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RESUMO 

 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso trata sobre a descrição de uma proposta 

desenvolvida com alunos do ensino médio em uma escola publica do  

Distrito Federal.  A proposta consiste na utilização Moodle que é Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, em apoio ao ensino presencial para trabalha o livro paradidático ―A ciência 

através dos tempos‖ de Attico Chassot. O trabalho decorre brevemente sobre 

Interdisciplinaridade, TCIs, Moodle no contexto em que a proposta foi aplicada. Os dados do 

trabalho foram obtidos através de entrevistas e materiais disponibilizados pelas professoras 

que aplicaram o projeto. A final, apresento algumas analises que sugere que a utilizações 

desta proposta teve êxito. 

Palavras-chaves: Interdisciplinariedade, TICs, Moodle, 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso relata parte de um projeto que foi desenvolvido 

em uma escola pública de ensino médio de uma Região Administrativa do Distrito Federal. O 

projeto de ensino foi desenvolvido pelas professoras das disciplinas: Química, Biologia, 

Física e Filosofia; utilizou como material instrucional o livro paradidático ―A ciência através 

dos tempos‖, de Attico Chassot, e parte das atividades ocorreu com o uso da plataforma de 

ensino e aprendizagem Moodle. 

As professoras supracitadas realizam este projeto há alguns anos, contudo, apenas em 

2007, quando a Escola implantou a plataforma Moodle, passaram a utilizar o ambiente virtual 

em sua prática educativa, em auxílio às atividades presenciais. 

O meu envolvimento com o projeto foi devido ao trabalho que desempenhei na Escola 

como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), sob a 

supervisão da professora de Química. Iniciei atividades em outubro de 2009 e permaneci até 

março de 2011. 

A motivação de desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso a partir do relato 

dessa experiência se justifica pelas características da proposta, entre as quais: uso de TIC em 

apoio ao ensino presencial; abordagem contextualizada, com o uso de paradidático como 

conteúdo; e, ainda, envolvimento de professoras de várias disciplinas, proporcionando um 

trabalho interdisciplinar. Dessa forma, entendemos que esta proposta está em consonância 

com as orientações dos documentos legais norteadores do ensino médio. 

Para estruturar o Trabalho de Conclusão de Curso, apresento um capítulo sobre o 

conteúdo dos documentos legais e seus respectivos princípios norteadores do ensino médio, 



 

3 

 

incluídas a interdisciplinaridade, Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC – e a 

Plataforma Moodle. 

No segundo capítulo, exponho informações sobre a Escola, de forma a mostrar em que 

contexto a proposta foi aplicada. 

O terceiro capítulo mostra como a proposta foi desenvolvida na escola descrevendo 

em detalhes a metodologia desenvolvida pelos professores e algumas situações que ocorreram 

durante a aplicação da proposta 

No quarto capítulo apresentamos os dados e faço uma ligeira analise do mesmo 

tecendo alguns comentários a luz daquilo que foi utilizado com referencial teórico no capitulo 

um. 

Nas considerações finais consideramos que o trabalho tem um alcance satisfatório 

sendo importante para um certa quantidade de alunos.  
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CAPÍTULO 1 

INTERDISCIPLINARIDADE, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

(TIC) E MOODLE 
 

 

 

Na escola de hoje, nós nos acostumamos com a separação de conteúdo em disciplinas, 

sendo que, de modo geral, os professores não conseguem imaginar sua prática de outra forma. 

Essa separação é vista como importante para a interpretação de fenômenos que ocorrem no 

cotidiano do aluno, focalizando o pensamento em apenas uma parte, isto é, sob o ponto de 

vista de uma disciplina dentre as diversas, como ramos das Ciências. Dessa forma, podemos 

fazer com que um fenômeno seja desmembrado em diversas partes, e estudá-las 

separadamente para sua compreensão. Contudo é importante que as diferentes partes possam 

ser novamente relacionadas para que haja plenitude na aprendizagem do fenômeno, isto é, 

criar situações em que os conhecimentos de várias disciplinas podem ser reunidos para 

resolver um problema concreto. 

 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Os conteúdos específicos disciplinares não devem ser eliminados do currículo, 

defende o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM –

,―mas considera que os mesmos devem fazer parte de um processo global com várias 

dimensões articuladas‖ (BRASIL, 2000, p. 18). 

É importante que professores, das diversas disciplinas, tenham contato e busquem 

explorar os fenômenos nas perspectivas das várias ciências que contribuem para interpretá-lo. 
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Entendo que, caso isso não ocorra, o aluno possivelmente terá uma visão fragmentada do 

mundo, sendo muitas vezes incapaz de utilizar o conhecimento adquirido em seu cotidiano. 

Tanto nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCNEM – (BRASIL, 

2006), como nos PCNEM, há indicação de que ainda existem propostas curriculares em nosso 

país que continuam em sua maioria sendo disciplinares e com uma visão linear e fragmentada 

dos conhecimentos.  Algumas vezes pode ocorrer a fragmentação na própria disciplina, como 

quando existe a divisão em frentes, que são conduzidas por professores diferentes que não se 

relacionam, ou até mesmo quando existe a divisão dos conteúdos em módulos e o professor 

não busca mostrar a relação existente entre si. 

Os PCNEM propõem que a fragmentação do conhecimento seja combatida com a 

utilização de propostas interdisciplinares aliadas à contextualização. 

Por interdisciplinaridade, aplicada para a resolução de um problema, entende-se uma 

estratégia que torna possível, por meio do estabelecimento de interconexões de 

complementaridade, convergência e divergência entre os saberes disciplinares, ―recorrer a um 

saber diretamente útil e utilizável para responder às questões e aos problemas sociais 

contemporâneos‖ (BRASIL, 2000, p. 21). 

No momento em que os PCNEM (BRASIL, 2002) colocam em prática aquilo que é 

determinado pelo DCNEM (Diretrizes Curriculares do Ensino Médio) para a escola estabelece 

a divisão do conhecimento escolar em áreas, reunindo Biologia, Física, Matemática e 

Química, em Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, também apontam que 

esse conjunto de disciplinas compartilha objetos de estudo, se comunica e possibilita 

condições de que a prática escolar se desenvolva em perspectiva interdisciplinar.  Dessa 

maneira, estabelece que a interação entre os saberes disciplinares é foco de real importância. 

Contudo, essa perspectiva encontra-se apenas em estágio de transição, no qual estamos 
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caminhando para um aprofundamento. Para Pombo (1994), seguimos em direção a um 

currículo em que não haverá a divisão em disciplinas, mas a criação de um componente 

curricular unificado, ―tendo por base a explicitação dos seus fundamentos comuns, a 

construção de uma linguagem comum, a identificação de estruturas e mecanismos comuns de 

compreensão do real, a formação de uma visão unitária e sistemática de um setor mais ou 

menos alargado do saber‖ (p. 13). 

É importante que o professor reconheça que o ensino fragmentado não possibilita aos 

alunos ter uma compreensão mais ampla da realidade. É necessário que o professor tenha 

capacidade de realizar as diversas conexões de assunto dentro de sua disciplina, que ele seja 

autônomo para que possa romper os paradigmas do conteúdo fragmentado e busque uma 

alternativa que possibilite uma ―superação da visão compartimentada e descontextualizada‖ 

(BRASIL, 2006, p. 130). Também é preciso que o professor tenha capacidade de interagir 

com outros professores de sua escola, para que eles possam realizar um ensino em conjunto. 

Agindo dessa forma, é possível a análise do fenômeno observado sobre diferentes visões, 

proporcionando que os alunos tenham uma visão holística sobre o assunto. 

 

Reafirma-se que, no âmbito da escola, é necessário proporcionar tempo para 

encontros sistemáticos de professores por áreas de estudo, que contribuam 

para avaliar ações disciplinares e interdisciplinares, bem como para projetar 

novas ações, o que potencializa práticas de trabalho coletivo sobre contextos 

vivenciais ou temas sociais. Sem os encontros periódicos, tais práticas 

tendem a permanecer como episódios isolados, sem romper com a 

fragmentação e a linearidade da organização curricular. (BRASIL, 2006, p. 

130). 

 

Dessa maneira, é preciso que a escola se reorganize para que exista possibilidade de os 

professores se reunirem periodicamente para discutir os conteúdos que serão ministrados. O 

que se deseja é que os professores realizem uma organização não apenas disciplinar de seus 

conteúdos, mas que busquem a construção de propostas interdisciplinares, de forma que os 
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professores de uma mesma área de conhecimento possam realizar atividades em conjunto, 

como já colocado nos PCNEM. Ao escolher e trabalhar um objeto de estudo em comum, a 

comunicação será facilitada entre os saberes de cada disciplina, possibilitando que a prática 

escolar supere a fragmentação, atingindo uma perspectiva interdisciplinar. 

