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RESUMO 

 

A procura pelo contemporâneo nos acarreta consecutivamente insegurança; duvidas 
estas que necessitam ser examinadas conhecidas, bem como se almeja exercer algo 
diferenciado. A interdisciplinaridade consequentemente trabalhar, conectar o velho e 
o novo. Associar os conteúdos e atividades, não admitir que uma matéria seja 
desprendida da outra ao concluir a aula. Vincular igualmente o conteúdo da Língua 
Portuguesa ao habitual, a experiência do aluno, aperfeiçoando a procura pelo 
conhecimento de tal configuração que esta constitua em uma investigação mais 
aprazível. Este trabalho de pesquisa expõe uma análise de levantamento bibliográfico 
para alicerçar as contemplações, em uma pesquisa de campo numa Escola Municipal 
do Distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira/PA, com o objetivo de 
conhecer a maneira como acontece o ensino da Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental II e como é trabalhada nas demais disciplinas como também, averiguar 
a abrangência dos docentes em correspondência à interdisciplinaridade, tanto quanto 
as decorrências de uma metodologia pedagógica interdisciplinar no Ensino 
Fundamental II. Contudo é necessário assimilar que a interdisciplinaridade é a 
consistência entre os distintos elementos curriculares e a sua prática no cotidiano da 
escola coopera para que os alunos aprendam em aspecto expressivo. Sugerem-se 
deste modo uma apreciação aprofundada em conexão à prática interdisciplinar, suas 
inferências e transformações no campo da educação. Conclui-se destacando os 
resultados alcançados com a investigação concretizada, por meio da qual se 
examinou a imprescindibilidade de apresentar uma prática interdisciplinar para que de 
fato aconteça a ação de ensino e aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Língua Portuguesa – interdisciplinaridade – prática 
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RESUMEN 
 
La búsqueda por el contemporáneo nos acarrea consecutivamente inseguridad; dudas 
éstas que necesitan ser examinadas conocidas, así como se anhela ejercer algo 
diferenciado. La interdisciplinaridad consecuentemente trabajar, conectar lo viejo y lo 
nuevo. Asociar los contenidos y actividades, no admitir que una materia sea 
desprendida de la otra al concluir la clase. También vincular el contenido de la 
experiencia de los estudiantes de costumbre portuguesa mediante la mejora de la 
demanda de conocimiento de una configuración tal que constituya en una 
investigación más satisfactoria. Esta investigación expone un análisis bibliográfico 
para fundamentar las contemplaciones en una investigación de campo en una Escuela 
Municipal Sueños Distrito del Castillo, municipio de Altamira / PA, con el fin de conocer 
la forma cómo lo hace la enseñanza del portugués en la Enseñanza Fundamental II y 
como es trabajada en las demás disciplinas como también, averiguar el alcance de 
los docentes en correspondencia a la interdisciplinaridad, tanto como las 
consecuencias de una metodología pedagógica interdisciplinaria en la Enseñanza 
Fundamental II. Sin embargo, es necesario asimilar que la interdisciplinaridad es la 
consistencia entre los distintos elementos curriculares y su práctica en el cotidiano de 
la escuela coopera para que los alumnos aprendan en aspecto expresivo. Se sugiere 
de este modo una apreciación profundizada en conexión a la práctica interdisciplinaria, 
sus inferencias y transformaciones en el campo de la educación. Se concluye 
destacando los resultados alcanzados con la investigación concretizada, por medio 
de la cual se examinó la imprescindibilidad de presentar una práctica interdisciplinaria 
para que de hecho ocurra la acción de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Palabras clave: portugués - interdisciplinariedad - Práctica 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa aborda questões referentes a prática de ensino da 

Língua Portuguesa nas demais disciplinas do Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leo Heck do Distrito de Castelo de 

Sonhos, pertencente ao município de Altamira, Pará. 

O estudo tem como intuito analisar como a disciplina de Língua Portuguesa 

vem sendo inserida nas demais disciplinas estas séries além de buscar formas e 

alternativas que facilitem o processo de formação do educando. 

Este estudo propõe compreender melhor como a Língua Portuguesa e como 

vem sendo trabalhada nas demais disciplinas, verificando a importância da 

interdisciplinaridade no controle escolar, visando constatar se a Língua Portuguesa 

tem intenção com outras áreas e mostrar se esse método interdisciplinar acontece ou 

não de forma contextualizada na escola. 

De tal modo este estudo traz como propósito a exposição com base na 

pesquisa efetivada, a percepção que esses docentes apresentam relativamente a 

interdisciplinaridade no ensino de línguas no Ensino Fundamental. 

Neste sentido serão justapostos questionários aos docentes da Disciplina de 

Língua Portuguesa, designadamente, nos quais se procurou desvendar sua 

compreensão a respeito da interdisciplinaridade, igualmente suas práticas 

pedagógicas e a atitude da escola se esta terá, um atitude interdisciplinar. 

Neste caso, sobressai-se a inevitabilidade e acuidade da apreciação reflexiva 

dos elementos coletados como meio de expandir a abrangência a respeito da 

interdisciplinaridade e o ensino de línguas e suas divisões nas práticas pedagógicas 

desses professores e as reflexões acerca de expandir as probabilidades na 

compreensão de como se acionam as atividades de evidência interdisciplinar dentro 

dessas disciplinas e, por conseguinte da escola e, do mesmo modo, aprove a 

acrescentamento dessas apreciações para distintos fatos no ensino em que se refere 

a uma multidisciplinaridade. 

Este trabalho se justifica todavia devido a necessidade de repensar as 

práticas pedagógicas, permitindo mudanças e reconhecendo que algo está errado, 

pois a maioria dos professores formados em outras áreas não dão importância no 
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ensino da língua portuguesa, sabendo que a mesma quando trabalhada de forma 

interdisciplinar permite uma visão significativa para a aprendizagem do educando. 

Os educadores precisam entender que ensinar a ler e compreender é tarefa 

de todas as disciplinas, é uma competência indispensável para a aprendizagem em 

cada uma das áreas. É preciso esclarecer que a formação de leitores não pode ficar 

somente a cargo do professor de língua portuguesa, mas abranger a todas as 

disciplinas, uma vez que todos os professores fazem uso da leitura em suas aulas, 

com isso é responsabilidade também dos professores de outras áreas incentivar os 

alunos a criarem hábitos de ler, pois por meio da leitura os alunos tornam-se capazes 

de buscar novos conhecimentos.  

Percebemos também que hoje em pleno século XXI, essa realidade que 

estamos vivendo, vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler, e que 

mesmo usando a língua portuguesa para fazer praticamente tudo, o acesso a leitura 

e muito mais a falta de incentivo, tem tido serias consequências, até mesmo dentro 

das salas de aulas. É muito importante que a escola tente resgatar o valor do 

português, independente da disciplina que o professor domina. 

Outro ponto relevante é a falta de participação dos professores em tentar 

trabalhar a interdisciplinaridade em suas aulas, como meio de uma melhor 

aprendizagem e uma construção de um novo conhecimento através das diferentes 

áreas do saber.  

