, insignificante, vazio, como observou Freire (2005): 

 

 

 Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a conhecer, 

mas a memorizar o conteúdo narrado pelo professor. Não realizam nenhum ato 

cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria ser posto como incidência de seu ato 
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cognoscente é posse do educador e não mediatizador da reflexão de ambos (FREIRE 

2005, p.40). 

 

 

Nesse sentido, entendemos que a prática educativa envolve um fazer gnosiológico
25

 

em que educador e educando se envolvem mediados pelo conteúdo. Ou seja, ensinar é uma 

aproximação gnosiológica ao conteúdo enquanto objeto de conhecimento, sendo o conteúdo 

elemento indispensável a prática educativa. É na problematização e na significação da 

realidade onde se torna possível desenvolver uma concepção libertadora na relação educador-

educando, construir o conhecimento, através de uma relação dialógica em torno de um mesmo 

objeto cognoscível, aprendendo ensinando e ensinando aprendendo (FREIRE, 2008). 

No NEI, todos esses princípios que orientam o tema de pesquisa estavam bastante 

consolidados no trabalho com as turmas da Educação Infantil. No entanto, o desafio de 

implantar o Ensino Fundamental trouxe inquietações no sentido de identificar se essa mesma 

metodologia poderia ser adotada nas turmas do Fundamental. As professoras consideram um 

desafio sua aplicabilidade tendo em vista as exigências ser maiores nessa etapa de ensino: 

 

  

Na Educação Infantil a gente tem a preocupação de estar apresentando esses 

conteúdos e muitos desses conteúdos não tem a exigência de que as crianças saiam 

sabendo e no Ensino Fundamental eu tenho a exigência. Esse aluno tem o direito de 

sair do Ensino Fundamental sabendo ler, escrever, somar subtrair, ter conhecimento 

“X” de história, geografia, ter a ideia de identidade na história, a ideia das regiões. 

Então são conteúdos mínimos exigidos para esse nível. É uma exigência maior.  E 

com esse nível de exigência maior a gente precisa, não que sejam níveis de ensino 

com responsabilidades diferentes, tem responsabilidade sim, mas são outros tipos de 

responsabilidades. (Santana, protocolo nº 04) 

 

 

A afirmação de Santana demonstra um momento de desequilíbrio da equipe do NEI 

ao se deparar com o desafio de construir um currículo para o Ensino Fundamental. Esse 

momento criou no grupo expectativas diferente acerca desta etapa de ensino na instituição: 

 

 

Porque o que acontece muito no ensino fundamental ainda se tem essa questão, eu 

percebo muito, uma insegurança muito grande dos professores o tema de pesquisa 

não dar conta dos conteúdos. O tema de pesquisa não tem como eleger conteúdos 

mínimos. Eu, dentro da minha concepção muito particular, acho que crianças até o 

terceiro ano precisam saber ler, escrever e trabalhar com as operações matemática e 

tudo o que ele aprender a mais é significativo para ele. Então eu acho que não deve 
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existir essa preocupação em tem que aprender, por exemplo, sobre o sistema 

digestório isso é condição, tem que aprender sobre a cidade do Natal. Então essa é 

uma concepção muito particular minha e eu acho que o que acontece com o primeiro 

e o terceiro ano que foi o primeiro segundo ano foram essas dúvidas. Agora o que a 

gente faz? Eles precisam desses conteúdos mínimos? Eles não precisam desses 

conteúdos mínimos? Agora se trabalhamos dentro da perspectiva do tema de 

pesquisa não tem como se pensar em conteúdos mínimos, nem em áreas dos 

conhecimentos mínimas a serem trabalhadas. (Marta, protocolo nº 01) 

 

 

 

Foi em meio a essas dúvidas e diferentes opiniões que se deu a implantação do 

Ensino Fundamental no NEI como mostraremos a partir de agora. 

 

3.2 A implantação do Ensino Fundamental no NEI 

 

Desde a década de 80, com a Reestruturação Curricular
26

, o Tema de Pesquisa vem 

sendo utilizado pelos professores do NEI em todas as turmas da Educação Infantil. No 

entanto, com a ampliação da escola para o Ensino Fundamental, em 2010, surgiram 

questionamentos na equipe acerca desse procedimento metodológico.  

A metodologia antes trabalhada com segurança na Educação Infantil apresenta 

insegurança diante da nova etapa de ensino. Os professores questionam se essa metodologia 

de ensino seria a mais apropriada para utilização no Ensino Fundamental. A fala da professora 

Santana (2012) demonstra essa incerteza: 

 

[...] era aquele momento piloto mesmo da instituição. E a gente não tinha a clareza 

se o tema de pesquisa poderia ser a metodologia utilizada no ensino fundamental. 

Então, em alguns momentos a gente tentou articular por áreas de conhecimentos e 

partindo dessas áreas é (pausa) com um tema mais “geralzão” partindo das 

professoras tentava se articular, depois a gente começou a dividir mesmo 

contemplando essas áreas de conhecimentos. (Santana, protocolo nº 04) 

 

 

As incertezas em relação a metodologia não impediram que as atividades 

pedagógicas seguissem normalmente durante o processo de implantação do Ensino 

Fundamental. Naquele momento a escola não dispunha de uma proposta curricular para essa 

nova etapa de ensino, entretanto procurou seguir o que está proposto nos PCNs. 
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Os estudos se iniciaram com um tema mais geral sugerido/definido pelos(as) 

professores(as), de modo que ora se articulou por áreas e ora dividiu cada área para articular. 

Eram usados também os livros didáticos de Português e Matemática.  

Durante o momento de experiência piloto em 2010 foi possível perceber que alguns 

temas não se articulavam com todas as áreas do conhecimento; então, procurou-se 

desenvolver projetos paralelos que possibilitassem trabalhar o maior número possível de 

conteúdos. Naquele momento, o livro de Português contribuiu bastante, pois dava conta de 

trabalhar os conteúdos propostos, muitas vezes puxando outros temas de pesquisa e trabalhava 

com projetos paralelos. Mas o livro de Matemática ia de encontro com as ideias que o grupo 

tinha acerca do ensino de matemática no Ensino Fundamental. Os professores não tinham 

suas ideias claras o que gerou a formação de um grupo de estudo visando aprofundar os 

conhecimentos e responder os questionamentos. 