Já é realidade nas escolas da Secretaria de Educação de do Distrito Federal (SEE-DF) 

a norma de que haja reuniões semanais entres os professores de uma mesma área, sendo esta 

uma oportunidade ímpar para que eles possam se articular.  

É importante citar que a prática interdisciplinar não se resume à realização de um 

trabalho em conjunto que é subdividido em diversas disciplinas, em que cada professor 

continua trabalhando isoladamente. Trabalhos dessa natureza, na minha opinão, se comparam 

aos simples exemplos que são enunciados durante uma aula e não são um ponto importante 

para a o conteúdo ou para a interação entre os conhecimentos das diversas áreas. Acho 

importante que a falsa sensação de trabalhos interdisciplinares seja rompida e que sejam 

substituídos os falsos exemplos, que apesar de ocuparem o mesmo espaço estão totalmente 

fragmentados, não havendo correlação alguma entre o saberes. 

É importante que, como citado nas OCNEM, o projeto político-pedagógico contemple 

a articulação de diversas áreas, que possibilite o envolvimento de vários saberes, não apenas 

os curriculares formais, mas aqueles dos discentes e da comunidade escolar, possibilitando 

uma integração total entre todas as partes que compõem a escola. 

Dessa maneira, é preciso que os professores e os alunos tenham uma maior liberdade 

de selecionar os conteúdos e os assuntos que são mais relevantes ao contexto em que a escola 

está inserida. Assim será possível que haja uma integração das diversas disciplinas e a criação 

necessária para uma aprendizagem motivadora. É evidente que ―o distanciamento entre os 

conteúdos programáticos e a experiência dos alunos certamente responde pelo desinteresse e 
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até mesmo pela deserção que constatamos em nossas escolas‖ (BRASIL, 2000, p. 22). 

Distanciamento que muitas vezes colabora para a fragmentação do conhecimento, já que este 

não se torna significativo, isto é, que tem relação com algum conhecimento prévio que o 

aluno tenha, nem se caracteriza como significante para o aluno, pois este não é algo que é 

relevante a vida do aluno em sua concepção.  

 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

O início da Educação a Distância (EaD) pode ser considerado a partir a invenção da 

imprensa por Guttenberg, que possibilitou que os alunos levassem os livros para casa. 

Contudo, a experiência entre troca de informação entre pupilo e professor depois da metade 

do século XIX se deu com o surgimento do ensino por correspondência. Esse intercâmbio de 

informação pôde haver apenas pelo surgimento da escrita, que possibilitou a troca de ideias, o 

surgimento da impressão que tornou a informação mais acessível a classes sociais, e a 

utilização do correio para o envio de material instrucional para os alunos, possibilitando a 

interação entre o aluno e o instrutor, por meio de mensagens. A primeira instituição de ensino 

superior que possibilitou utilizar esse método foi a Open University do Reino Unido, em 1971 

(MELLO, 2009). 

Podemos considerar a EaD como ―todo tipo de transmissão/construção de 

conhecimento que não é feita presencialmente, ou seja, com o educando e o educador 

compartilhando dos mesmos espaços, físico e temporal‖. (MELO, 2009, p. 27). Dessa 

maneira, a EaD está associada diretamente aos meios de comunicação, sendo que, para que 

ela ocorra, é preciso a utilização de alguma tecnologia. 
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Inicialmente, o ensino em ambientes virtuais teve sua base em programa criado na 

década de 1960. Esse programa, denominado de Computer-Assisted Instruction (CAI), é fruto 

de experiências realizadas segundo a teoria comportamentalista. Na década de 1970, o 

programa foi aperfeiçoado com a utilização de métodos de Inteligência Artificial, o que 

transformou o CAI em Intelligent Compute-Assisted Instruction (ICAI). Após algum tempo, 

surgiram programas baseados em ideias cognitivistas chamados de Intelligent Tutotial 

Systems (ITS). Posteriormente, houve a criação do Comunication Intelligent Compute-

Assisted Instruction (CICAI), que possibilitava a interação de usuários e o uso de mídia e 

hipermídia (MELLO, 2009). 

Apenas na década de 1990 houve a aplicação das TCI (Tecnologias de Comunicação e 

Informação) no ensino. Após isso, o surgimento do Domain-Oriented Design Environments 

(DODE), que teve influencia do ITS ambiente que permitia a substituição do professor pela 

resolução de problemas que eram supervisionados por um tutor (MELLO, 2009). 

Nos dias atuais, o acesso ao computador tem-se tornado cada vez mais fácil, sendo 

grande parte responsabilidade das ações governamentais, que visam promover a inclusão da 

sociedade brasileira na era digital. Parte importante dessas ações é direcionada à instalação de 

laboratórios de informática nas escolas públicas para possibilitar o acesso dos docentes e 

discentes à Internet. 

Com a adoção dos recursos tecnológicos, os professores têm a possibilidade de utilizar 

diversas ferramentas que proporcionam maior facilidade de visualização dos modelos 

utilizados para explicar os fenômenos, despertando um maior interesse da parte do aluno 

pelos assuntos que são mais abstratos e reduzindo a distância entre o professor e aluno. 

Contudo, é preciso que, como salientado nos PCNEM (BRASIL, 2000), ao se referir à 

inclusão de instrumentos tecnológicos modernos, haja incentivo aos futuros professores para 
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que eles tenham um contato inicial com as TIC durante a sua formação inicial, possibilitando 

familiaridade com tais ferramentas. 

Outro ponto, é que a universidade, em associação com escolas da Educação Básica, 

pode ser o local ideal para que tais ferramentas sejam desenvolvidas de uma maneira 

inovadora, de tal forma que atendam as diretrizes dos PCNEM, que incluem formar o aluno 

para que ele tenha um conhecimento básico, e esteja preparado e capacitado para utilizar as 

diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. Da mesma forma, a universidade torna-se 

melhor aparelhada para exercer sua função de formação de professores. 

As TIC têm como função a facilitação da transmissão/mediação do conhecimento, 

possibilitando também que o professor tenha uma prática inovadora e diferenciada, 

ultrapassando barreiras espaciais e temporais. Um ponto importante, a ser destacado, é a visão 

pessimista que a sociedade tem em relação à EaD e que deve ser rompida. Ainda que tenha 

existido o insucesso de vários projetos implementados, hoje há um grande número de 

pesquisas, realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), divulgadas na mídia, que indicam que os alunos oriundos dessa modalidade 

de ensino têm um desempenho superior ou equivalente a alunos de ensino presencial 

(MELLO,2009). 

Sendo a EaD uma ferramenta importante para a inclusão e a universalização da 

Educação, Mello (2009) salienta que essa discussão de qual seria o melhor ensino, presencial 

ou a distancia, ―ambos são necessários, têm vantagens e desvantagens e, quando combinados, 

oferecem melhore resultados‖ (p. 33). Por isso, é importante que não tenhamos a visão 

preconceituosa em relação à inserção gradual da EaD no apoio ao ensino presencial, pois está 

se tornando uma ferramenta indispensável ao ensino. 
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Além disso, pode ser uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento de 

competências que os PCNEM sinalizam como importante para a formação de um cidadão que 

exerça seu papel em uma democracia. Competências como:  

―… desenvolvimento do pensamento sistêmico ao contrário da compreensão 

parcial e fragmentada dos fenômenos, da criatividade, da curiosidade, […] 

da capacidade de trabalhar em equipe, da disposição para procurar e aceitar 

críticas, do desenvolvimento do pensamento crítico, do saber comunicar-se, 

da capacidade de buscar conhecimento‖ são algo que pode ser facilmente 

trabalhado com os ambientes virtuais (BRASIL, 2000, p. 11).  

 

Competências básicas que corroboram para que o estudante possa ―aprender a 

aprender‖ – premissa importante que aparece no documento da Comissão Internacional para a 

Educação para o século XXI da UNESCO e na Lei nº 9.394/96 ((BRASIL, 2000, p. 14) e que 

são destacados nos PCNEM – e, dessa maneira, continuar aprendendo ao longo da vida. 