Desse modo, desenvolvemos as questões norteadoras desta pesquisa: 

- Qual o papel das práticas de ensino interligado pelos professores das 

diferentes disciplinas visando a interdisciplinaridade de conceitos relacionados a 

Língua Portuguesa? 

- As estratégias utilizadas pelos professores do Ensino Fundamental II 

proporcionam aos alunos a oportunidade de desenvolverem competências de leitura 

e produção de textual? 

- Os professores utilizam estratégias de maneira interdisciplinar? 

- Os alunos demonstram avanços das habilidades de leitura e produção 

textual nas demais disciplinas? 

Cabe ressaltar, que a hipótese inicial desta pesquisa foi de que as habilidades 

de leitura e produção de texto, quando realizada de maneira interdisciplinar, constitui 

um dos aspectos que podem evitar o fracasso escolar, uma vez que podem 

proporciona uma melhor compreensão de mundo. O presente trabalho visou o 
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seguinte objetivo geral: conhecer a maneira como ocorre a interdisciplinaridade do 

ensino da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II e como vem sendo trabalhada 

nas demais disciplinas. Já os objetivos específicos foram:  

 Verificar quais metodologias pelos professores de outras disciplinas em sala de 

aula com relação a leitura e interpretação. 

 Entender o trabalho integrado entre as disciplinas 

 Compreender a relevância e o significado da língua portuguesa nas demais 

disciplinas. 

 Averiguar como a interdisciplinaridade utilizada nas demais disciplinas contribui 

para a construção do conhecimento da Língua Portuguesa 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A conexão entre o ensinar e o aprender 

Ensinar é uma ação de percepção que ocorre em espaços com convivência 

social, como em casa, na rua, na igreja ou na escola. Nesta ocorre a educação formal 

e/ou a informal. A escola é o ambiente que secundariza a educação do sujeito por 

intermédio do ensino formal. Desta forma, nesta instituição objetiva informar e formar 

sujeitos capazes, críticos e reflexivos. 

De acordo com Paulo Freire (1996) a justificação de uma metodologia que 

permitisse ao sujeito ter autonomia. Para este autor, a educação libertadora antecedia 

o desenvolvimento da capacidade do indivíduo instituir seus próprios aspectos do 

mundo, raciocinar tática para resolução de enigmas e instruir-se a abranger-se como 

sujeito da história. A autonomia, conforme ele frisa, é fundamental para constituição 

de uma sociedade democrática e para desenvolver condições de participação política, 

aonde as pessoas apresentem vez e voz, pronunciem o que almejam e que exemplar 

de sociedade é mais perfeito particular e grupal. 

É portanto, necessário investir massivamente na formação inicial e continuada 

do professor. Articulamos sobre política educacional pública que abone ao docente o 

direito ético do seu desenvolvimento profissional peculiar. No entanto, para a 

segurança da aprendizagem de todos os educandos, carecemos certificar o ingresso 

ao currículo escolar, por intermédio de metodologias pedagógicas diferençadas que 

acatem às direções de aprendizagem de cada aluno. Compete do mesmo modo a 

reflexão de que a formação do educador conceituada pode muito, contudo não pode 

tudo. É necessário pensar em outras posturas comensuráveis que concebem os 

aparelhos de ensino e as condições de trabalho do professor. Assim sendo, podemos 

advertir que o próprio docente e o aluno, por meio de uma atitude que leve em 

consideração as várias ocasiões da realidade, socialmente examinada e refletida, será 

capaz de levá-la a se transmudar-se. 

“Ensinar não existe sem aprender e constitui-se em aprender socialmente 

porque, historicamente, homens e mulheres descobriram que era presumível ensinar” 

(FREIRE, 2008, p. 26). Na ocasião em que os homens/mulheres aproximaram-se, 

sentiram necessidade de compartilhar conhecimentos para continuar a viver, visto que 

o ser humano é uma criatura cultural, que carece um dos outros para, historicamente, 
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se instituir enquanto sujeito. Primeiramente o homem aprendeu e em seguida 

entendeu que podia ensinar o saber aos demais sujeitos. 

O partilhar conhecimentos estabelece esta conexão de aprender/ensinar. 

Contudo não é algo descompromissado, estabelece que, epistemologicamente, se 

procure a decodificação das apreciações dos mais simples aos mais implexos. Para 

isso, é cogente a atitude crítica, para coligir e decifrar os acontecimentos do mundo 

que nos circula (FREIRE, 2008). 

“Ensinar não é diferir a inteligência do meio ao aluno, contudo estimular na 

definição de que, como sujeito consciente, se torne capaz de interagir e comunicar o 

compreendido” (FREIRE, 1998, p. 134-5). É um procedimento que ocorre mediante o 

envolvimento do sujeito com o elemento do conhecimento, no tentamento de agradar 

sua curiosidade epistemológica. Sem almejar instruir-se o ensinar se volve inóxio. É 

uma analogia diligente entre o que ensina e o que aprende e ao mesmo momento 

quem ensina aprende na afinidade dialogal. 

Visando trabalhar a leitura expressiva com alunos de todas as disciplinas faz-

se cogente, e fundamentalmente, perceber como acontece esse procedimento. Deste 

modo, propiciar o entendimento aos professores que a leitura expressiva é a que 

encaminha ao entendimento de elementos que façam significado para quem 

interpreta. Por conseguinte, o primeiro passo é a escolha de materiais apropriados, 

significativos e proeminentes aos alunos, a consignação de relações com a realidade, 

com o conhecimento de mundo e com as noções prévias de todo professor (FREIRE, 

1998). 

De acordo com artigo publicado, Rodrigo Ratier, afirma que o principal passo 

é tornar firme um acordo: ensinar a ler é trabalho de todas as disciplinas, não 

exclusivamente de Língua Portuguesa. Constitui esse conceito em que dirige esta 

publicação característica de NOVA ESCOLA. Em os campos, existe aproximações 

prováveis com o tema. “Um docente de História precisa instruir que amplos textos da 

área apresentam um arcabouço cronológico e que é indispensável adaptá-lo para 

abranger a informação”. O de Ciências carece debater como ler as instruções de 

experimentos e ensinar a elaborar relatórios, e o de Matemática, a decifrar enigmas. 

Para este autor, a alfabetização plena solicita que os estudantes consigam 

abranger e produzir textos característicos. Todavia, não basta elaborar textos para 

contrair tais aptidões, é cogente que os alunos aprendam ordenadamente a produzi-

los em circunstâncias autênticas na conjuntura de uma concepção, conferindo seu 
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texto com os escritos de seus colegas. Heloisa Amaral, 2014, em seu artigo publicado, 

nos diz que: 

 

Assim, o que se tem como prática constante em todas as disciplinas é 
a leitura de textos. Antes ou depois da aula expositiva, leituras. Leitura 
de textos escritos, de imagens, de gráficos, mas leitura. Isso significa 
que sem desenvolver capacidades de leitura o aluno não consegue 
aprender bem as disciplinas escolares. Significa, também, que os 
professores das diversas disciplinas precisam ensinar o aluno a ler os 
gêneros próprios de suas matérias, uma vez que eles são gêneros 
textuais produzidos de forma particular em cada área de 
conhecimento. Ler literatura, por exemplo, não é o mesmo que ler 
enunciados de problemas; ler textos de história não é o mesmo que 
ler gráficos em geografia. O aluno não lê textos de cada uma das 
disciplinas com facilidade sem ter compreendido os conceitos e as 
relações entre eles, do modo particular como são abordados nelas. 
Seja qual for a disciplina, a leitura se dá de forma particular, e exige 
conhecimentos específicos para ser bem sucedida (AMARAL, 2014). 