Em 2011, passado o momento de experiência piloto, os professores mais antigos da 

instituição foram sistematizando o tema de pesquisa no Ensino Fundamental com o objetivo 

de responder aos desafios e incertezas sobre o uso desta metodologia no Ensino Fundamental. 

Nesse momento a escola vive duas experiências, narradas por algumas professoras 

entrevistadas: 

 

 

Foram outras discussões. A princípio a gente pensava que a gente poderia continuar 

galgando como na Educação Infantil. Depois a gente percebeu que poderia estar 

trazendo. É tanto que a gente até tentou articular como unidade. Tendo essa visão de 

unidade a gente já procurava temas que buscassem dar condição de estar articulando 

uma maior área. Então quando a gente entendeu que naquela primeira unidade 

“Escola” dava condição de estar puxando. Seria uma unidade interessante porque a 

gente pensava que naquele momento ela estaria articulando as outras áreas de 

conhecimento. (Santana, protocolo nº 04) 

 

 

Eu não participei do processo de 2011. Então, o que sei foi do que eu ouvi. Mas, eu 

acho que a definição prévia penso que talvez daria conta de contemplar as áreas não 

diretamente no tema de pesquisa, porque não tem como a gente forçar uma área a 

entrar mais pensando nos projetos paralelos. Mas, acho que não seria interessante, 

porque a definição previa não parte dos interesses das crianças. Embora tenha sido 

proposto desse jeito que acaba descaracterizando um pouco por não terem surgido 

do interesse das crianças. (Madalena, protocolo nº 02) 

 

 

A diferença foi que quem escolheu o tema foram os professores e a coordenação a 

partir de uma orientação da coordenação que achou que nesse momento as crianças 

precisavam dar conta de alguns conteúdos e por isso que foi escolhido esse tema de 

pesquisa e depois a gente retomou essa questão e voltamos atrás. (Marta, protocolo 

nº 01). 
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Na fala das professoras é possível perceber as experiências vivenciadas pela escola 

para dar continuidade ao trabalho com o tema de pesquisa. Em alguns momentos trabalhou-se 

com unidades retiradas do livro de Português ou das áreas de conhecimento e em outros se 

trabalhou com temas definidos previamente pelos professores sobre a orientação da 

coordenação. 

O trabalho a partir da escolha de uma unidade retirada do livro de Português surge 

como uma forma de articular um maior número de áreas. Diante dessa possibilidade, o 

professor buscava trazer temas que pudessem promover essa articulação. 

Em 2011 face a insegurança dos pais e a necessidade de professores e gestores 

(direção e coordenação pedagógica) se apresentou um plano geral de conteúdos. Optou-se por 

apresentar um conjunto de temas nas diferentes áreas do conhecimento (Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais) por considerar que as crianças deveriam 

dar conta de alguns conteúdos. 

A fala da professora Madalena, que não participou desse processo de 2010/2011 

aponta que a definição dos temas de pesquisa seja precedida pelo grupo de crianças. Para 

Rêgo (1999, p. 68) “o tema de pesquisa deve partir da curiosidade das crianças e 

consequentemente envolvimento do grupo”. 

As falas das professoras evidenciam diferentes modos de compreender a definição do 

tema de pesquisa no Ensino Fundamental. 

 

 

Eu acredito que dois temas por ano dariam conta desse ano todo. Eu acho que o 

tema de pesquisa no começo e no meio do ano eles precisam ser amadurecidos pelo 

professor para começarem a serem trabalhados porque é um trabalho muito difícil 

para o professor decidir hoje o que vai trabalhar para amanha começar a trabalhar 

com as crianças. Ele tem pouco tempo para estudar para pesquisar, para perceber o 

que que as crianças vão dar conta de trabalhar de cada tema. (Marta, protocolo nº 

01) 

 

 

.  
Eu acho que não precisa o professor definir. O que ele pode fazer é no inicio do ano 

é fazer um levantamento com as crianças dos temas, de vários temas inclusive, e 

depois desse levantamento o professor organizar os temas a serem estudados durante 

todo o ano. Aí sim, cada vez você vai levantando questões , vai levantando as ideias 

e vai trabalhando. (Lívia, protocolo nº 03) 
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 As questões levantadas pelas professoras, durante o processo de construção 

curricular do Ensino Fundamental no NEI/CAp/UFRN sinalizam para a extinção de situações-

limites que provocam a necessidade de superação. 

 No fundo essa aparente contribuição apresentadas nas falas das professoras ou 

diferentes maneiras de olhar e interpretar a utilização do tema de pesquisa revelam o que 

Freire (2005) como constituindo as situações-limites. 

 Para o autor embora as situações-limites sejam realidades objetivas provocando 

necessidades nos indivíduos, se impõe investigar a consciência que delas tinham. 

 Uma situação-limite que vivenciaram as professoras entrevistadas parece provocar 

temas e tarefas opostas exigindo diversificação programática para o seu desvelamento. 

Os Temas Geradores são extraídos da problematização da prática de vida dos 

educandos e os conteúdos de ensino são resultados de uma relação dialógica. A transmissão 

de conteúdos estruturados fora do contexto social do educando não tem sentido na perspectiva 

freiriana porque não emerge do saber popular. Na proposta pedagógica da escola não cabe 

uma prática metodológica com um programa previamente estruturado porque estarão sendo 

fundamentadas dentro de uma conduta da educação bancária. O relacionamento educador-

educando se estabelece de forma dialógica para viabilizar a criatividade e a criticidade. 

Essas ideias de Freire (2005) nos remete a observação de Rêgo (1999) ao esclarecer 

que o trabalho pedagógico não pode ser elaborado a partir de listas de conteúdo pronto e 

acabado, pois tem que ser vinculado com a vida da criança também fora da escola. Como o 

processo de construção do conhecimento é dinâmico e permanente, não comporta conteúdos 

acabados, pois “o conhecimento sistematizado nas diversas áreas surge com meio e não como 

fim”
27

. Concordando com Fazenda é importante possibilitar às crianças fazerem uma ponte 

“entre o vivido e o estudado, desde que o vivido resulte da inter relação de múltiplas e 

variadas experiências” (FAZENDA, 1992, p 42 apud RÊGO, p. 64). 