Contudo, é preciso que os alunos de escolas com programas que utilizem a modalidade de 

ensino a distância sintam a necessidade de romper com o papel passivo de aprendiz, que 

tenham a possibilidade de se tornar alunos mais autônomos e organizados. É de extrema 

importância que os alunos tenham um inconformismo com a educação bancária (FREIRE,s/d) 

e que repudiem o consumismo de informações prontas. Além disso, é preciso que tenha 

competências que são extremamente importantes para que possam ter um desempenho 

satisfatório no ensino. Competência que são evidenciadas por Mello (2009): 

 

Há, no entanto, a problemática de esse novo meio exigir do aluno um 

conjunto de competência, sem as quais é difícil obter um resultado 

satisfatório, nomeadamente competências pessoais nos níveis sociológico, 

psicológico e cognitivo, tais como: presença social, desempenho de funções, 

autodisciplina, compromisso, interesse, motivação, organização, 

planejamento, capacidade de aprendizagem e progressão individual, 

disponibilidade para trabalhar coletivamente, autonomia etc. (p. 42). 

 

O Moodle é um programa livre do tipo Sistema de Gerenciamento de Cursos (SGC) 

utilizado para auxiliar o ensino-aprendizagem em ambientes virtuais, que se tornou muito 



 

1 - http://moodle.org/sites/ acessado em 01/06/2011. 

2 - http://moodle.org/mod/cvsadmin/view.php?cid=1 acessado em 01/06/2011 

 

12 

 

popular entre os educadores de todo o mundo, stando presente em 212 países, 60 línguas 

diferentes e tendo 54.021 sítios registrados 
1
. 

O programa pode ser executado em um servidor local com conexão restrita a rede 

local ou disponibilizar o acesso a usuários por meio da Internet. A principal vantagem de 

executar este programa na Internet é a possibilidade dos usuários poderem acessar as 

informações a partir de um computador conectado à Internet, de qualquer lugar do mundo. 

O conceito foi criado em 2001 por Martin Dougiamas, sendo sua intenção a utilização 

de um sistema de administração de atividades educacionais colaborativas para o ensino 

superior. Contudo, se tornou bastante utilizado por uma grande quantidade de organizações. 

Hoje em dia, o software conta com o apoio de 279 pessoas
2
 que colaboram com o 

desenvolvimento e aprimoramento das funções do ambiente Moodle. 

Um ponto que é extremamente importante para a grande aceitação do ambiente 

Moodle é por ser gratuito e possuir Fonte aberta, o que significa que qualquer pessoa baixe o 

programa gratuitamente e possa alterar, ampliar ou modificar, sem a necessidade permissão 

do criador. Por esse motivo, o ambiente Moodle possui uma grande quantidade de 

colaboradores que voluntariamente modificam, corrigem erros, melhoram o desempenho ou 

resolvem problemas do SGC. Outro motivo da grande identificação é que não existe nenhuma 

obrigação financeira ou necessidade de comprar expansões do programa ou contratos de 

manutenção como ocorreria em um SGC com o código Fonte fechado (PULINO FILHO, s/d).

O referencial teórico de Martin Dugiamas, criador do Moodle, é baseado 

principalmente no Construtivismo Social, que acredita que o aprendizado ocorre 

principalmente durante a interação social. Segundo Pulino Filho (s/d) essa teoria de 

aprendizagem trabalha com a idéia de que a aprendizagem é algo que se faz em grupo através
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 da interação e negociação de significados e símbolos. Parte dessa interação deve ser 

testada através da criação de símbolos para que outros possam interagir com elas. 

Desse modo, o Moodle não é uma ferramenta educacional criada para auxiliar na 

transmissão de conteúdos pelo professor, mas um ambiente que ―enfoca o trabalho em 

ferramentas para discussão e compartilhamento de experiências‖ (PULINO FILHO, s/d,). Por 

esse motivo, os adeptos dessa filosofia, acreditam que o ambiente Moodle é o único SGC 

voltado para a aprendizagem. 

O ambiente Moodle conta com várias ferramentas como: fóruns, salas de bate-papo, 

teste, pesquisa de opinião, coleta e revisão de tarefas, compartilhamento de material de 

estudo, registro de notas, entre outros. As principais ferramentas que foram utilizadas no 

projeto descrito neste trabalho foram fórum e coleta de trabalho. Sobre estas ferramentas, 

discorro abaixo, na perspectiva de uso em auxilio ao ensino presencial: 

Fórum – é uma ferramenta que permite a comunicação entre professor e alunos, alunos 

e alunos, fora da sala de aula. Essa ferramenta permite que o aluno participe nas discussões, 

possibilitando que ele amadureça suas opiniões. 

Uma característica importante é que os fóruns permitem que o contato seja feito entre 

os participantes, mesmo que não estejam conectados simultaneamente, viabilizando que a 

comunicação seja realizada entre participantes que tenham incompatibilidade de horários. 

Essa função é bastante importante, já que, hoje, um grande número de estudantes precisa 

desempenhar outras atividades para financiar os seus estudos. Com a ferramenta, torna-se 

possível se dedicar à discussão, nos momentos em que se tenha tempo disponível, em 

qualquer lugar, desde que, obviamente, haja acesso à Internet. 

Para se utilizarem os fóruns, é importante que haja um encorajamento dos 

participantes a entrar na discussão. Alguns professores pensam que o desinteresse é culpa do 
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aluno, não reconhecendo que talvez o aluno não possa ter feito a relação entre aquilo que é 

tratado no fórum e o que os alunos fazem na aula presencial. É importante que o professor 

faça com que os alunos percebam que os fóruns estão integrados ao trabalho que é 

desenvolvido na sala de aula, que possa trazer os pontos importantes que são discutidos nos 

fóruns para a sala de aula. ―O fórum deve ser simultaneamente uma atividade de prática e um 

material de apoio‖ (PULINO FILHO, s/d) e não algo totalmente separado do que o aluno 

imagina ser uma atividade extra. Para isso, o professor pode adotar diversas utilidades 

criativas, mas nada mais será tão eficiente quanto a participação do professor no fórum, não 

apenas avaliando os participante da atividade, mas como um membro ativo da discussão, se 

colocando humildemente no mesmo patamar que seus alunos, valorizando o conhecimento e a 

experiência de vida do aluno. Acredito que esse ato seja o maior incentivo à participação que 

o professor pode dar ao aluno. 

Coleta e revisão de tarefas – Recolher tarefas pode ser algo bastante difícil, sendo 

necessário às vezes organizar uma grande quantidade de papéis, antes de iniciar a correção 

das tarefas. Com a utilização do Moodle para recolher as atividades, o professor pode 

facilmente organizar o recebimento, delimitando uma hora para que os alunos enviem o 

trabalho pelo ambiente virtual. O professor tem a possibilidade de saber quais alunos 

enviaram as tarefas e gerar uma lista com as notas depois da correção. 

A tarefa pode ser corrigida no próprio ambiente virtual, podendo o professor fazer 

comentários sobre o trabalho e disponibilizá-los para os alunos, o que propicia feedbacks mais 

rápidos a eles. Trata-se de uma ferramenta bastante útil para os professores, que muitas vezes 

trabalham com uma grande quantidade de alunos, já que possibilita que o professor se 

organize mais facilmente. 
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Segundo Pulino Filho (s/d), no ambiente Mooble é possível utilizar diversas 

ferramentas para criar nova possibilidade de aprendizagem que não era possível até pouco 

tempo atrás, sendo que a utilização deste SGC em apoio a cursos presenciais está sendo 

amplamente pesquisado pela comunidade. 

Acredito que a utilização do ambiente Moodle pode ser mais bem aproveitada se o 

professor não usar este SGC apenas como uma maneira fácil de compartilhar e enviar as suas 

anotações de aula para os alunos. A utilização do ambiente dessa maneira o tornaria apenas 

mais um método tradicional de ―transmitir os conteúdos‖ para uma grande quantidade de 

alunos. Contudo, devo reconhecer que a proposta feita por Pulino Filho, de que o conteúdo 

seja transferido por meio do ambiente Moodle para que o professor possa utilizar melhor o 

tempo da aula para realizar discussões, questões e resolver problemas é bastante interessante. 

Acho que é importante que o professor possa utilizar essa ferramenta para que possa 

intensificar discussões entre os alunos, possibilitando que eles obtenham uma maior 

capacidade de argumentação. 