 

A leitura expressiva com os professores de todas as disciplinas torna-se 

imprescindível, basicamente, perceber como acontece esse procedimento e tornar 

oportuno o entrosamento aos docentes. A leitura significante é a que expede ao 

entendimento de conhecimentos que perpetrem significado para quem lê. Desse 

modo, o passo elementar é a escolha de materiais correspondentes, sugestivos e 

proeminentes aos educandos, a consignação de afinidades com a realidade, com a 

noção de mundo e com os conhecimentos precedentes, consequentemente carece 

ser constituído por todos os educadores, visto que as atividades de leitura para clareza 

não se catalogam a atividades em que os alunos necessitam memorizar textos.  

Segundo Micotti (2005) o acontecimento e o insucesso escolar decorrem da 

concretização, ou não, de atividade intelectiva ativa para a assimilação dos 

conhecimentos e do desenvolvimento de envergaduras cognitivas pelo aluno. Isto 

demanda que o aluno se movimente intelectualmente, o que implica que as 

circunstâncias de aprendizagem apresentem significado para tal. Tal esclarecimento 

deposita o sucesso na alfabetização como resultante da contrapartida entre as 

atividades sugeridas no ensino e a definição que os alunos conferem a eles. 

Diante as exposições perpetradas pelos renomados pesquisadores, podemos 

articular que a escrita e a produção de textos não são tarefas simples e fáceis para os 

estudantes e seus professores. 
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Ainda de acordo com Amaral (2014), não tem como ler textos, gráficos ou 

imagens, sem ter abrangido bem a natureza dos gêneros textuais das distintas 

extensões de conhecimento, ou seja, a circunstância reservada em que textos, 

gráficos ou imagens foram determinados. A conjuntura de produção de um texto é 

consecutivamente histórica, isto é, tem uma história. Em matemática, por exemplo, o 

professor pode ensinar a situação de produção de um gênero textual matemático 

trabalhando com o nascimento de conceitos a eles pertinentes, registrados na história 

da matemática. 

Nessa definição, a leitura não pode ser vista como um procedimento 

mecânico, e o leitor não é um elemento indiferente, como habituam concebê-los na 

escola. No método de leitura, o leitor alcança um trabalho ativado de constituição do 

constituído. Ler, por conseguinte, não é exclusivamente retirar informações, é, além 

disso, envolver os significados. 

 

Se algumas metodologias e estratégias propostas para o 
desenvolvimento da leitura parecem enganosas por trilharem 
caminhos equivocados, o engano instaurou-se no começo do 
caminho, a partir do diagnóstico do declínio ou da inexistência do 
hábito de leitura entre os jovens (LAJOLO 2004, p. 107). 
 

Conforme assevera a autora, o docente será, sem equívoco, o grande 

Incumbido pela procura de táticas de leitura que melhor acatem aos educandos, e a 

sua atuação embasará o procedimento de formação de leitores. Desta forma, a 

aspiração e o pacto com a leitura incidam, a escola carece movimentar seus 

educandos intrinsecamente, porquanto aprender a ler e ao mesmo tempo ler para 

aprender demandar com prometimento e, por este motivo necessita fazê-los 

compreender que a leitura é algo importante e provocante, que alcançado de modo 

pleno, abonará independência e liberdade. 

 

São coisas muito diferentes ler para se divertir, ler para escrever, ler 
para estudar, ler para descobrir o que deve ser feito, ler buscando 
identificar a intenção do escritor, ler para revisar. É completamente 
diferente ler em busca de significado – a leitura, de um modo geral – 
e ler em busca de inadequações e erros - a leitura para revisar. Esse 
é um procedimento especializado que precisa ser ensinado em todas 
as séries, variando apenas o grau de aprofundamento em função da 
capacidade dos alunos. (BRASIL Parâmetros Curriculares Nacionais, 
Língua Portuguesa, 1987, p.61 ). 
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A convergir para esse desígnio, é constitucional que se institua finalidades às 

técnicas de leitura em todos os coeficientes escolares.  O docente, como intermediário 

carece proporcionar atividades práticas que se baseiem nessa coerência, instituindo 

distintas ocasiões de leituras, esteadas em táticas hábeis para agenciar distintas 

situações de letramento. Ao mesmo tempo, a todo momento, o educador necessita 

permitir clareza que ler é um exercício muito vasto e pode tornar os sujeitos mais 

equitativos e benévolos.  

 

Somos levados, portanto, a revalorizar as dimensões ética e cultural 
da educação e, nesse sentido, a fornecer os recursos para que cada 
um venha a compreender o outro em sua especificidade, além de 
compreender o mundo em sua busca caótica de certa unidade; mas, 
previamente, convém começar pela compreensão de si mesmo em 
uma espécie de viagem interior, permeada pela aquisição de 
conhecimentos, pela meditação e pelo exercício da autocrítica. 
(UNESCO, 2010, p. 10). 
 
 

O educador com preparação, íntegro, ético, meditativo e consciente congrega 

as transformações cogentes, evolucionando na procura de sua emancipação em sala 

de aula, desempenhando suas pertinências consecutivamente com o desígnio de 

contribuir no aperfeiçoamento do processo educacional. 

 

2.2 A Interdisciplinaridade e o Ensino 

O trabalho pedagógico no ponto de vista interdisciplinar implica uma fresta à 

confabulação entre as esferas do conhecimento e uma percepção que exceda a 

compartimentação do ensino em unidades disciplinares, mas que obtenha a 

compreensão de um ensino volvido para o subsídio de os campos na gênese do 

conhecimento escolar. A interdisciplinaridade não é qualquer acontecimento a ser 

concretizada de qualquer aspecto, mesmo ante à necessidade de estabelecer uma 

comunicação entre os saberes e da requisição de uma sociedade pós-moderna e 

intercultural. 

 

É qualquer coisa que se está a fazer quer nós queiramos ou não. Nós 
estamos colocados numa situação de transição para um novo 
momento das relações cognitivas do homem com o mundo e os 
nossos projetos particulares não são mais do que formas, mais ou 
menos conscientes, de inscrição nesse movimento. A 
interdisciplinaridade surge assim como algo que se situa algures entre 
um projeto voluntarista, algo que nós queremos fazer, que temos 
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vontade de fazer e, ao mesmo tempo, qualquer coisa que, 
independentemente da nossa vontade, se está inexoravelmente a 

fazer, quer queiramos quer não (POMBO 2004, p. 20). 
 

A classe curricular na forma contemporânea, as disciplinas são secionadas, 

autonomamente e destacadas de sua natural confabulação com as demais, bloqueia 

a constituição de um saber conectado. A escola carece abater os termos entre as 

disciplinas e consentir que elas conversem entre si, rompendo com as percepções 

unidimensionais do ensino.  