 

3.2.1 O tema de pesquisa e a articulação das áreas de conhecimento 

 

Conforme já anunciamos, é nosso objetivo neste trabalho compreender como os 

professores do NEI proporcionam a articulação das diversas áreas do conhecimento via a 

metodologia do tema de pesquisa. A partir das falas das entrevistadas foi possível identificar 
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que não há um consenso acerca da possibilidade ou não de se garantir a articulação das áreas 

de conhecimento via essa metodologia: 

 

[...] penso que o tema de pesquisa não garante essa articulação total entre as áreas do 

conhecimento porque o tema de pesquisa busca responder as questões das crianças.  

(Madalena, protocolo nº 02) 

 

Existem alguns temas que realmente não dão conta de trabalhar todas as questões. 

Mas, eu acho que quando o professor consegue ter um olhar mais cuidadoso ele 

consegue inserir pelo menos as áreas das ciências naturais, das ciências sociais.  

(Marta, protocolo nº 01) 

 

 

[...] o tema de pesquisa ele é possível no Ensino Fundamental porque se a gente 

busca a ideia do tema de pesquisa em si com esse cuidado de articular com as áreas 

do conhecimento e chamar esses conteúdos a gente tem condições sim de dar conta, 

só que a gente tem que ter clareza que ele só não é possível. (Santana, protocolo nº 

04) 

 

 

[...] você só vai articular as áreas que vão responder as questões que as crianças 

levantaram. [...] Nenhum tema de pesquisa vai garantir que se trabalhem todas as 

áreas. [...] São as questões quem vão dizer quais são as áreas que vão ser articuladas 

para responder a pergunta. (Lívia, protocolo nº 03) 

 

 

A metodologia garante sim a articulação. No inicio as crianças levantaram as 

questões. Essas questões a professora vai organizar, planejar o trabalho que a parte 

de organização do conhecimento. Então, quando ele vê as questões são essas... Essa 

questão aqui vai ser necessária para ver o conhecimento da área de ciências, essa 

outra questão eu preciso buscar na área de historia, essa outra questão vai ser na área 

de geografia (Lívia, protocolo nº 04). 

 

 

Observando esses comentários percebemos que uma das professoras responde 

substituindo área por questões (Marta). Outra inicia falando de área, mas começa a dar ênfase 

ao conteúdo (Santana). Duas se mantém fieis ao termo área relacionando a articulação, as 

questões das crianças (Madalena e Lívia), embora as duas indiquem que uma articulação total 

não seja possível. No entanto, Lívia apresenta indícios de que os momentos pedagógicos do 

tema de pesquisa possibilitam a articulação das áreas de conhecimento. 

A fala de Marta, que substitui área por conteúdo nos remete a ideia de um currículo 

concebido com base numa abordagem conceitual (ANGOTTI; DELIZOICOV; 

PERNAMBUCO, 2002) cuja lógica de organização é estruturada pelos conceitos científicos, 

com base nos quais se relacionam os conteúdos de ensino. Consideramos que essa 
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substituição nos remete a um momento de desequilíbrio
28

 do grupo diante do desafio de 

compreender quais as diferenças entre as exigências da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental. 

Tomando como referência os estudos de Piaget (1978) podemos dizer que, assim 

como as crianças costumam, em seu processo de desenvolvimento, voltar a esquemas de 

comportamentos anteriores quando se deparam com algum desafio, o mesmo acontece com os 

professores. Assim, diante do desafio de planejar situações didáticas para uma etapa da 

educação na qual não se tinha experiência na instituição, volta-se a abordagem de currículo 

que sedimentou toda a sua formação que, entre outros aspectos, baseou-se numa visão 

disciplinar para selecionar os conteúdos escolares. A esse respeito Angotti, Delizoicov, e 

Pernambuco (2002, p. 188) observam: 

 

A polissemia do termo conteúdo e seu emprego no cotidiano escolar pode levar a 

interpretação dicotômica de que o conteúdo do conhecimento universal 

sistematizado constitui apenas produto dado, sem gênese processual, e que, além do 

mais, se reduz ao conteúdo veiculado por livros didáticos, pelos programas já 

estabelecidos e pela prática docente que forma professores. (ANGOTTI; 

DELIZOICOV; PERNAMBUCO 2002, p. 188) 

 

 

Consideramos que nesse momento de desequilíbrio era esse sentido de conteúdo - 

produto dado veiculado por livros didáticos, pelos programas já estabelecidos - que estavam 

inspirando a fala da professora ao tentar explicar como é possível a articulação entre as áreas 

de conhecimento via a metodologia do tema de pesquisa. 

A afirmação da professora Madalena de que o tema de pesquisa não garante a 

articulação total entre as áreas do conhecimento, nos faz pensar sobre um currículo concebido 

com base numa abordagem temática, como é o caso do NEI que ao selecionar os 

                                                           
28

 De acordo com Victor (2004) a ideia de desequilíbrio cognitivo remete ao conceito de adaptação que é 

explicado por Piaget (1978) como o estabelecimento de equilíbrio progressivo entre um mecanismo assimilador 

e uma acomodação complementar. Por meio do mecanismo de assimilação a pessoa incorpora as estruturas e 

esquemas já existentes novos elementos de sua experiência sobre o seu meio físico e social. A incorporação 

desses novos elementos provoca a transformação dessas estruturas e esquemas, configurando, assim, o que 

Piaget denominou de acomodação complementar. Nas palavras desse autor (1978, p. 18) “a adaptação só se 

considera realizada quando atinge um sistema estável, isto é, quando existe equilíbrio entre a acomodação e a 

assimilação”. Ele considera ainda que em suas direções iniciais esses dois mecanismo são opostos entre si “uma 

vez que a assimilação é conservadora e tende a submeter o meio ao organismo tal qual ele é, ao passo que a 

acomodação é fonte de mudanças e sujeita o organismo às coações sucessivas do meio” (PIAGET, 1996, p. 359). 

É nesse momento de antagonismo entre os mecanismos de assimilação e acomodação que se delineia o 

desequilíbrio cognitivo que pode ser compreendido como a quebra na coordenação, no equilíbrio entre os 

mesmos e, para Piaget (1996) o papel da vida mental em geral e da inteligência em particular é possibilitar a 

volta do equilíbrio entre esses dois mecanismos. 
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conhecimentos que serão veiculados junto às crianças leva em conta duas categorias - o 

conhecimento científico e o conhecimento do senso comum, ou seja, as ideias iniciais das 

crianças sobre o tema.  