De acordo com Pulino Filho (s/d), há muitos relatos de alunos afirmando que as 

discussões realizadas no ambiente virtual os favorecem de alguma maneira. Muitos alunos 

dizem se sentir mais seguros para participar da discussões, pois na sala são tímidos, inseguros 

em relação à aceitação da sua opinião pelos outros ou possuem limitações de linguagem. A 

possibilidade de prorrogar o debate e transferi-lo para um lugar em que os alunos possam se 

preparar e se sentir seguros é uma maneira de incentivar a participação dos alunos. Tenho a 

certeza de que esta é uma meio de manter aquela discussão que durante a aula teve que ser 

interrompida por não haver mais tempo, permitindo finalmente dar fim ao sentimento tão 

angustiante da conversa interrompida. 
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Outro ponto positivo para a utilização de ambientes virtuais é a facilidade com que os 

alunos se relacionam por meio das novas tecnologias. É facilmente percebido que uma grande 

quantidade de alunos mantém um relacionamento mais intenso e aberto por meio das TIC. 

Uma das explicações dessa percepção está relacionada à possibilidade de os usuários das 

ferramentas tecnológicas terem a sensação de estarem anônimos. Características que tornam 

as pessoas não tão sociáveis podem ser utilizadas, para, em benefício de uma mudança 

comportamental do aluno, em que comece a interagir no mundo virtual e o professor ajudar 

para que esse comportamento seja transferido para as relações entre pessoas presentes em um 

mesmo local. 



 

3 – Região Administrativa é uma parte da Unidade Federatival  que possui Administrador 

Regional com menos poderes do que o Governador do Distrito Federal. 
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CAPÍTULO 2 

A DESCRIÇÃO DA ESCOLA 
 

 

 

O Centro Ensino Médio, foco deste Trabalho de Conclusão de Curso, situa-se em Área 

Especial destinada a construções não residenciais, em um bairro muito próximo do centro de 

Região Administrativa do Distrito Federal (RA
3
), de fácil acesso aos alunos desta e de outras 

RAs.. É uma das escolas mais tradicionais da cidade, começou a funcionar no ano de 1961, 

com a denominação de Ginásio. Iniciou suas atividades, em março daquele ano, com o curso 

ginasial diurno e passou a funcionar em prédio próprio somente em agosto daquele ano, já que 

a construção ainda não tinha sido concluída. 

O curso ginasial noturno só começou a funcionar em abril de 1962, quando, por 

insistentes apelos de professores e estudantes, o então Departamento de Força e Luz 

implantou as ligações elétricas da Escola. 

O estabelecimento de ensino foi relacionado oficialmente como instituição pública de 

ensino em 1966. Hoje, a Escola está situada em um bairro de classe média que enfrenta alguns 

problemas com a presença de pedintes, menores abandonados e a sua utilização como uma 

zona de prostituição, à noite. 

Os vizinhos mais próximos da Escola sentem-se um pouco incomodados com a 

movimentação de pessoas e veículos que é criada devido à presença da Escola naquele local. 

A Escola funciona nos três turnos, atendendo aproximadamente 2.800 alunos divididos 

em 29 turmas no matutino, 28 turmas no vespertino e 13 turmas no noturno. O horário de 

funcionamento da Escola é de 7 h 30 min a 12 h 30 min, para o matutino, 13 h 15 min a 18 h 
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15 min, para o vespertino, e de 19 h a 23 h, para o noturno. Os turnos matutino e vespertino 

têm 6 aulas com duração de 50 minutos e o turno noturno tem 5 aulas com duração de 45 

minutos. 

O diretor no início do ano de 2010 foi o Professor FRF, mais conhecido na Escola 

como ―Chicão‖. Assumiu o cargo como diretor em 2008, quando venceu as eleições para a 

Direção da Escola. Ele deixou a Escola no decorrer do ano de 2010, ficando à frente da 

Direção sua Vice-Diretora, a Professora LS. Ela tem Especialização em Administração 

Escolar. Mantem-se um pouco distante das questões da Escola, sendo mais preocupada com 

as questões administrativas. 

Segundo o Projeto Pedagógico da Escola, a Supervisão Pedagógica é responsável 

pelas questões pedagógicas da Escola e o elo entre a Direção e os demais membros da Equipe 

Pedagógica. A ela cabe a função de orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades 

do processo ensino-aprendizagem, propondo novas metodologias e sugerindo alternativas que 

possam solucionar problemas existentes. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) foi montado na gestão anterior, com a 

participação dos funcionários, da Direção, dos professores, dos supervisores e dos 

coordenadores pedagógicos, dos assistentes e dos orientadores. Assim, no documento do 

Projeto afirma-se que deve ―envolver e mobilizar, além dos estudantes, seus pais e 

responsáveis, os demais segmentos da escola e a comunidade‖ para que produza ―um projeto 

político-pedagógico que seja capaz de superar as deficiências dos estudantes e dos demais 

segmentos da comunidade escolar‖ (p. 25). 

A Escola tem como proposta pedagógica garantir uma boa base de conhecimentos 

gerais para os estudantes, de modo que eles possam, posteriormente, ―partir para vôos mais 

altos no campo da pesquisa e da produção científica universitária, ou optar pelo ingresso 
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imediato no mercado de trabalho — em todos os casos, que possam gerir a sua liberdade e o 

seu futuro‖ (p. 25). 

A Escola conta com aproximadamente 149 professores efetivos, sendo que apenas 104 

são professores que atuam na sala de aula. Os restantes 45 são professores ―readaptados‖, que 

atuam em funções administrativas ou de auxílio. A Escola ainda conta com 11 professores 

temporários, que atuam na Escola substituindo professores que estão em afastamento. A 

Escola orgulhase no alto nivel de instruçao de um nivel considerado de professores que 

possuem especialização e mestrado. 

Os professores estão divididos em 52 para ao matutino, 59 para o vespertino e 38 para 

o noturno. O regime dos professores efetivos é o Regime Jurídico Único e os professores 

temporários têm suas atividades regulamentadas pela Lei n.º 4.266, de 11 de dezembro de 

2008. 

Há presença de policias com frequência, devido a problemas de vandalismo e briga 

entre os alunos. A segurança é feita em cada turno por um funcionário em um portão mais 

externo e um outro, no portão que dá acesso ao bloco de salas. No turno noturno, existe 

apenas um funcionário para guardar os portões. Existem um posto policial que fica muito 

perto da Escola, contudo, fica na maior parte do tempo fechado. Quando é necessária alguma 

ajuda da força policial, o coordenador precisa ligar para o Batalhão de Polícia. 

Os alunos reclamam da presença de pessoas estranhas no ambiente escolar 

(principalmente no período noturno). 

Os serviços de manutenção são realizados por dois zeladores que fazem apenas 

pequenos consertos na Escola. Quando alguma obra maior é necessária, a Regional de Ensino 

envia mão de obra qualificada ou a própria Escola realiza a contração de serviços.  
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A Escola conta com 28 salas, que são dispostas em 4 blocos, com salas de aula amplas 

e bem arejadas, com capacidade de 50 alunos, 3 laboratórios (Física, Química e Biologia), que 

possuem um depósito, uma parte onde há 4 bancadas capazes de abrigar 40 alunos, e uma sala 

de aula. 

Existem 2 salas que são utilizadas como sala de vídeo, que são equipadas com 

aparelhos de DVD, TV e caixa de som. Há uma sala com projetor multimídia, que tem 

capacidade para 150 pessoas. Uma sala de reprografia que possui 2 fotocopiadoras e 2 

computadores que são utilizados apenas pelos professores, uma sala de professores, que tem 

armários para o uso deles e um banheiro masculino e outro feminino para uso exclusivo dos 

funcionários da Escola e uma Sala de Coordenação, que é utilizada pelos professores do turno 

inversos. 

Há uma biblioteca que passou recentemente por uma reforma, passando a contar com 

uma sala para trabalho em grupo e 3 computadores. Possui também um espaço com cabinas 

para estudo individual. Segundo o PPP, são atendidas diariamente mil pessoas, entre 

funcionários da Escola, estudantes e comunidade. 

Há uma videoteca com acervo de aproximadamente 700 títulos que podem ser 

emprestados para alunos e professores. Uma sala da APAM (Associação de Pais, Alunos e 

Mestres), onde fica a fotocopiadora utilizada pelos alunos, sendo também comercializados 

apostilas e uniformes, bem como outros materiais para uso do estudante. À APAM também 

compete organizar o segmento de pais e responsáveis para uma participação mais efetiva nas 

decisões administrativas e pedagógicas da Escola. 