 

As disciplinas podem estabelecer um diálogo entre si sem que haja a 
predominância de uma sobre a outra, nem tampouco a sua extinção. 
Uma proposta capaz de supostamente fazer interagir saberes na 
obtenção de conhecimento novo e de natureza superior. Uma 
proposta que atende sob o nome de interdisciplinaridade (BERTI 2007, 
p.18). 

 

A interdisciplinaridade se faz coeva no ensino de línguas, desde a literatura 

medieval a moderna. Pode-se advertir que além da conversação entre as disciplinas 

da área de Linguagens igualmente deparamos com uma ligação entre outros campos. 

Preponderamos que o estudo de literatura está diametralmente conexo à história e a 

geografia, atrelando de tal modo conhecimentos para aperfeiçoar o ensino e 

aprendizagem dos educandos (BERTI, 2007). 

Todos ganham com interdisciplinaridade, primeiramente pelo conhecimento 

recuperar sua totalidade e complexidade; os professores pela necessidade de 

melhorarem sua interação com os colegas e repesar da sua prática docente; os alunos 

por estarem em contato com o trabalho em grupo, tendo o ensino voltado para 

compreensão do mundo que os cerca; por fim a escola, que tem sua proposta 

pedagógica refletida a todo instante e ganham como grandes parceiros a comunidade, 

porque o entendimento do mundo que está inserido os alunos, partem do princípio de 

se ouvir também a comunidade (BERTI, 2007). 

Compreendemos que esta não é uma empreitada simples, logo que os 

professores encontram-se acomodados em um aparelho de ensino egocêntrico, onde 

cada docente permanece contente tão-somente por desempenhar suas atribuições. 

Esses requisitos constituiriam em desempenho de configuração aceitável caso o 

ensino estivesse mais expressivo para o educando. Conforme Freire (1996) é 

respeitável que o educador apresente o encanto de ler para que este possa ser 
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incidido ao educando, porquanto nada resolve ele articular que ler é bom se ele próprio 

não está presumido em tal caso. 

 

“Exercitar uma forma interdisciplinar de teorizar e praticar educação 
demanda, antes de tudo, o exercício de uma atitude ambígua”. Esta 
não se coloca ao lado da hesitação ou da incerteza, mas conduz à 
atitude interdisciplinar e sua difícil tarefa de conciliar a forma como o 
mundo a nós se mostra, através de um saber disciplinar, com a 
superação das dicotomias oriundas deste modelo de saber. Isso nos 
faz caminhar rumo à totalidade (FAZENDA, 2005, p.13). 
 

Convenciona ampararmos a estes conceitos iniciais dessa autora que nos 

expede à questão do homem referir-se a um mundo múltiplo e não conecto. Constitui 

articular que ele concerne a uma realidade multifacetada e que para interferir, 

decompondo-a com sucesso, faz-se cogente distinguir as numerosos exterioridades 

que a compõe. 

A ampliação da leitura de um educando encontrar-se absolutamente no 

ambiente em que ele se encontra implantado, do seu norte de letramento e da 

comunicação com material correspondente. Todavia, o docente enquanto educador 

necessita deve ser o modelo exemplar de um leitor assíduo e desenvolver métodos 

de maneira que possa fortalecer suas atividades de leitura, enquanto guia, 

intermediário entre texto e leitor; igualmente ser agente de uma intertextualidade 

constituída em torno da variedade de textos que contornam socialmente o educando 

(FAZENDA, 2005). 

De acordo com Todorov (2009) afiança que, ao invés de os docentes 

aplicarem o que existe de apropriado na leitura de um livro, ou seja, extrair 

conveniência em tal conveniência, buscando, dessa configuração, trabalhar com a 

interpretação do texto, por meio de sua abrangência, valendo-se de completo 

significado que esse texto pode tornar oportuno ao educando, os docentes acercam-

se a exercícios que só propendem à discussão conceitual do texto.  

 

A análise das obras feita na escola não deveria mais ter por objetivo 
ilustrar os conceitos recém-introduzidos por este ou aquele linguista, 
este ou aquele teórico de literatura, quando, então, os textos são 
apresentados como uma aplicação da língua e do discurso; sua tarefa 
deveria ser a de nos fazer ter acesso ao sentido dessas obras – pois 
postulamos que esse sentido, por sua vez, nos conduz a um 
conhecimento do humano, o qual importa a todos. (TODOROV, 2009, 
p. 89). 
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Para tanto, é contíguo o período de rever o ensino de literatura que, há muito 

tempo não acontece de mera desculpa para o professor ensinar gramática, rever 

datas históricas; agregar os nomes dos autores as suas obras; catalogar o período 

literário ao autor; apontar os tipos de rima. Afinal, tudo que possa proceder, ao remato 

de muitos anos escolares, ou na total antipatia, por parte dos educandos, concernente 

à aspiração pela leitura de literatura, ou desenvolver críticos literários de espectro 

minguado. Isso ocorre, porque a definição da leitura para o leitor jamais é levada em 

apreço nas aulas de literatura em qualquer superfície de desenvolvimento intelectual 

(TODOROV, 2009). 

Para estabelecer esta acepção e dirigir os educandos a um conhecimento do 

humano, Fazenda (1994) pondera que a interdisciplinaridade consistiria em a mais 

perfeita solução, apresentando aspecto que esta possibilita uma confabulação entre 

as distintas disciplinas, arquitetando, igualmente, a conjuntura expressiva 

imprescindível para acender definição no estudo da literatura e no incitamento à leitura 

literária. Trabalhos interdisciplinares são essenciais em concepções de 

desenvolvimento de leitores porquanto a literatura aborda apontamentos de 

experiência humana, que é variável e se concretiza nos distintos campos do 

conhecimento.  

A interdisciplinaridade pressupõe basicamente uma intersubjetividade, 
não pretende a construção de uma superciência, mas uma mudança 
de atitude frente ao problema do conhecimento, uma substituição da 
concepção fragmentária para a unitária do ser humano (FAZENDA, 
2002, p.40). 
 

Consequentemente, o docente pode acabar desfalcando um porvindouro 

leitor, logo que os exercícios não acarretam qualquer significação para esses alunos. 

Afim de que isso não suceda é imprescindível manifestar-se aos educandos que a 

leitura não necessita ser exclusivamente uma coação, mas pode se tornar algo 

jubiloso, basta tão-somente encontrar-se implantada em um contexto expressivo, no 

qual o aluno possa se sentir autoconfiante para evidenciar suas próprias 

experimentações. 

 

É necessário, portanto, além de uma interação entre teoria e prática 
que se estabeleça um treino constante no trabalho interdisciplinar, pois 
interdisciplinaridade não se ensina, nem se aprende, apenas vive-se, 
exerce-se. Interdisciplinaridade exige um engajamento pessoal de 
cada um. Todo indivíduo engajado nesse processo será, não só o 
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aprendiz, mas, na medida que se familiarizar com as técnicas e 
requisitos básicos o criador de novas estruturas, novos conteúdos, 
novos métodos, será motor de transformação, ou, o iniciador de uma 
feliz liberação (FAZENDA, 1979, p. 56). 
 