Angotti, Delizoicov, e Pernambuco (2002) explicam a abordagem temática como uma 

“perspectiva curricular cuja lógica de organização é estruturada com base em temas, com os 

quais são selecionados os conteúdos de ensino das disciplinas. Nessa abordagem, a 

conceituação científica da programação é subordinada ao tema” (2002, p. 189). 

Segundo estes autores Freire (1975 apud ANGOTTI; DELIZOICOV; 

PERNAMBUCO, 2002) e Snyders (1988 apud ANGOTTI; DELIZOICOV; PERNAMBUCO, 

2002) propõem uma abordagem temática que possibilite a ocorrência de rupturas durante a 

formação dos alunos, pois os temas são objetos de estudo que necessitam compreensão para a 

proposição do currículo escolar onde constam a estruturação das atividades educativas, 

seleção de conteúdo e o processo educativo que na visão científica são objetos de 

conhecimento. No momento em que inclui seleção de conteúdos na programação das 

disciplinas e a abordagem é sistematizada em sala, o paradigma curricular tradicional é 

rompido.  

Snyders (1988 apud ANGOTTI; DELIZOICOV; PERNAMBUCO, 2002) afirma que 

as transformações envolvem processos contínuos, captando o senso comum no universo do 

aluno para direcioná-lo a uma interpretação do tema, pois é ela que precisa ser transformada 

para que as situações envolvidas possam acontecer. O aluno precisa se apropriar da cultura 

elaborada na medida em que vai rompendo com a cultura do senso comum. A educação ao 

promover tais rupturas na abordagem do conhecimento organizado por temas se tornam 

conteúdos programáticos escolares. Para Snyder isto é possível quando 

 

O especialista, com base em sua análise, identifica e seleciona qual conhecimento 

universal é necessário. Portanto, há um problema também para ele, que terá de 

articular seus conhecimentos tornando-os dinâmicos e instrumentos efetivos para a 

compreensão dos temas primeiramente para si próprios, de modo que possa construir 

um conteúdo programático escolar organicamente preparado, com base em critérios 

e especificidades estabelecidas, por sua área de conhecimento e em informações 

obtidas da cultura primeira, em vista de sua superação. (SNYDER apud ANGOTTI; 

DELIZOICOV; PERNAMBUCO, 2002, p. 277) 

 

Angotti, Delizoicov, e Pernambuco (2002) ainda esclarecem que a estruturação por 

tema auxilia aos professores selecionar a abordagem necessária do conhecimento científico. 

Os temas são o ponto de partida para que o programa seja elaborado e entendido pelos alunos. 
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A investigação temática tem uma importância fundamental na proposta freireana, 

(2005) para quem uma educação libertadora se constrói a partir de uma educação 

problematizadora, onde são lançadas perguntas provocadoras de novas respostas, através de 

um diálogo crítico, libertador, para uma tomada de consciência das partes envolvidas. Os 

temas geradores contem em si a possibilidades de desdobrar em outros temas, provocando 

novas tarefas no processo de ensino-aprendizagem e uma visão crítica sobre o mundo, pois 

conduzem a uma reflexão concreta sobre a história do sujeito e sua historicidade, abrindo para 

uma nova realidade em todas as etapas de decodificação. Investigar um tema gerador é 

investigar o pensar dos sujeitos na sua realidade e como ele atua sobre ela.  

Estas considerações acerca de uma proposta pedagógica centrada numa abordagem 

temática nos permite aproximar o tema de pesquisa desta abordagem, pois como afirmou a 

professora Lívia “são as questões quem vão dizer quais são as áreas que vão ser articuladas 

para responder as perguntas”. Depreende-se então que, no trabalho com o tema de pesquisa, 

são as questões das crianças que possibilitam o professor construir o conteúdo programático 

da turma. 

Esta constatação nos faz pensar acerca das estratégias usadas pelas professoras 

entrevistadas para viabilizar a articulação das áreas de conhecimento via tema de pesquisa. 

 

3.2.2 Estratégias encontradas para possibilitar a articulação entre as áreas do 

conhecimento via tema de pesquisa 

 

A despeito do enfoque/tratamento diferentes dados pelas professoras em relação a 

articulação do tema de pesquisa com as áreas de conhecimento observamos/percebemos que 

as professoras entrevistadas utilizam ou buscam essa articulação.  

A própria estrutura\organização do tema de pesquisa é uma estratégia utilizada 

para promover a articulação entre as áreas de conhecimento como pode ser observado na fala 

de Lívia:  

 

Então, o tema de pesquisa se organiza em três momentos: o estudo da realidade que 

é o eu quero saber e o que eu sei sobre aquele tema. Essa é a primeira estratégia. 

Nesse momento o professor vai mediando esse processo perguntando: o que você 

sabe sobre isso? Onde foi que você viu isso? Por que você sentiu interesse por isso? 

E a partir disso o professor pergunta: o que vocês querem saber?  Por que você quer 

saber isso? É isso mesmo que você quer saber? Para as vezes eles refazerem a 

pergunta. As estratégias são muito mais de diálogos, de conversa nesse primeiro 

momento. 

O segundo momento é onde nós vamos buscar esse conhecimento. Onde a gente 

pode buscar respostas para essas questões. Aí o professor pega todas as questões 
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elaboradas pelas crianças e que ele também interviu, ajudou a reorganizar e vê 

daquelas questões quais são as questões comuns e agrupa. No final ele pode ter três, 

quatro questões. Dentro dessas questões, o professor vai pensar...bem essas são as 

perguntas e aí o que as crianças querem realmente aprender? Aí defini os objetivos a 

partir dessas questões. Quando definir os objetivos vamos pensar que situações, que 

atividades -  toda essa parte que eu estou falando é a organização do conhecimento - 

a gente vai propor de forma organizada, uma sequencia didática para ir dando conta 

de responder a essas questões. Aí vai pensar nessas situações de aprendizagem: é 

uma pesquisa? É a leitura de um texto? É uma aula de campo? É uma observação? 

Aí o professor vai vendo quais são as situações, quais são as atividades que são 

necessárias realizar com as crianças para que elas vão respondendo aquela questão 

ou aquelas questões.  (Lívia, protocolo nº 03) 

 

 

Nessa estratégia o diálogo é utilizado como ferramenta que possibilitará a articulação 

com todas as áreas. Desta forma, o diálogo é de fundamental importância já que se trata de 

diferentes culturas, e ele propicia as relações humanas no convívio escolar, garantindo a 

aproximação dos saberes informais, não formais e formais. 