A Escola conta também com uma cantina para preparar o lanche dos alunos, um 

banheiro masculino e um feminino, que não possuem espelho nem papel higiênico, as paredes 

são pichadas e as portas que existem não possuem trava. 
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O Laboratório de Informática tem 22 computadores, sendo dois reservados 

exclusivamente para uso de alunos em turno inverso. O Laboratório ainda conta com mais 

dois computadores que são utilizados para o gerenciamento das máquinas. 

O ambiente tem acesso à Internet Banda Larga, sendo a conexão distribuída por dois 

switters, que podem distribuir a conexão para até 30 computadores, contudo, o tamanho da 

sala não é suficiente. 

Os computadores possuem apenas periféricos necessários, como mouse, teclado, CPU 

e monitores de 14 polegadas. O laboratório não possui periféricos de som, o que não permite 

que os alunos ouçam o som direto do computador. Para contornar essa situação, o responsável 

pelos computadores pede que os alunos tragam os próprios fones de ouvido. Existe uma 

impressora em preto e branco disponibilizada para os alunos utilizarem, sendo necessário que 

paguem uma pequena taxa de utilização desse serviço. A sala tem 4 aparelhos de ar 

condicionado para ajudar na refrigeração dos equipamentos. 

Os computadores foram recebidos por meio do PROINFO (Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional) do Ministério da Educação (MEC), em 2006. Este programa visa 

promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica,  

disponibilizando computadores e recursos digitais desde que a escola tenha estrutura 

adequada para receber o material e capacitar os professores. Os computadores tinham uma 

boa configuração e com programas livres instalados. Contudo, estes já se tornaram obsoletos. 

Os programas disponibilizados pelo MEC não eram de familiaridade dos alunos. Por isso, a 

Escola utiliza outros programas comerciais, que não são registrados, por não haver verba 

destinada para este fim. A sala tem um espaço de 6 m x 12 m e possue 5 bancadas, sendo 5 

computadores em cada bancada. Os corredores são largos o suficiente para se transitar pela 

sala, mas não possibilita a circulação de cadeirantes ou pessoas com dificuldade de 
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locomoção. Horário de funcionamento: 7 h 15 min até 23 h, não tendo sido possível 

comprovar se é realmente cumprido pelos funcionários do setor. 
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CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 
 

 

 

No primeiro semestre do ano de 2010, as professoras de Química, Biologia e Física e 

Filosofia da Escola aplicaram o projeto de trabalho interdisciplinar que tem por material 

instrucional um livro paradidático e o uso da plataforma MOODLE, em apoio ao 

desenvolvimento das atividades. O projeto é aplicado na mesma escola em versões 

diferenciadas desde 1997 com o objetivo de destacar a compreensão da construção do 

conhecimento desde a antiguidade até nossos dias, atendendo  um dos princípios norteadores  

práticados, previsto na proposta pedagógica da instituição: ―conhecimento: possibilidade de 

invenção de uma nova realidade‖. O desenvolvimento do trabalho se dá como atividade extra, 

uma vez que ele é realizado, cerca de 90 %, fora de sala de aula presencial, daí a proposta de 

utilização da plataforma de ensino à distância – moodle, como apoio ao presencial, uma vez 

que ele permite através dos fóruns um acompanhamento dos debates pelo professor. A 

aplicação do projeto ao longo dos anos é devida a importância atribuída pelos professores ao 

entendimento da construção do conhecimento e os resultados observados através das 

avaliações dos alunos.  O total de alunos envolvidos no projeto, no ano 2010, foi de 569 

alunos, todos cursando a 2.ª série do ensino médio. 

No acompanhamento dos alunos, tarefas foram atribuídas aos bolsistas do PIBID que 

trabalhavam em conjunto com a professora de Química, como auxiliar na realização da 

atividade, ajudando os estudantes no esclarecimento de suas dúvidas e participando dos fóruns 

realizados no ambiente virtual. 
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O projeto consistiu em os alunos fazerem, ao longo de dois bimestres, a leitura e a 

discussão do livro ―A ciência através dos tempos‖, de Attico Chassot. Este livro apresenta 

uma visão panorâmica da história da Ciência, desde os tempos dos egípcios até a consolidação 

da Ciência no século XX, destacando principalmente as idéias e as pessoas envolvidas na 

construção do conhecimento científico, contemplando vários tópicos do currículo dos 

componentes envolvidos. Por esse motivo, a obra foi escolhida para desenvolvimento de um 

trabalho envolvendo os componentes curriculares de Biologia, Filosofia, Física e Química. 

São duas as professoras que conceberam o projeto inicial  e os demais ao conhecerem a 

proposta simpatizaram e aderiram.  

Para que os alunos tivessem o acesso facilitado ao livro paradidático foram adquiridos 

26 livros e distribuído dois livros em cada uma das treze turmas que realizavam o trabalho, 

esperando que os alunos de uma mesma sala pudessem se organizar no rodízio do livro entre 

o grupo. A escola também adquiriu quatro livros e juntou com os dez exemplares que eram 

disponibilizados, pela biblioteca, para que os alunos fizessem a leitura do livro na 

dependência da escola, não possibilitando que os alunos realizem o empréstimo dos livros 

para levarem para a casa. 

No final do primeiro bimestres foi constatado pelos professores que os 26 livros que 

foram distribuídos entre os alunos não foi um fato positivo. Essa observação foi feia pelos 

alunos que reclamara por algumas pessoas não realizarem o rodízio entre os livro e alguns 

terem até sumido. Devido a este acontecimento foi decido que todos os exemplares que foram 

adquiridos pela escola fossem encaminhados para a biblioteca, permitindo que alguns 

exemplares fossem disponibilizados para empréstimo.  

O desenvolvimento do trabalho foi planejado em duas etapas, sendo a primeira 

composta pela leitura dos capítulos de 1 a 5 no 1º bimestre e a segunda etapa, leitura dos 
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capítulos 6 a 13 no 2º bimestre. A cada semana o aluno teve que ler e resumir um capítulo e 

ainda, discutir sua compreensão no fórum do moodle. A intenção prevista no planejamento foi 

de avançar aos poucos para facilitar o entendimento por parte dos alunos, uma vez que a obra 

apresenta em cada capítulo uma gama de informações. Foi solicitado que os alunos, 

individualmente, entregassem os resumos de cada capítulo no ambiente virtual.  O resumo 

poderia ser feito: em tópicos, colocando ideias pontuais; em citações, com cópia do texto 

fazendo a devida referência e uma breve explicação do fragmento; ou, ainda, texto em prosa, 

de forma que o aluno com as próprias palavras narrasse e comentasse o assunto do capítulo. 

Na semana em que os alunos entregavam o resumo, era pedido também que eles 

participassem das discussões sobre o capítulo no fórum do ambiente virtual. O tópico a ser 

discutido foi inicialmente determinado por escolha dos alunos. No entanto, foi decido 

posteriormente pelas professoras que seria melhor que o assunto fosse encaminhado por elas, 

uma vez que a participação em fóruns era novidade para os alunos e os mesmos abriam várias 

vezes o mesmo tópico, desviando a proposta, que era de debate de idéias. Esses fóruns foram 

moderados pelas professoras e pelos bolsistas do PIBID, supervisionados pela professora de 

Química, para fomentar a discussão ou evitar que os alunos perdessem o interesse pela 

atividade. 

Finalizando a primeira etapa, os professores fizeram uma avaliação do andamento do 

trabalho, detectando algumas dificuldades por parte dos alunos sendo que a principal delas era 

a leitura, consequentemente a participação no fórum e entrega de resumo semanalmente. Com 

base nestas observações, feitas pelos alunos os professores fizeram alterações no 

planejamento para a segunda etapa, deixando que os resumos fossem entregues todos de uma 

só vez e todos os fóruns permaneceriam abertos até o prazo máximo. Todas estas informações 

foram passadas impressas a cada aluno, com assinatura de recebimento. 
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Ao final dos bimestres, após encerrar cada etapa realizou-se um debate presencial com 

cada turma durante a aula de um dos professores envolvidos. O tema era apresentado sob a 

forma de perguntas, antecipadamente definidas, o que pode ser visto no Anexo I. Dessa 

forma, cada aluno podia, por meio da discussão no fórum e com prazo, se preparar para a 

atividade. O debate presencial tinha como objetivo socializar todas as discussões, uma que 

vez nem todos os alunos participavam de todos os tópicos abertos. O debate era mediado pela 

professora, que escolhia de maneira aleatória e direcionava a pergunta para um aluno 

comentar, sendo possível que os outros alunos participassem após a fala do escolhido. A 

duração do debate era de aproximadamente 100 minutos, o tempo de uma aula dupla, sendo 

algumas vezes prorrogados, devido ao interesse dos alunos. 