 

É notável que não obstante o grande valor da veemência do docente pela 

prática interdisciplinar, não compete exclusivamente a ele esse encargo. É autêntico 

frisar que ele apresenta um papel proeminente, contudo o ensino interdisciplinar 

compreende toda a comunidade escolar, demanda empenho não tão-somente do 

docente em sala de aula, todavia de todo corpo escolar, da família, e de maneira 

especial, do estímulo que o País pode dar na educação. Sem impulso e sem os 

recursos adequados permanece totalmente impraticável desenvolver determinadas 

práticas de avanço no ensino. 

 
Os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, precisam 
reconhecer-se como homens, na sua vocação ontológica e histórica 
de Ser Mais. A reflexão e a ação se impõem, quando não se pretende, 
erroneamente, dicotomizar o conteúdo da forma histórica do ser 
humano (FREIRE, 1988, p. 29). 
 
 

Essa humanização do sujeito existiria como abertura infalível, ou “incomum 

duradoura”, a civilização da sociedade. Porquanto a grandeza epistemológica se 

produz pela confabulação entre sujeito e contexto, refletir e empreender, teoria e 

prática, imaginação e atuação. Distingue como logradouro ao conhecimento do 

acontecimento para modificá-la. 

 

2.3 O ensino da linguagem e a escrita nas demais disciplinas. 

De acordo com Alarcão (1998), o mesmo tema pode ser trabalhado no campo 

de linguagens como ainda em diferentes áreas do conhecimento, unificando a vista 

disso temas intrínseca à aprendizagem. Para melhor abranger o trabalho coeso em 

meio às disciplinas, temos que permitir clareza que cada docente emprega a língua, 

usa a capacidade linguístico-comunicativa.  

Para tanto, esse pensamento sobre o uso da língua apontado pela autora não 

só como aptidão do falar, entretanto como pedagógica, de acordo com uma analogia 

entre a competência linguístico-comunicativa dos falantes de uma língua e a 

competência pedagógico-comunicativa dos docentes poderá valer-nos na 

abrangência no desempenho do professor de línguas na conjuntura contemporânea. 
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As circunstâncias de ensino com textos concretizados pelos docentes na 

atualidade aparentam que se sustentam exclusivamente na definição do aluno 

executor, cujas interpretações são as permitidas pelo docente ou o autor do texto. 

Todavia, o trabalho com leitura estabelece que o educando tenha posição de 

coparticipante, uma vez que cada leitor tem o livre-arbítrio de impor significado ao que 

lê. 

Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo algum – ou ao menos 
totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor ou seus 
comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu princípio, esta 
liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe 
pretende impor. Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela 
é cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e 
hábitos que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura. 
(CHARTIER, 1999, p.77) 

 

Os aprendizados de leitura vivido em sala de aula devem contemplar essa 

liberdade de pertinência de sentidos, e não se abreviarem ao protocolar: Na maioria 

das vezes as atividades com leitura, a estar sujeito de como são ampliadas, podem 

se tornar tediosas e não instigar o educando a ler e escrever, porquanto são atividades 

que, na multiplicidade das ocasiões, tendem acatar questões exclusivas do conteúdo 

da disciplina desagregadas de significado para interpretar a escrita (CHARTIER, 

1999). 

O mundo se tornou tão objetivo, que uma forma de conhecimento 
como a literatura, com uma “poderosa força indiscriminada”, que se 
incorpora de maneira “difusa e inconsciente” à vida do homem 
suficiente para libertá-lo e curá-lo, não se mostra como tendo uma 
função definida. Como consequência, nos tornamos menos humanos 
e mais distanciados uns dos outros, uma vez que ela, a Literatura, 
também nos aproxima do outro, posto que ela também é alteridade. 
Assim é a Literatura: “palavras que [nos] ajudam a viver melhor” 
(TODOROV, 2010, p.94). 

 

Conforme expressa Todorov (2010), os autênticos leitores são 

gradativamente escassos. As leituras de obras literárias, quando realizadas, são 

simplesmente elucidativas. Em diferentes episódios, não se pode articular que exista 

uma leitura da obra, contudo, tão-somente uma leitura da leitura, uma espécie de 

meta-leitura, em que o leitor toma consciência de demarcado livro lendo apenas o que 

a crítica articulou relativamente. 

A introdução do ensino das obras literárias na metodologia do professor, 

poderá ir além do que uma mera leitura aparente, achando uma “definição” que 
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consinta envolver mais perfeitamente o homem e o mundo, e posteriormente 

desvendar uma formosura que locupleta-se sua existência.  

Contudo esse é um caminho ignorado pelo atual ensino de literatura, que dá 

as costas a esse desempenho humanizador da literatura de largo importância para a 

formação do sujeito, uma vez que percebemos que a literatura planeia muito mais do 

que um objeto dinâmico para além de um simples material verbal. É aceitável para 

compreender a pessoa no seu contexto, ir além da sua aptidão de interação com o 

outro, conglomerando nesse procedimento aspectos da sua cultura, educação e 

técnicas expansivas contemporâneas em seu quotidiano (LIMA, 2008). 

Conforme expressado por Lima (2008), enxergando atributos mais 

característicos, podemos discorrer que não obstante da formação do sujeito cabe 

igualmente a escola a formação do aluno crítico, e criticidade acontece de teores 

precedentes, porquanto nenhuma pessoa obtém fundamentalmente um julgamento 

sem o estudo antecedente do objeto. Fundamentarem-se em estudiosos, pensadores, 

estudos científicos em que sugerem a veridicidade de algo, é essencial a todo 

indivíduo que se recomenda a constituir um conceito. Sustentar-se a superfície do 

senso-comum é abreviara capacidade de arguição científica e lógica das coisas, a 

crítica não se conforma como veracidade incondicional, entretanto no exercício 

imparcial de esclarecimento do conhecimento. 

O acrescentamento de períodos de leitura orientada a abrangência da 

realidade da sociedade permite ao educando abranger e idealizar a mais perfeita 

forma de agir como cidadão, deste modo, a leitura adota o papel de alargamento do 

espectro do mundo dos alunos, no qual a palavra inserida nas estremas de minha 

linguagem significa os alcances de meu mundo. 

 

“A palavra é o fenômeno ideológico por excelência”, sendo a 
linguagem meio de difusão e manutenção do poder econômico 
vigente. Portanto, não se pode desvincular a linguagem, e 
subsequentemente a leitura do processo de formação do aluno 
enquanto ser crítico, mas sim utilizá-la como instrumento 
potencializado deste processo. Por conseguinte, “o trabalho de todo o 
processo ensino-aprendizagem apresenta-se como um grande 
instrumento na transformação de um aluno-cidadão em um cidadão 
mais autônomo” (GASPARIN, 2011, p.122). 
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A conjuntura aonde permanece implantada a escola sugerirá ao docente 

empenhado com a ação de leitura, o início do caminho, porquanto a leitura precisa 

partir dos conhecimentos desempenhados dos educandos e intercedidos pelo 

educador. Os textos proporcionados necessitam contemplar um aprofundamento 

científico, ou melhor, taticamente coordenado pelo docente. Operando neste caráter, 

a ação da leitura se torna expressivo ao estudante que compreenderá que seus 

conhecimentos foram alargados e suscetíveis de uso no quotidiano. 