Partindo de tais considerações, Freire (2005) afirma que o diálogo se inicia na busca 

pelo conteúdo programático. 

 

Para o educador-educando, problematizador, o conteúdo programático da educação 

não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser depositado 

nos educandos, mas a devolução organizada e acrescentada ao povo daqueles 

elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. (FREIRE, 2005, p.96) 

 

Outra estratégia que esse pensamento traz é o planejamento do tema selecionado.    

 

 

Primeiro a gente tem que ter claro que tema é esse e quais conteúdos e objetivos que 

ele pode estar chamando. Então eu acho primordial no inicio esse planejamento. Eu 

tinha muito, até no meu caderno, depois a gente foi ensaiando a questão da rede. 

Mas eu puxava quais eram as areas do conhecimento com esse tema que eu posso 

estar chamando, quais os conteúdos e a partir daí eu ia está encontrando as 

estratégias [...] (Santana, protocolo nº 04)  

 

 

A fala da professora Santana apresenta certo “incomodo” ao se referir a seleção 

prévia de objetivos e conteúdos para planejar estratégias a serem utilizadas no 

desenvolvimento do tema de pesquisa. Nesse sentido, traz em seu arcabouço uma 

preocupação em fazer esta seleção, pois aponta como incoerente trabalhar com tema de 

pesquisa e realizar esta seleção. É necessário que, logo após a identificação do tema escolhido 

pelo grupo, a retomada pelo professor das áreas das disciplinas que irão dar conta do tema, 

estudando sobre os conteúdos, “para então sistematizar o momento de identificar as ideias 

iniciais das crianças e levantar as questões do estudo” (VICTOR, 2012, p. 29). Esse 

planejamento do tema ajudará o professor no momento de definir os conteúdos que serão 
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trabalhados durante o estudo. Para isso, o educador também utiliza da estratégia 

conhecimento da estrutura de área. 

 

 

Eu acredito que em alguns momentos a gente precisa (pausa) não é puxar, mas 

precisa acionar conteúdos específicos dessas áreas. Então a gente precisa ter muito 

claro esses conteúdos. Tendo claro esses conteúdos essas articulações acontecem 

com mais propriedade. (Santana, protocolo nº 04) 

 

 

A fala de Santana demonstra que o trabalho realizado em meio a uma proposta 

dialógica se constitui “o direito que têm educadores-educandos de participar dela incluindo 

temas não sugeridos” (FREIRE, 2005, 134).  

As questões das crianças sobre o tema é outra estratégia de articulação identificada 

na fala de Lívia: 

 

 

[...] o que atribui garantir essa articulação são as questões que as crianças levantam. 

A partir dessas questões o professor vai identificar quais são as áreas do 

conhecimento que vão responder a essas questões. (Lívia, protocolo nº 03) 

 

 

São as duvidas, as hipóteses, as ideias iniciais (o que sabem e o que querem saber) 

das crianças que apontam os conteúdos a serem trabalhados durante o tema em estudo, no 

entanto, é preciso que o professor tenha claro quais são eles para que a articulação possa 

acontecer e, os conteúdos desestruturados apresentados pelas crianças em suas falas sejam 

devolvido a elas de forma organizada como propôs Freire (2005). 

 

 

Mais essa articulação só era possível quando eu tinha clareza desses conteúdos 

(Santana, protocolo nº 04) 

 

 

 

Diante da fala de Santana é preciso usar de outra estratégia estudar sobre o tema 

selecionado. 

 

O professor também como esse articulador ele tem a condição de estar suscitando 

outras questões. Né? Porque quando você pensa num tema de pesquisa você tem que 

estudar sobre esse tema de pesquisa antes. Então, você vai tentar estar articulando o 

que é possível ser questionado, ser suscitado nesse tema de pesquisa. Então a gente 

deixa que as crianças questionem e nesses questionamentos a gente também vai 

trazendo outras questões na intenção de estar puxando outras áreas. (Santana, 

protocolo nº 04) 
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Esse estudo citado por Santana possibilita o professor reformular as questões 

geradoras dos educandos que vão auxiliá-lo na identificação dos conhecimentos que 

necessitam ser apropriados pelos alunos para compreender os fenômenos, situações e temas 

da perspectiva do conhecimento cientifico (ANGOTTI; DELIZOICOV; PERNAMBUCO; 

2002, p. 288).  

A professora Marta acrescenta que um tempo de estudo maior possibilita um 

amadurecimento por parte do professor em relação ao tema.  

 

 

Uma experiência muito boa que aconteceu com o nosso grupo foi o grupo ter 

escolhido o tema de pesquisa guerra antes da gente entrar de férias do recesso do 

NEI no meio do ano. A gente escolheu, e depois estava trabalhando Luís Gonzaga e 

não começou a trabalhar. E esse tempo de maturação que eu como professora tive de 

quase um mês para começar com eles a trabalhar esse tema foi de extrema 

importância porque eu tive tempo de estudar mais de ir atrás de outras pessoas, de 

conversar com pessoas especializadas para começar a abrir mesmo esse campo de 

ação. Um maior tempo de pesquisa isso foi muito bom.  (Marta, protocolo nº 01) 

 

 

Essa relação mais intima do professor com o tema auxilia na problematização e não 

na definição dos conteúdos que estão subordinados as questões das crianças. 

Outra estratégia encontrada para facilitar a articulação do tema é ajudar as crianças 

a ampliarem as questões sobre o tema. 

 

 

A partir dessas questões, a gente quanto professor mediador instiga outras questões 

porque as vezes eles trazem questões muito simples mas que fazem parte do tema de 

pesquisa. Então, enquanto a gente, enquanto professor mediador desse processo, a 

gente instiga outras questões. (Madalena, protocolo nº 02) 

  

 

Concordando com o pensamento freireano, a investigação da temática tem uma força 

conscientizadora e, portanto pedagógica, onde o pensar e a curiosidade são estimulados. O 

senso comum conduz ao saber empírico e ele se desdobra na prática investigativa num 

processo contínuo de conhecimento e descobertas. Este trabalho conjunto, dialógico é 

problematizado e passa por diversos desdobramentos. 

A problematização requer descobertas para o educando e educador envolvidos no 

processo de aprendizagem, por isso é importante ao professor entender o universo cultural de 

seus alunos, de forma a perceber suas contradições e suas limitações. Assim sendo, ao 
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adentrar o universo do empírico ele pode se distanciar, confrontar e defrontar seu 

conhecimento de forma crítica. 