A avaliação deste trabalho ocorreu ao longo do semestre. No primeiro bimestre, 

correspondeu a uma pontuação de 20% da nota final, sendo dividido em: 1,0 ponto para 

trabalho escrito, 0,5 ponto pela participação no fórum e 0,5 ponto pelo debate realizado em 

sala. No segundo bimestre, a pontuação foi de 30% da nota, divididos em 2,0 pontos em 

trabalho escrito, 0,5 ponto na participação no fórum e 0,5 ponto no debate realizado em sala. 
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ANÁLISE E RESULTADOS  

 

 

 

O projeto tem sido reaplicado em função da aceitação dos alunos. Os indicadores desta 

aceitação pode ser visto à partir das respostas dos alunos ao questionário apresentado no 

Anexo III.  

O questionário foi aplicado em uma turma no final da realização do debate presencial, 

foram 36 alunos que se puseram em responder. Ele é constituído de quatro questões 

dissertativo e quinze de múltipla escolha para que o aluno marque a intensidade da sua 

aceitação ou desaprovação. A amostra contem todos os questionários que foram devolvidos 

pelos alunos.  

Nas respostas relacionadas ao ambiente virtual, 41,7% dos alunos relevam algum 

apreço pela sua utilização, e apenas 8,3% dos alunos apresentam fala negativa, sendo que o 

restante não demonstra uma opinião clara em relação a sua aceitação. Abaixo tem alguns 

comentários que destaco: 

A1 “Um ambiente agradável de ensino onde, para quem é tímido, é maravilhoso” 

 Esse comentário é um fato muito apreciado, como já mencionado por Pulino Filho 

(s/d). É difícil trabalhar com alunos que apresentam uma maior timidez perante um grupo 

grande, sendo que muitas vezes este aluno não compartilha o seu saber com o grupo. O uso de 

ambiente virtual tem revelado como uma ferramenta capaz de permitir que os alunos 

participem e interajam com o grupo. Possibilitando que o professor ajude este aluno a mudar 

seu comportamento tornando este aluno capaz de aprender a viver em comunidade (BRASIL, 

2000).  
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A4 ―Que iremos aprender e complementar os estudos na internet” 

A7 “Uma forma de complementar os estudos presenciais” 

 Idéias como estas são grande incentivo para a realização desse trabalho por parte da 

professora. É algo bastante interessante que o aluno consiga perceber a importância que a 

utilização da TIC na educação possa ter. É bastante claro que neste comentário o apoio que a 

EaD pode proporcionar a ao ensino presencial. De modo menos preciso podemos avaliar 

também que o preconceito que a sociedade tem sobre a EaD está sendo lentamente alterado 

devido a participação deste em tais projeto. 

A17 “Bom eu acho um coisa boa” 

A23 “Melhor aprendizagem, porque é bom descontrair um pouco e não ficar na 

mesma rotina de sala de aula” 

A27 “Sair mais das aulas monótonas e entra mais no meio tecnológico, onde nos 

mostra um mundo de informações.” 

Estas três frases mostram o potencial lúdico que o ambiente de 

aprendizagem proporciona a alguns alunos, tornando a interação professor-aluno mais 

prazerosa. Quando se fala em atividade lúdica pode se relacionar a uma proposta que permite 

os alunos aumentar a sua criatividade, a memorização e o sentimento de bem estar, que esta 

diretamente ligada a significância do conteúdo. Sentimentos como estes são recorrentes em 

grande parte dos alunos tornando este um meio bastante eficaz de atingir o aluno, tornando a 

escola um local mais agradável e atrativa.A5 “Basicamente, penso em tédio, pois isso lembra algo 

chato, ambiente e desgostante’’  

A19 “Preguiça’’ 

Acho que afirmações negativas, ainda que não representem a idéia 

dominante, são bastante importantes, pois são estas que possibilitam que façamos grandes 

alterações no curso do nosso projeto. Com estes comentários posso deduzir de maneira 
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superficial que os alunos não têm um comportamento exemplar, contudo podemos considerar 

estes alunos como representantes do grupo daquelas pessoas que não se identificam com a 

utilização do ambientes virtual de aprendizagem. Como exposto por MELLO, 2009, é preciso 

que o aluno tenha certa autonomia para progredir em experiências com ambientes virtuais de 

aprendizagem. Tal autonomia pode ser desenvolvida através prática e esforço do aluno em 

desenvolver atividades no moodle, mas não podemos mudar a metodologia que interessa o 

aluno. Caso estes comentários oferecessem um motivo para tal desaprovação do moodle 

poderíamos levantar informações mais precisa, porem da maneira que os alunos responderam 

podemos apenas fazer especulações que não refletem a verdade. A31 ―Lento moodle […]” 

A dificuldade de implantação em um projeto pode surgir devido a diferentes fatores 

que não estão ligados ao projeto em si. Em alguns casos tais problemas que passam por 

questões mais profundas podem resultar no desestimulo do aluno em realizar tal atividade. O 

problema relacionado a lentidão é algo que precisa ser resolvida pela esfera administrativa. É 

preciso que a Direção mantenha o seu compromisso em obter serviços de qualidade e que 

atenda a necessidade da escola.  

Em relação ao ambiente virtual de aprendizagem destacamos a seguintes respostas que 

demonstram tanto a valorização quanto a resistência dos alunos. Observa-se que nas respostas 

a maioria dos alunos aceita e enaltece o trabalho. 

A11 “Atividade Interdisciplinar” 

O aluno apresenta uma visão sobre o potencial interdisciplinar que o livro paradidático 

utilizado oferece. Acredito que a maneira como a proposta foi desenvolvida contribui para 

que o aluno pudesse examinar o livro paradidático de tal maneira. Assim podemos concluir 

que ele tenha conseguido compreender o significado e a importância da atividade 

interdisciplinar interdisciplinaridade.   
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A7 ―Uma forma de aprender fora da rotina caderno, livro, quadro.” 

Novamente outro aluno cita o lúdico do trabalho, sendo este um motivo bastante 

influente na participação dele no trabalho. Aqui podemos salientar aquilo que consta na 

OCNEM, em buscar diversas fontes e recursos para serem utilizado como material 

instrucional visando uma autonomia na escolha dos conteúdos.  

A3 “Estudo entre varias modalidades, historia, conhecimento, curiosidade etc.” 

A34 “Seria ler um livro de conhecimento um livro que possa facilitar e unir à nos 

à  ciências” 

Essas observações revelam a importância de trabalhar com a História e Filosofia da 

Ciência. Este assunto pode ser bastante instigador para os alunos além de mostrar que a 

Ciência é uma construção humana que se desenvolve na busca de racionalizar os fenômenos 

da natureza. Assim essa atividade proposta também contribui para que a produção científica 

seja vista como importante para a sociedade, além de desmistificar a visão esotérica de que a 

ciência busca a verdade escondida pela Natureza. (BRASIL, 2006). 

A8 ―Melhor aprendizagem, sobre o tema ou assunto do livro, e desenvolvimento na 

literatura” 

A28 ―Um livro que pode estar ajudando no desenvolvimento com um amplo 

conhecimento aprimoravel‖ 

 Os comentários dos alunos estão em consonância ao que está escrito no OCNEM, 

onde o livro paradidático é uma fonte importante, e neste caso confiável, para um maior 

aprofundamento em diversos temas. As OCNEM recomendam a utilização do livro 

paradidático utilizado no trabalho para que:  

Nessa perspectiva, para que o currículo seja desenvolvido de forma que 

explicite o caráter histórico e dinâmico da Química, recomenda-se o uso de 

livros paradidáticos e outros, como A ciência através dos tempos 

(CHASSOT, 1994), e Alquimistas e químicos (VANIN, 1994), que 

contribuem com um conteúdo histórico da Química que pode ser inserido no 
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programa em diferentes momentos, conforme a opção metodológica do 

professor (BRASIL, 2006, 125). 

 

 

A21 “Preguiça” 

A25 “Chato” 

A resistência é algo bastante comum em qualquer atividade desempenhada sendo 

necessário que o motivo desta seja bem explicitado para que ocorram alterações. Sem tais 

descrições, estes comentários servem apenas de acusações que não são passiveis de serem 

comentadas. Acredito que aqui, cabe ressaltar a necessidade de instruir os alunos, durante o 

preenchimento do questionário, que forneçam a maior quantidade de informações possível 

para que este tenha uma eficácia. 