Conforme ressalta Silva (2003,) ler não é repetir, exprimir, memorizar e/ou 

repetir conceitos conduzidas pelos distintos tipos de texto”, do mesmo modo ela é 

decorrência da analogia entre leitor, autor e as leituras antecedentes de ambos 

intercedidas pela conjuntura histórica social. Torna-se complacente o desempenho da 

leitura na formação do sujeito que constituirá apropriado de eleger, decifrar e 

empregar adequadamente os textos. No ambiente escolar esta autonomia além disso 

é pouco examinado. 

O desenvolvimento do indivíduo social demanda um procedimento 

consecutivo de aprendizado. Esta locomoção na procura do conhecimento necessita 

ser conscienciosa e conectada aos imperativos dos sujeitos. Compreendendo à 

acuidade da leitura para a formação concreta das pessoas, percebe-se que seja 

necessário sucessivamente atualizar as apreciações que abrangem a leitura no 

processo educacional. De tal modo, pode-se averiguar a leitura no advento por 

compreendê-la como aspecto, como definição e como significação. 

 

Todos os educandos devem ser desafiados e orientados a fazer com 
que o conhecimento que vão adquirindo, para que se torne pertinente 
e significativo para suas vidas, seja contextualizado próxima e 
remotamente. É necessário, pois, passar da compartimentalização 
dos saberes e de sua desarticulação para a aptidão de integrar e 
contextualizar. Essa tarefa torna-se mais premente à medida que, 
junto com os desafios da globalidade e da complexidade, há outro 
muito forte e grande: a expansão descontrolada do saber, o que 
impede sua apreensão de forma sistemática e integrada. Vivem-se no 
mundo das informações, mas nem todas se transformam em 
conhecimento (ALTOÉ et al, 2005, p.118). 

 

Transforma-se em benigna a ação da leitura na formação do sujeito que será 

preparado para optar, explanar e empregar adequadamente os textos. No ambiente 

escolar esta independência além disso é pouco experimentada. O conhecimento 

metodizado da leitura crítica nas escolas detém-se na compreensão diminuta do 
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procedimento de leitura e da insuficiente evidência na concepção do aluno crítico, de 

tal modo, determinados docentes também escolhem trabalhar os conteúdos pela 

obliquidade descomplicada de exercícios de compreensão desligadas de outras 

disciplinas o que impede a compreensão do educando do contexto no qual um tema 

está compenetrado, por conseguinte a leitura não pode encontrar-se tachada, 

fracionada por disciplinas, contudo precisa envolver o ensino cabalmente. 

 

2.4 o desenvolvimento do professor e sua reflexão quanto prática 

Na sociedade atual, as vertiginosas modificações no mundo do trabalho e o 

progresso tecnológico, configurando a sociedade virtual e os ambientes de 

comunicação, desempenham excessiva influência nas relações sociais e nas 

instituições de nossa sociedade, estabelecendo nas pessoas um posicionamento e a 

procura de um novo aspecto frente aos desafios. Em efeito disso, a atividade 

educadora vem se transformando para acatar a essas alterações que apreendem 

crucialmente a escola, suas visões e suas formas de constituição do conhecimento. 

 

O paradigma pós-moderno caracteriza-se por ser um paradigma de 
transição. Ao lado da concepção anterior de um sujeito que adquire 
conhecimento, que é ensinado e que aprende, começa a emergir a de 
um sujeito como construtor do conhecimento. Recomenda-se menos 
instrução, menos ensino, mais aprendizagem. Reconhece-se a 
importância de ajudar os alunos a pensar, a refletir, a descobrir o 
mundo. Enfatiza-se os processos, a gestão da formação e da 
avaliação, indo ao encontro do sentido etimológico de educação, 
ajudar a sair de, do fundo de si próprio, na ótica da epistemologia 
socrática. Ou seja, pensa poder levar os aprendentes até a dúvida total 
de todas as suas certezas e, uma vez feita a experiência da ignorância 
de tudo, ajudá-los a construir, ‘a dar à luz’ o conhecimento a partir de 
si próprios (ALARCÃO, 2001, p. 100).  
 

 

Ao modificar-se informação em conhecimento expressivo, procura-se a 

abrangência do mundo, do qual se é participante. Sob esse viés, a emprego do 

docente torna-se tanto essencial quão grandemente desafiador.  

 
Os professores desempenham um importante papel na produção e 
estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem, de uma 
forma situada, na e sobre a interação que se gera entre o 
conhecimento científico [...] e a sua aquisição pelo aluno, refletem na 
e sobre a interação entre a pessoa do professor e a pessoa do aluno, 
entre a instituição escola e a sociedade em geral. Desta forma, têm 
um papel ativo na educação e não um papel meramente técnico que 
se reduza à execução de normas e receitas ou à aplicação de teorias 
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exteriores à sua própria comunidade profissional (ALARCÃO, 2005, p. 
176). 

 

Desta forma, o professor como profissional reflexivo não age como um mero 

manipulador de teores, entretanto, em sua influência mútua com os educandos, 

docentes, e toda a comunidade escolar, é capaz de refletir sobre seu exercício, 

conferindo suas atuações e aquilo que ajuíza acreditar como válido para sua ação 

profissional com as decorrências a que elas acarretam. Assim sendo, permanece 

manifesta a obrigação de adaptar as teorias empregadas em sala de aula com a fato 

e a necessidade dos alunos, e não estribar-se- em suposições que corresponde aos 

aprendizes. 

De acordo com Alarcão (2005) define o docente introspectivo, delineando-o 

como um profissional que necessita ter ciência de quem é as razões pelas quais 

opera, tendo noção do ambiente que ocupa na sociedade. A autora adiciona além 

disso que “os docentes precisam ser influentes, no seu oportuno desenvolvimento e 

do funcionamento das escolas como aparelho ao emprego da grande concepção 

social que é a formação dos estudantes” (ALARCÃO, 2005, p. 177). 

 Observa-se que ao longo do tempo a metodologia aplicada pelos professores 

de diversas áreas vem sofrendo transformações significativas, reduzindo aos poucos 

o método de ensino tradicional e tecnicista no desenvolvimento de suas aulas e 

incorporando novos métodos de ensino. Diante desses aspectos observamos que a 

partir da implementação de práticas inovadoras, o professor vem se habituando a 

novas tecnologias, buscando deferentes formas de ensino e pesquisa a serem 

aplicadas tanto em sala de aula, como também fora dela. 

 

Aprender a pesquisar, fazendo pesquisa, é próprio de uma educação 
interdisciplinar, que, segundo nossos dados, deveria se iniciar desde 
a pré-escola. Uma das possibilidades de execução de um projeto 
interdisciplinar na universidade é a pesquisa coletiva, em que exista 
uma pesquisa nuclear que catalise as preocupações dos diferentes 
pesquisadores, e pesquisas-satélites em que cada um possa ter o seu 
pensar individual e solitário. Na pesquisa interdisciplinar, está a 
possibilidade de que cada pesquisador possa revelar a sua própria 
potencialidade, a sua própria competência (FAZENDA, 2008, p. 10). 