Definir o que vai ser estudado em cada área é uma boa estratégia de articulação. 

 

 

[...] eu procuro estar trabalhando pensando em abrir um leque de acordo com o que 

as crianças estão estudando. Por exemplo, agora que a gente está trabalhando as 

guerras, então as guerras não se tornarem só esse estudo histórico. Ele se torna um 

estudo histórico já que a gente vem trabalhando esse sujeito que fez a guerra, qual é 

o momento histórico dessas guerras. Essa articulação com a geografia porque isso 

acontece em lugares predeterminados, em situações geográficas favoráveis ou não. E 

na questão da ciência, a tecnologia dos armamentos que são desenvolvidos no 

decorrer da guerra (Marta, protocolo nº 01) 

 

 

Em outros termos: é para problematiza-lo que o professor deve apreender o 

conhecimento já construído pelo aluno; para aguçar as contradições e localizar as limitações 

desse conhecimento, quando cotejado com o conhecimento cientifico, com a finalidade de 

propiciar um distanciamento crítico do educando, ao se defrontar com o conhecimento que ele 

já possui, e, ao mesmo tempo, propiciar a alternativa de apreensão do conhecimento 

cientifico. (ANGOTTI; DELIZOICOV; PERNAMBUCO, 2002, p.199). 

As reflexões analisadas nesse capítulo nos faz perceber diferentes maneiras de 

entender a articulação do tema de pesquisa com as diferentes áreas de conhecimento, as 

professoras do NEI desenvolveram estratégias para que, por meio do procedimento 

metodológico adotado pela equipe da escola, o maior número de áreas possíveis seja 

articulada durante o desenvolvimento de um tema. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O interesse em empreender uma pesquisa buscando compreender como ocorre a 

articulação entre o trabalho com o Tema de Pesquisa e as diferentes áreas do conhecimento 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental no Núcleo de Educação da Infância (NEI), Colégio 

de Aplicação (CAp) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), originou-se 

na minha experiência como bolsista voluntária na instituição. 

A investigação assumiu os princípios da abordagem qualitativa e adotou-se como 

procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica para o estudo das categorias de análise, a 

pesquisa documental através da análise dos relatos da prática das professoras do NEI e a 

entrevista. 

A escola passa ainda por um momento de adaptação e descobertas na aplicação do 

tema de pesquisa que envolva todas as áreas de conhecimento no ensino Fundamental, que 

tem exigências curriculares estabelecidas pelos PCNs. Há um conflito entre o método 

aplicado na instituição, o receio das professoras de não estarem contemplando os conteúdos 

necessários e estabelecidos pela grade curricular e uma insegurança dos pais com relação a 

esse processo que quebra paradigmas do ensino tradicional preso a conteúdo estanques e 

estabelece uma relação vertical entre educador e educando e ainda é o método adotado na 

grande maioria das instituições de educação brasileiras, onde o educador é o sujeito que detêm 

o conhecimento, pensa e prescreve, enquanto o educando é o objeto que recebe o 

conhecimento que é pensado e segue os preceitos estabelecidos.  

Embora conscientes de que tal concepção de educação tem como propósito, 

intencional ou não, a formação de indivíduos acomodados, não questionadores e que se 

submetem à estrutura de poder vigente, nessa etapa do ensino fundamental a equipe do NEI 

entrou em conflito teórico-metodológico e eu fui participante ativa e envolvida nesse processo 

e passei pelos mesmos questionamentos, tive as mesmas dúvidas e inseguranças. 

Diante dos fatos, questionamos como ocorre a articulação entre o trabalho com o 

tema de pesquisa e as diferentes áreas do conhecimento, indagações que pautaram todo nosso 

trabalho de pesquisa. 

A busca por um ensino de melhor qualidade, principalmente nas instituições cuja 

metodologia abarca uma visão problematizadora da educação é um tema constante de 

pesquisas, debates e encontros entre educadores. Sabe- se que as “fórmulas mágicas”, não 

existem. Entende-se que no processo educativo o aluno deve ser sujeito de sua educação, 

participando ativamente na busca pelo conhecimento e o professor, deve ser o facilitador do 
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processo de aprendizado do aluno. Para esse fim é essencial na sua trajetória que o hábito da 

pesquisa seja estimulado através de temas e ações que instiguem a curiosidade, a sensibilidade 

e a capacidade de percepção, reforçando a autoconfiança dos educandos. Através da pesquisa 

pensamos que educador e educando exercitam o saber pensar e aprendem a aprender, de 

maneira autônoma, favorecendo ao professor a busca de uma constante atualização, que o 

conduza a uma reavaliação da sua prática e, consequentemente, o provoque para que ele se 

reinvente. Este se apresenta um desafio para todas as partes envolvidas com o processo de 

aprendizagem, professores, coordenadores, alunos e pais. 

Mudar os procedimentos pedagógicos que apontam para a acumulação de informações 

pelos alunos é uma tarefa difícil, mas não impossível. As professoras declararam em suas 

falas que encontraram uma maior dificuldade em aplicar, principalmente, o ensino da 

matemática em todas as áreas de pesquisa. São conscientes de que precisam buscar maneiras 

de aplicar essa disciplina em sala e através do tema de pesquisa, no entanto, quando isto não 

ocorre recorrem aos projetos paralelos. 

Acreditamos que todo saber é fruto de uma vivência adquirida por nós como 

indivíduos participantes de uma realidade social e somos conscientes de que o aluno ao 

chegar à escola já tem a sua história, o seu universo de conhecimentos que deve ser resgatado, 

valorizado e ampliado.  

Assim sendo, o professor deve interagir com o aluno a todo momento, procurando 

resgatar seu saber e suas experiências. Não temos respostas prontas, mas consideramos que 

deveriam ser consideradas as próprias estratégias espontâneas dos alunos, devolver para eles 

esses questionamentos, onde eles visualizem a matemática, por exemplo, em determinado 

tema de pesquisa. Talvez cheguemos a respostas muito interessantes, pois a criança valorizada 

e estimulada é induzida à problematização, à construção do conhecimento. O aluno deve ser 

estimulado a construir sua lógica operatória, as estruturas mentais dos números e das 

operações elementares e deve ser encorajado a refletir sobre suas ações, sem medo de 

aprender a pensar, explorar e descobrir. Este é um desafio fascinante, principalmente para o 

educador que acredita na educação problematizadora. 