Não tendo nenhum ressentimento em relação a estes comentários, eles precisam ser 

conservados para posterior investigação.  

A9 “Mas trabalho para fazer” 

Comentários como este devem nos fazer lembrar que o verdadeiro sentido na proposta 

não é encher o aluno de atividades extras que não tenham sentido algum para eles. Assim 

podemos avaliar a atividade como extensa e trabalhosa necessitando que o aluno tivesse muito 

esmero durante o seu desenvolvimento. Partindo de comentários como este as professoras 

realizam constantes adaptações em futuras aplicações do projeto.   

A35 ―Um estimulo para pessoas que gostam de ler e um tédio para que não gosta‖ 

De maneira preocupante leio esta frase, pois acredito que por acaso o trabalho de 

leitura pode ser traumatizante e desestimulante para os alunos, fazendo com que eles associem 

sentimentos negativos à leitura. Podemos aqui reconhecer que o livro paradidático é, em 

minha concepção, de difícil leitura, não se tornando mais agradável a sua leitura obrigatória. 

Acredito que problemas como este podem ser resolvidos caso o aluno possa fazer outras 

atividades que lhe dão prazer e precisem da leitura. Também é importante que o professor 
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conscientize o aluno de que alguns textos são importantes para a sua formação mesmo que 

estes não sejam tão interessantes. Caso nenhumas dessas alternativas apresentem resultados 

positivos, o aluno realizar outra atividade.  

E quanto ao trabalho interdisciplinar, isto é, proposta que envolve as professoras de 

Química, Fisica, Biologia e Filosofia os alunos expressam idéias próximas aquelas que são 

discutidas neste trabalho, não sendo registrado nenhum comentário de desaprovação. A seguir 

estão destacado alguns comentários. 

A2 “Assim como tem trabalhos em grupo, entre os alunos, esse é o trabalho em 

grupo entre os professores.” 

A7 “Outra forma de vermos as semelhanças que há entre as materias” 

A4 “Que averá um trabalho que envolve mais de um matéria, envolve assuntos 

relacionados.” 

A18 “Trabalho extra-escolar”  

A28 “Trabalho que tem uma envoltura de participação entre vários professores e 

alunos.” 

A maioria dos comentaria feitos pelos alunos estão relacionados a estes três 

comentários sempre considerando que é necessário que envolva mais de uma disciplina, não 

consideram que as atividades disciplinares possam ser desenvolvidas apenas por um 

professor. A partir destes comentários percebemos que existe um equivoco da parte de alguns 

alunos ao pensar que é preciso envolver mais de um professor para que seja uma atividade 

interdisciplinar.  

Notasse também, a partir comentário do A7, que os alunos começam a observar que 

trabalhos interdisciplinares devem necessariamente envolve assuntos que têm singulares, 

sendo possível que esta atividade possa ser desenvolvida por apenas um professor desde que 

ele explore visões diferentes de um determinado assunto.  
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Uma resposta muito interessante é fornecida pelo A18, onde ente entende que 

necessariamente é preciso que um trabalho interdisciplinar envolva atividades que sejam 

realizadas fora da sala de aula. Acho que é extremamente interessante perceber que às vezes 

se faz necessário sair da sala de aula para desenvolver uma atividade que trabalhe com vários 

saberes. Não considero que a sala seja um ambiente incompatível com tal atividade, contudo 

acho que é preciso se aproximar mais do fenômeno. 

Em relação a participação dos alunos, analisamos a planilha de notas da atividades, e 

verificamos que houve uma grande participação dos alunos na elaboração dos resumos sendo 

que 61,9% (352 alunos) participaram do trabalho do 1º Bimestre e 82,4% (469 alunos)  

participaram no 2º Bimestre, sendo observado um aumento significativo dos numero de 

participantes. Ao observarmos a nota que os alunos deram para a elaboração do resumo 

percebemos que eles valorizam a produção de texto sendo que 24 alunos deram notas igual ou 

maior que 7 neste quesito, a média foi 7.  

A participação do fórum ficou a desejar sendo que apenas 36,9% (210 alunos) no1º 

bimestre e 35,9% (204 alunos) participaram do fórum. A a nota que os alunos deram em 

relação a importante do Fórum foi inferior ao dos resumo sendo que 17 alunos deram notas 

igual maior que 7. As professoras atribuem esta resistência ao fato da utilização do ambiente 

na escola ser algo novo, onde poucos professores utilizam o Ambiente Virtual para realizar 

atividades desta maneira. È possível que muitos alunos talvez se sentisse desestimulados a 

participar do fórum devido a sua baixa pontuação. 

Na participação do debate presencial cerca de 58,3% (332 alunos) participaram no 1º 

bimestre e 69,4% (395 alunos) participara no 2º bimestre sendo observado um pequeno 

crescimento da participação dos alunos desta atividade. A média da nota dada pelos alunos a 

esta atividade foi 8 sendo que 22 alunos deram ma nota igual ou superior a 7. 
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A partir da observação destas notas percebemos que os alunos vêm o trabalho de 

forma positiva sendo a sua aplicação importante. Podemos considerar ainda que apesar da 

pouca participação dos alunos nos fóruns e no debate presencial, eles os consideram 

importantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES 

 

 

 

Através de relato é percebível que o trabalho desenvolvido pelas professoras consegue 

obter êxito em diversos pontos como: a inclusão do computador na escola, proporcionar uma 

visão mais ampla sobre o assunto, a possibilidade dos alunos aprenderem a discutir e 

compartilhar opinião entre outros. Contudo posso dizer que esta atividade desenvolvida tem 

grande importância por ser uma proposta diferenciada do que ocorre na maioria das salas de 

aula sendo, portanto uma maneira de torna a escola mais atrativa. Esta proposta ainda cria 

oportunidade para que ocorra a aprendizagem, sendo que os alunos que tenham afinidade com 

as diversas ferramentas tecnológica presentes nos dias atuais sintam se estimulados como 

Valente explica: 

Alguns aprendizes se adaptam a estas abordagens, enquanto outros preferem 

o aprendizado através da descoberta e do "fazer". Portanto, é necessário 

levar em conta o estilo de aprendizado de cada aprendiz e não simplesmente 

generalizar o método de ensino usado. (VALENTE, s/d) 

 

Desta maneira é importante que a escola oferte diferenciados meio para que os alunos 

se adaptem o processo instrucional que nela ocorre. Acredito que se este trabalho fosse 

aplicado de forma que os alunos pudessem optar por participar entre outras atividades, 

poderíamos ter um melhor desempenho, sendo observado que a participação fosse maior.   
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ANEXO I 

Secretaria de Estado da Educação 
 
 

                              2
a
 Série Matutino 

 

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR 

Livro ―A Ciência Através dos Tempos‖ – Questões (Capítulos 4 a 13) 

 

CAP. 4 

1. Caracterize as Ciências Chinesas e Hindu e seu desenvolvimento. (p.74). 

2. Relacione matemática; astronomia hindu e desenvolvimento da Ciência Européia (p. 74). 

3. Relacione Ciência e Religião, utilize citações do Chassot. (p. 71 e 72;77ª 79; 81 e82). 

4. O autor apresenta várias considerações relacionadas à Química quando trata da Ciência 

Chinesa, Hindu e Árabe. Destaque-as (p. 71 a 75;78 a80) 

 

CAP.5 

1. Por que a reativação das atividades relacionadas à agricultura é importante quando o 

assunto é o “resgate da cultura andina?”(p. 84 e85; 88 e 89). 

2. Quais são os indicadores de alta cultura na América? (p. 86) 

3.  O que eram os quilos? Qual a sua importância? Quais as finalidades de uso?(p. 91). 

4.  Por que a agricultura inca foi mais adiantada que a brasileira?(p. 96). 

 

CAP. 6 

1. Chassot, ao apresentar argumentos sobre alquimistas e transmutações, afirma que os trabalhos 

de Louis Kerwan desafiaram as leis da química. Que observações L. K. realizou? Que hipótese 

ele verificou? Qual foi o seu objetivo de estudo?(p. 116 e 117) 

2. Por que os segredos dos alquimistas não chegaram até nós?(p. 118) 

3. Que relação o autor estabelece entre os químicos atuais e os alquimistas medievais?(p. 119 e 

120). 