 
 

A investigação do processo educacional jaz conectada ao exercício e 

reflexões sobre os aprendizados coloquiais perpetrando a ponte entre os saberes 
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manifestos e acadêmicos, entre o que os educandos aprendem e como atingem 

informações deste estudo no recinto familiar e grupos associados (FAZENDA, 2008). 

Conforme expressa Fazenda (2008) o docente precisa desenvolver quatro 

tipos distintos de capacidades, assinaladas por ele como: a intuitiva aonde o educador 

se auto examina antes de dar cumprimento ao planejamento ordenado; a intelectivo 

onde o docente estimula todas as atividades que expandem o pensamento meditativo; 

a aptidão técnica onde o professor alcança boas reproduções, obtém efeitos de 

qualidade e por último, a habilidade emocional onde o docente exibe suas conceitos 

por intermédio do sentimento, instituindo uma acordo mútuo mais adjacente. 

A análise no método educacional jaza interconexa a prática e reflexões sobre 

os exercícios habituais consentindo a relação entre os saberes populares e 

acadêmicos, entre o que os educandos analisam e como entendem este estudo nas 

alianças sociais. 

 

Aprender a pesquisar, fazendo pesquisa, é próprio de uma educação 
interdisciplinar, que, segundo nossos dados, deveria se iniciar desde 
a pré-escola. Uma das possibilidades de execução de um projeto 
interdisciplinar na universidade é a pesquisa coletiva, em que exista 
uma pesquisa nuclear que catalise as preocupações dos diferentes 
pesquisadores, e pesquisas satélites em que cada um possa ter o seu 
pensar individual e solitário. Na pesquisa interdisciplinar, está a 
possibilidade de que cada pesquisador possa revelar a sua própria 
potencialidade, a sua própria competência. (FAZENDA, 2008, p. 10). 
 

 

A acuidade de dispor docentes para que avoquem um estilo concentrado em 

analogia ao ensino e às maneiras que o entusiasmam, distinguindo nessa 

convergência de concepção reflexiva uma tática para aperfeiçoar a formação de 

educadores. O ambiente de aprendizado é, por conseguinte, um elemento para a 

constituição da consciência crítica. Trata-se de decifrar para modificar-se e nesta 

questão a educação é a alicerce para os sujeitos pensarem sobre suas ações e sua 

condição como sujeito influente no meio social. 

 

2.5 O professor diante do desafio do conhecimento 

O campo de concepção de docentes tem ocorrido por diferentes modificações, 

de tal maneira no que se alude às visões de técnica pedagógica como igualmente nos 

papeis que cada indivíduo expande no processo de aprendizagem. Se do mesmo 
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modo se cobrava do docente exclusivamente o comando do conteúdo da sua 

disciplina, atualmente, em meio à sociedade da comunicação, faz-se cogente que este 

do mesmo modo sobrepuje outros tipos de conhecimentos, bem como a obtenção da 

investigação e novas atitudes diante à aprendizagem do educando. 

  

A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o 
desenvolvimento pessoal, confundindo “formar e formar-se”, não 
compreendendo que a lógica da atividade educativa nem sempre 
coincide com as dimensões próprias da formação. Mas também não 
tem valorizado uma articulação entre a formação e os projetos das 
escolas, consideradas como organizações dotadas de margens de 
autonomia e de decisão de dia para dia mais importantes. Estes dois 
“esquecimentos” inviabilizam que a formação tenha como eixo de 
referência o desenvolvimento profissional dos professores na dupla 
perspectiva do professor individual e do coletivo docente (NÓVOA, 
1995, p.24). 
 

 

Se analisarmos a formação de docentes um conjunto que agrega os saberes 

apreciando o desenvolvimento subjetivo, a evolução profissional e o progresso 

associativo, conseguiremos mais com facilidade estabelecer a similitude do educador. 

Será possível assegurar que a identidade profissional distende-se e afeiçoa-se à 

conjuntura social, político e histórico em que o docente jaze implantado. 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente 
de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa 
e dar estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1995, p.25). 
 

Contudo, os anéis da experiência não principiam a valer posteriormente que 

o sujeito concluiu o curso de graduação, todavia, necessita dar início com as noções 

feitas como educando, aonde poderá ressaltar e conjecturara propósito de os distintos 

educadores As experiências do mesmo modo vão sendo constituídas na sucessão 

dos dias do educador, aonde a cada novo conhecimento é uma ensejo para perpetrar 

um pensamento a respeito da metodologia constituída, permitindo enumerar as 

questões de caráter prático e contraproducentes da biografia de docente. 

De acordo com Nóvoa (1995), a formação educadora não necessita 

encontrar-se meramente pertinente à difusão de teores nos cursos de concepção 

educadora ou ainda apetecer que apenas com as experiências do cotidiano o sujeitos 

e converterá em um excelente profissional. A formação de docentes demanda 
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conhecimentos agregados e que implante o educador como pessoa na procura de 

uma característica profissional. De contínuo, reconhecer que “a formação acontece 

pela experiência, pela mudança, pelo experimento de novas atitudes de trabalho 

pedagógico”. A concepção docente solicita a cooperação dos educadores em 

metodologias reflexivas e não exclusivamente explicativa. 

Do mesmo modo esse autor pondera que conservar-se contemporâneo com 

relação as novas metodologias de ensino e distender práticas pedagógicas mais 

competentes são determinados desafios da ocupação de professor. Completar a 

licenciatura é somente uma das fases do extenso procedimento de habilitação que 

não pode ser incontínuo enquanto existir jovens almejando instruir-se. 

Para tanto, o professor necessita ter uma formação sólida para que seja capaz 

de desenvolver metodologias inovadoras, transformando o aluno um ser analítico, 

crítico, capaz de pensar de transformar para melhor o ambiento pelo qual está 

inserido. O professor tem o papel de ajudá-lo a desenvolver sua capacidade de ser 

um cidadão responsável no uso da informação. Isso significa tanto impedir o aumento 

da disseminação de informações falsas pelas redes sociais, quanto saber digerir o 

que se recebe (NÓVOA, 1995). 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Leo Heck, localizada no Distrito 

de Castelo de Sonhos, município de Altamira, estado do Pará. O estudo foi realizado 

com os professores do Ensino Fundamental II que ministram a disciplina de Língua 

Portuguesa na referida escola. 

 

3.2 Tipos de Pesquisa 

O presente estudo tem como base a pesquisa bibliográfica e de campo que 

contribuirá para a elaboração deste trabalho para o alcance dos objetivos propostos. 

Nesta investigação, foi empregada como estratagemas metodológicos 

também a pesquisa documental.  A pesquisa documental está conexa ao manipulo de 

documentos cientificamente legítimos consentindo sua checagem e descrição dos 

episódios e convergências. Ambas as pesquisas se assemelham, constituindo no fator 

que caracteriza estas duas pesquisas corresponde ao tipo da fonte utilizada para 

análise. Compete ponderar que na pesquisa documental são avaliados materiais que 

não auferiram apreciação científica. 