Nesse momento do trabalho, julgo pertinente retomar a questões que desencadeou este 

estudo: como ocorre a articulação entre o trabalho com o Tema de Pesquisa e as diferentes 

áreas do conhecimento? 

A construção de respostas para a questão da investigação por meio da análise da fala 

das professoras evidenciou que o tema de pesquisa não possibilita a articulação entre todas as 

áreas de conhecimento. Há um consenso entre as professoras que é na fala das crianças que se 
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encontra o caminho para essa articulação, pois é delas que emergem os conteúdos que serão 

estudados. Uma das professoras entrevistada aponta os momentos pedagógicos que organiza o 

tema – estudo da realidade, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento – 

como um dos aspectos que facilita a articulação das áreas de conhecimento durante o estudo. 

Por fim, o estudo demonstrou que o tema de pesquisa tem atuado como um eixo 

articulador na construção do conhecimento de maneira que as professoras durante a sua 

pratica se utilizam de estratégias diversas para promover a articulação do tema de pesquisa 

com as áreas de conhecimento: 

 

 A efetivação da estrutura\organização do tema de pesquisa.  

 O planejamento do tema selecionado.  

 Conhecimento da estrutura das áreas de conhecimento.  

 Identificação das questões das crianças sobre o tema.  

 Estudar sobre o tema selecionado.  

 Ajudar as crianças ampliarem as questões sobre o tema. 

 

Ante as considerações feitas, reitero a relevância desta pesquisa que em seu todo 

objetivou compreender como o professor do NEI proporciona a articulação das diversas áreas 

do conhecimento via a metodologia do tema de pesquisa permitindo a professores  se ouvir 

acerca deste aspecto, percebendo o quanto já avançaram e no que precisam avançar na 

construção do trabalho com o Ensino Fundamental. 

Considero que, para esse momento, consegui pontuar as contribuições da investigação 

por mim empreendida. Entretanto, não há pretensão em considerá-la trabalho exaustivo sobre 

a temática tratada, mas como contribuição à reflexão dos profissionais do NEI e de outros 

profissionais a quem essa temática possa interessar. 

Esse trabalho não termina por aqui, muita coisa ainda pode ser dita sobre o tema de 

pesquisa como eixo articulador do conhecimento. No NEI esse trabalho já faz parte da rotina 

dos alunos e professores o que tem facilitado o seu desenvolvimento. Mas como acontece esse 

trabalho em outros contextos escolares? Como ocorre a formação do conhecimento nesses 

contextos? O que se entende por educação verdadeira? Essa temática precisa ser ampliada. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 DEPARTAMENTO DE PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PESQUISA 

 

 

Ilmo(a) Senhor(a), 

Solicitamos a participação da Vossa Senhoria em uma pesquisa intitulada “Tema de 

Pesquisa como eixo articulador na construção de conhecimentos no Ensino 

Fundamental: algumas considerações preliminares”, coordenada por Patricia Regina 

Vieira Viana de Andrade, aluna do curso de Pedagogia da UFRN, que tem como objetivo 

compreender como o professor proporciona a articulação das diversas áreas do conhecimento 

via a metodologia do tema de pesquisa.  

Neste sentido, Vossa Senhoria está sendo convidada a participar de entrevistas 

semiestruturadas com perguntas abertas e fechadas, em local e horário a ser combinado. Será 

utilizado como recurso para a realização desta a gravação. Na entrevista você será abordado 

sobre a sua formação profissional e sua atuação no Ensino Fundamental. Como também em 

relação a sua percepção sobre o trabalho desenvolvido pelo professor do Ensino Fundamental 

para contemplar os conteúdos concernentes a cada etapa de ensino, de modo que, as situações 

de aprendizagem apresentadas sejam contextualizadas e que promovam conexões de 

conhecimentos entre as varias áreas no intuito de fragmentar o mínimo possível os saberes no 

contexto escolar. Diante disso, busca-se saber o que esse profissional faz, que estratégias 

utiliza para garantir o ensino e a aprendizagem desses conhecimentos de modo interdisciplinar 

e, ainda, tornar esse trabalho interessante ao longo de sua conclusão. Espera-se que ao final 

deste estudo, haja reflexões e contribuições ao exercício profissional do pedagogo. 

Considerando que este estudo visa construir dados de informações sobre a pratica 

docente, não se espera que você tenha nenhum problema em consequência de sua participação 

porque as questões a responder oferecem riscos mínimos de desconforto. 
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As informações obtidas de cada participante são confidenciais e somente serão usadas 

com o proposito científico. Os pesquisadores e os membros envolvidos neste estudo terão 

acesso aos arquivos dos participantes, para verificação de dados, sem, contudo violar a 

confidencialidade. 

A assinatura deste termo de consentimento formaliza sua autorização para o 

desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados. 

Desde já agradecemos a disponibilidade e contribuição para o enriquecimento desta 

pesquisa. 

 

Consentimento livre e esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: Tema de 

Pesquisa como eixo articulador na construção de conhecimentos no Ensino 

Fundamental: algumas considerações preliminares, uma analise da pratica docente, no que 

concerne as metodologias de ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de forma a 

possibilitar a articulação das diversas áreas do conhecimento. 

 

Participante da pesquisa: 

 

NOME: ______________________________________________________________  

 

ASSINATURA:_____________________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: 

_________________________________________________________________ 

 

Patricia Regina Vieira Viana de Andrade 

Rua: Ilce Marinho, 350 Bloco E apartamento 104, Capim Macio. 

CEP: 59082-280 

Fone: 8719-3616 

patriciareginaviana@yahoo.com.br 
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ENTREVISTA 

TEMA: Tema de Pesquisa como eixo articulador na construção de conhecimentos no 

Ensino Fundamental: algumas considerações preliminares. 

Entrevista realizada em _______/_______/_______. 

Local da realização ___________________________________________________ 

Recursos de realização ________________________________________________ 

Nº da entrevista ______. 