4.  Quais foram as considerações feitas por Chassot a São Tomás de Aquino?(p.120) 

5. Por que a Universidade se constitui ―um dos maiores legados que recebemos?‖. Caracterize-a. 

(p. 122 a 126). 

 

CAP. 7 

1. Apresente as principais características da Renascença. Quais foram os acontecimentos 

marcantes? (p.128 a 131) 

2. Destaque as Ciências da Renascença. (p. 131 a 132). 

3.  Caracterize Leonardo da Vinci. Por que ele mereceu destaque na obra Chassot?(p. 133 a 135). 

 

CAP. 8 

1. Destaque os trabalhos de Nicolau Copérnico, conhecimentos da astronomia antiga e outros 

que o auxiliaram na elaboração de sua Teoria Heliocêntrica. (p. 137 a 142). 

2.  Quais foram os obstáculos enfrentados por Copérnico para elucidação da sua teoria? 

3. Destaque os trabalhos de Bruno, Brahe e Kepler. (p.142 a 143). 
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4. Explique a observação de Chassot ―Os historiadores referem-se ao corte galilaico...como um 

corte epistemológico na formulação da Física.‖. Apresente alguns ―feitos‖ de Galileu. 

5. Caracterize a Ciência Newtoniana. (p. 157). 

6. Caracterize e conceitue Inquisição. Em que medida esse fenômeno contribuiu/influenciou para 

a/na produção da Ciência?(p. 159 a 161). 

7. Que considerações o autor cita a respeito da discriminação da mulher? O que é bruxaria? 

Quem a praticava? 

 

CAP. 09 

1. O que é ―Iluminismo‖? Quais as principais considerações de Chassot que caracterizam esse 

período?( 

2.  Por que Lavoisier é, na história da química um nome ímpar? Como Lavoisier ―via a 

educação?‖ (p. 174; 177; 179; 181). 

3. Qual o significado da máquina a vapor e sua relação com a Ciência e a Tecnologia industrial? 

 

CAP. 10 

1. Destaque cinco feitos aqueles citados pelo autor a respeito da química do século XIX.(p. 188 a 190). 

2. Destaque os assuntos e estudos relacionados à física do século XIX. 

3. Como Darwin elaborou sua teoria? Que argumentos utilizou? Darwin criou a teoria evolucionista? 

Como foi a repercussão social após a publicação de seu trabalho?! 

4. Relacione marxismo e ciência. 

 

CAP. 11 

1. Descreva a descoberta da radioatividade. Quais foram as repercussões deste feito na 

sociedade? Que cientista se destacou no seu estudo? (p. 220). 

2. A transmutação dos elementos é um fenômeno discutido na obra de Chassot desde o capítulo 

4. No século XXI quem mereceu destaque no assunto e por quê?(p. 221- 222). 

3.  Quais são os fundamentos da teoria da Relatividade? Quem a elaborou? 

 

CAP. 12 

1.  Os conhecimentos a respeito da natureza e características do átomo foram bastante 

significativos no século XX. Acontecimentos importantes foram verificados a partir de suas 

aplicações. Que acontecimentos foram esses? Quais desenvolvimentos científicos sobre a 

física atômica são citados por Chassot?(p. 234 a 235). 

2. Cite os estudos/conhecimentos da biologia que mereceram destaque de Chassot, quando relata 

a Ciência no século XX. (p. 236) 

3.  Quais as contribuições de Sigmund Freud?(p. 240). 

4. Em que consiste o Prêmio Nobel? Quais os destaques feitos por Chassot, nesse sentido? 

 

CAP. 13 

1. Explique a expressão ―A ciência não tem dogmas‖. Por que Chassot faz essa observação? Em 

que contexto?(p. 249). 

2.  Conceitue e caracterize a ―Ciência Popular‖. Citando exemplos apresentados no livro. (p. 250 

a 252). 

3.  Como é a prática da Ciência no Brasil? 

4. Quais são as características da Ciência que são de modo conclusivo, discutidas por Chassot no 

final de sua obra? 
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ANEXO II 

SEE-DF / DRET / CEMAB 

DISCIPLINAS: BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA 

PROFESSORAS: GLÓRIA, SANDRA, WANDA 

SÉRIE: 2º ANO MATUTINO 

 

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR 

LIVRO A ciência através dos tempos 

A atividade consiste em leitura e discussão do livro ―A Ciência através dos tempos‖, 

de autoria de Attico Chassot, editora Moderna.   

O livro apresenta uma visão panorâmica da história da ciência, destacando principais 

idéias e pessoas envolvidas na construção do conhecimento científico. Por esse motivo a obra 

foi escolhida para desenvolvimento de um trabalho envolvendo os componentes curriculares 

biologia, física e química do 2º ano matutino. 

O trabalho constará de duas partes: trabalho escrito e apresentação oral. No trabalho 

escrito nossa interação será por meio da INTERNET, utilizaremos a plataforma MOODLE, 

no ambiente de aprendizagem virtual CEMAB, como apoio ao ensino presencial. A 

apresentação oral ocorrerá através de debate a ser realizado em sala de aula. 

O trabalho será desenvolvido em 2 etapas, compreendendo 1º e 2º bimestres. Cada 

etapa constará atividades semanais, conforme cronograma abaixo. As atividades possuem 

período de início e término, sem prorrogação. 

 

PARTE I – TRABALHO ESCRITO 
A. Elaboração de texto considerando os seguintes aspectos: 

 

B. Participação no Fórum de discussão virtual, no qual o aluno realizará as atividades 

propostas. 

 

 Orientações básicas – avaliação 

1. O trabalho é individual e você deve organizar seu tempo de forma a contemplar as 

seguintes atividades: produção de texto, participação nas discussões e fóruns eletrônicos, 

entrega das atividades. 

2. Não serão aceitas produções copiadas de quaisquer fontes (internet, livros ou colegas), 

podendo o trabalho ser integralmente anulado. 

3. Texto produzido no word; fonte arial; tamanho 12; espaçamento entre linhas 1,5; margens 

superior e inferior 2,5 cm; esquerda e direita 3,0 cm. Mínimo 20 linhas, máximo 50 linhas. 

4. Participação no Fórum – apreciação dos temas de forma crítica. Não serão consideradas 

expressões ―concordo‖, ―discordo‖ ou similares, sem as devidas argumentações. O texto 

deve ser claro, original e com coerência de idéias, 

 

PARTE II - APRESENTAÇÃO ORAL 

1. Será realizado em sala um debate sobre o filme no qual serão avaliados: Participação 

individual e em grupo. Coerência na explanação. Criatividade. 

 

AVALIAÇÃO 

Critério: participação das atividades. Coerência das idéias, do tempo e espaços históricos. 

Clareza e originalidade. 
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Valor:   

Etapa 1 - 2,0 pontos sendo distribuídos da seguinte forma:  

Trabalho escrito – 1,0 ponto 

Participação no fórum – 0,5 ponto 

Apresentação oral – 0,5 ponto 

  

Etapa 2 - 3,0 pontos sendo distribuídos da seguinte forma: 

Trabalho escrito –  

Participação no fórum –  

Apresentação oral -   

CRONOGRAMA ETAPA 1 

PERÍODO TEMA 

23/03 a 29/03/2009 Apresentação do trabalho 

Aula presencial  

30/03 a 05/04 Cap 01  

Marco zero: na aurora do conhecimento 

06/04 a 12/04 Cap 02 

Com os gregos, o conhecimento se estrutura 

13/04 a 19/04 Cap 03 

A ciência helenística e a romana: o começo da era cristã 

27/04 a 30/04 Avaliação em sala 

CRONOGRAMA ETAPA 2 

PERÍODO TEMA 

04/05 a 10/05 Cap 04 

Os árabes: plagiadores ou criadores 

Cap 05  

Uma história da ciência latino-americana determina outro 

marco zero 

11/05 a 17/05 Cap 06 

Idade média: noite dos mil anos ou...? 

Cap 07 

O renascimento: uma nova aurora 

18/05 a 24/05 Cap 08 

Séc. XVII: a ciência moderna adquire status 

Cap 09 

Século XVIII: o século das luzes 

25/05 a 31/05 Cap 10 

Séc. XIX:  ciência se consolida 

Cap 11 

Uma virada de século excepcional 

01/06 a 07/06 Cap 12 

Séc. XX: a ciência faz maravilhas 

Cap 13 

...e agora, século XXI 

08/06 a 10/06 Avaliação  
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ANEXO III 
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