 

 

1- PERFIL PROFISSIONAL 

 

1.1. Nome ______________________________________________________ 

1.2. Nível completo de escolaridade: 

Nível Superior. Qual? ______________________________________________ 

Pós-graduação. Qual? ______________________________________________ 

Outros: __________________________________________________________ 

1.3.   Há quanto tempo leciona no NEI? ______________________________ 

1.4.  Qual o seu vínculo profissional com essa instituição? 

(    ) Professora Efetiva   

(    ) Professora Substituta 

1.5.  Há quanto tempo atua no NEI como professora de Ensino Fundamental?  

___________________________________________________________ 

1.6 Já atuou em outra instituição como professora de Ensino Fundamental?  

(    ) Não         (    ) Sim 

1.7 A que rede de ensino pertencia essa instituição? 

(    )  Estadual   (    ) Municipal (    ) Particular 

 

2- TEMA DE PESQUISA 

 

Sabemos que o tema de pesquisa, em conformidade com as concepções e princípios 

político-pedagógico da instituição, é o procedimento metodológico adotado pela equipe do 

NEI no intuito de que as aprendizagens, conteúdos e objetivos propostos pelos 

documentos oficiais que orientam as politicas educativas e ações pedagógicas 

concernentes a cada etapa da escolarização básica sejam alcançados. No entanto, 

observou-se nos relatos da pratica docente que um único tema não consegue dar conta de 

articular-se com as diversas áreas do conhecimento. Contudo, não se deixa de trabalhar as 

áreas que não foram alcançadas. 
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2.1 A que você atribui o fato do tema de pesquisa não garantir a articulação entre as 

varias áreas de conhecimento? 

2.2 Que estratégias você utiliza para promover a articulação entre as varias áreas 

conhecimentos de modo que as aprendizagens não aconteçam de forma 

fragmentada? 

2.3  A metodologia do tema de pesquisa sozinha não garante isso? Por quê? 

2.4 A escolha de um tema em uma determinada área pode influenciar nessa 

articulação? Por quê? 

2.5 Você considera que uma conversa prévia com especialistas de áreas durante o 

desenvolvimento do tema de pesquisa garante que todas as áreas do 

conhecimento sejam contempladas? Por quê? 

2.6 No ano de 2011, alguns temas de pesquisa foram definidos previamente pelos 

professores. Você considera que uma definição previa do tema daria conta de 

contemplar todas as áreas do conhecimento via a metodologia do tema de 

pesquisa? Por quê? 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

ANEXO A 

 
                        F      –    –  p  F   

3º Ano  – vespertino 2012  Professora: Analice e Ana Beatriz 

REDE TEMÁTICA DO TEMA DE PESQUISA 

A ocupação da região Nordeste  

 

IDEIA

S 

INICIA

IS 

QUESTÕES DE 

ESTUDO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS 

 - Quais às primeiras 

pessoas que 

viveram aqui?  

- O que aconteceu 

com essas pessoas?  

- Como elas viviam 

– alimentação, 

moradia, vestuário, 

trabalho, diversão? 

- Que outras 

pessoas vieram 

para essa região?  

- Por que e como 

elas vieram para 

essa região?  

- Como era a vida 

delas – 

alimentação, 

moradia, vestuário, 

trabalho, diversão?   

 

-Localizar espaços, 

acontecimentos, 

épocas e períodos 

da história da 

região Nordeste. 

 

- Narrar, de modo 

oral ou escrito, 

histórias, vivências 

e acontecimentos 

estudados sobre a 

história do 

Nordeste, 

mantendo o 

encadeamento dos 

fatos e sua 

sequência 

cronológica e 

discernindo o 

passado, o presente 

e o futuro. 

- Identificar os 

principais 

momentos da 

história da região 

Nordeste e as ações 

dos sujeitos que 

atuaram: europeus, 

africanos, 

indígenas, etc. 

- identificar os 

indígenas como os 

primeiros 

habitantes do 

nordeste. 

- relacionar os 

ciclos econômicos 

 

- chegada dos 

portugueses ao 

Brasil. 

 

- ciclo econômico do 

pau-brasil. 

 

- ciclo econômico da 

cana-de açúcar. 

 

- ciclo econômico do 

gado. 

 

- exibição de vídeo 

sobre a paisagem atual 

do Nordeste. 

 

- discussão sobre 

como o nordeste foi se 

formando como 

observamos no vídeo. 

 

- produção de texto 

explicando quem vivia 

no Nordeste antes dos 

portugueses chegarem 

ao Brasil e como os 

portugueses chegaram 

no nossa região. 

- Leitura individual e 

oral do texto O 

Nordeste do Brasil 

identificando que fatos 

contribuíram para a 

ocupação da região 

Nordeste. 

(<http://basilio.fundaj.

gov.br/pesquisaescolar

/>) 

- Produzir, em duplas, 

texto explicando as 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php
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do pau-brasil, da 

cana-de-açúcar e do 

gado a ocupação do 

território 

nordestino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primeiras impressões 

sobre o período pré-

cabraliano e os ciclos 

do pau-brasil e do 

gado. 

 

- Leitura de textos 

sobre os ciclos do pau-

brasil, da cana-de 

açúcar e do gado 

preenchendo 

formulário síntese de 

cada um dos ciclos. 

 

- aula de campo a 

trilha dos engenho em 

Ceará-Mirim para 

compreender a 

estrutura de um 

engenho da época do 

ciclo da cana-de 

açúcar. 

 

- confecção de uma 

maquete 

representando um 

engenho da época do 

ciclo da cana-de 

açúcar. 

 

- Apreciação as obras 

“Caravelas 

descobrimento do 

Brasil”, de Candido 

Portinari, para discutir 

questões relacionadas 

a ocupação do Brasil 

pelos portugueses. 

 

- Identificar na obra de 

Portinari elementos 
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das artes visuais (cor, 

linhas, volume, 

formas). 
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ANEXO B 

 

 

 
 

Período 

Pré-cabraliano 

         
 

 

 

 

Chegada dos portugueses 

 ao Brasil 

 

 

 

                                                                                                                                        

    Fisiologia e reprodução da 

                                                                                       cana-de-açúcar 

Ciclo do pau-brasil 

 

 

                                                           Ciclos econômicos 

                                                                                                                           Ciclo da 

                                                                                                                                               cana-de-açúcar 

  

 

Mata Atlântica                                                                   

 

                                                                Ciclo do gado 

 

                

      Fisiologia  

e reprodução do 

pau-brasil 

 

                                                           Paisagem nordestina                                          Caatinga                          

                                                                            

  

 

 

  

REDE TEMÁTICA 
 Ocupação do 

Nordeste 