De acordo com Vergara (2007, p. 48), “a pesquisa bibliográfica é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. 

Para o desenvolvimento deste trabalho será utilizada para a coleta de dados 

a pesquisa de campo. De acordo com Marconi  Lakatos (1996): 

 

Em meio a eles pode se aludir os diários, cartas, portfólios, enquanto 
na pesquisa bibliográfica as fontes disponíveis deparam-se 
constituídas nos acervos das universidades e em revista do exemplar. 
 

A pesquisa bibliográfica determina que o pesquisador permaneça em contato 

com a literatura produzida sobre o objeto que autentica sua pesquisa, sendo que a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com apoio em material já elaborado, composto 

especialmente de livros e artigos científicos. Diferentes fontes documentais 

elementares ou acessórias também podem ser empregadas. 
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Para fontes primárias apreciam-se aquelas retiradas dos documentos 

incomuns e livros compostos por autores e para as fontes secundárias são 

determinados documentos que contém elementos estatísticos, reflexões sobre o 

pensamento de um autor. 

3.3 Coleta de dados 

Os instrumentos utilizados foram à entrevista semidirigida com 10 (dez) 

perguntas abertas e fechadas tendo como objetivo verificar a metodologia aplicada 

sem ala de aula com em relação ao uso dos gêneros no processo de ensino da 

alfabetização e suas contribuições para o aprendizado dos alunos. A devida pesquisa 

foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leo Heck, com o total de 20 

professores distribuídos entre o 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

3.4 Análises de dados 

A análise de dados, de acordo com Minayo (1992), aponta três finalidades 

nesta etapa da pesquisa: estabelecer uma compreensão dos dados coletados; 

confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões 

formuladas e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao 

contexto cultural do qual faz parte. 

Em outra obra Minayo (1999), apresenta uma proposta de interpretação de 

dados que consideramos bastante adequada e, por isso, queremos executar a análise 

da investigação desta dissertação fundamentada nela. Eis os passos que a própria 

autora colocou para a operacionalização de sua proposta: 

Ordenação dos dados: neste momento, faz-se um mapeamento de todos os 

dados obtidos no trabalho de campo. 

Classificação dos dados: nesta fase, é importante sermos conscientes de que 

os dados não existem por si. Eles são constituídos a partir de um questionamento que 

fazemos sobre eles, com base em uma fundamentação teórica. Aqui, nós 

determinamos os conjuntos das informações, as categorias. 

Análise final: nesta etapa, procuramos estabelecer articulações entre os 

dados e os referenciais teóricos da pesquisa, respondendo as questões da pesquisa 
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com base em seu objetivo geral. Assim, promovemos relações entre o concreto e o 

abstrato, o geral e o particular, a teoria e a prática. 

Após esta sequência de análises dos dados, chegamos à conclusão de que é 

missão nossa, enquanto pesquisador observou os pressupostos teóricos defendidos 

por inúmeros autores que oferecem valiosas contribuições para que nosso trabalho 

de investigação, na prática, torne-se menos complicado e mais possível de ser uma 

realidade concreta e convincente, uma vez que pesquisar é sempre uma tarefa de 

conquistas e descobertas. 

Segundo Minayo (1998), distintos são os tipos de diagnóstico de conteúdo: de 

esclarecimento, das analogias, de avaliação, de enunciação e categorial temática. 

Esta final, se alvitra a "encontrar os cernes de acepção que compõem um 

entendimento cuja apresentação ou assiduidade constituam determinada episódio 

para o material analítico tendido", empregando-a de configuração igualmente 

interpretativa, em lugar de concretizar deduções de recenseamento.  

A tecnologia não exclusivamente transforma a afinidade entre professor e 

educando dentro de sala de aula, como do mesmo modo pode e precisa ser 

empregada para desenvolver a aula. É sucinto interatuar com o aluno por intermédio 

da tecnologia, porquanto esta perpetra elemento da realidade deles. O docente 

necessita encontrar-se precavido e implantar no alcance do plausível. Os 

conhecimentos que estamos tendo dessa admissão tecnológica incluem a 

acendimento com mais impulso do que os procedimentos habituais. 

O professor, não deve somente apresentar avançados recursos tecnológicos 

a seus educandos que são proeminentes, contudo, necessita ao mesmo tempo, 

instituir um ambiente em que a sugestão fundamental não é passar adiante o que 

compreende, todavia se interatuar e instruir o educando a examinar, avaliar e filtrar os 

enxurros de informações auferidas cotidianamente. 

 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nessa etapa da pesquisa apresentamos o resultado de uma investigação na 

qual se encontra a síntese do trabalho. De acordo com Silva (2003) “Essa parte do 

relato da pesquisa apresentará um resumo dos resultados mais significativos da 
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pesquisa, enfatizará aspectos considerados relevantes e a opinião final do 

pesquisador”. 

Portanto, de forma clara e objetiva apresentamos os dados que tenham sido 

comprovados e que possibilitem esclarecer as questões levantadas durante toda a 

pesquisa. 

O foco central deste estudo apresenta a análise dos dados obtidos através de 

pesquisa realizada a partir de um questionário com perguntas fechadas aos 

professores da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II e como é trabalhada nas 

demais disciplinas e igualmente, averiguar a abrangência dos docentes em 

correspondência à interdisciplinaridade, tanto quanto as decorrências de uma 

metodologia pedagógica interdisciplinar no Ensino Fundamental II. Em colocação aos 

dados coletados e melhor análise, as informações obtidas foram exibidas em forma 

de gráficos promovendo uma melhor visualização e compreensão do assunto 

abordado. 

Gráfico 1. Para você, o que significa ensinar Língua Portuguesa? Por quê? E para 
quê? 

30%

10%

20%

40%

Ensinar a Língua Portuguesa
significa desenvolver a
linguagem como forma de
interação com o meio.

O ensino da Língua
Portuguesa serve para a
melhoria da nossa
comunicação.

O ensino da Língua
Portuguesa ajudará o aluno
na aprendizagem das demais
disciplinas.

 

Fonte: Assis (2018) 

Observa-se que nesta primeira questão há uma variação acentuada 

correspondente a 30% onde os professores entrevistados responderam que ensinar 

a Língua Portuguesa significa desenvolver a linguagem como forma de interação com 

o meio. Para tanto, uma pequena parcela dos entrevistados que corresponde apenas 
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10% disseram que o ensino da Língua Portuguesa serve para a melhoria da nossa 

comunicação. Outra parte dos entrevistados representando 20% respondeu que o 

ensino da Língua Portuguesa ajudará o aluno na aprendizagem das demais 

disciplinas. Já pra uma parcela expressiva dos entrevistados que atingiu 40% 

afirmaram que o ensino da Língua Portuguesa desenvolve nos alunos a maneira 

crítica de ver o mundo. 

A Língua Portuguesa, concebe uma disciplina muito extraordinária no nosso 

sistema educativo, porquanto além de ser uma disciplina singular como qualquer 

outra, tem um papel multidisciplinar, na medida em que serve de suporte para as 

aquisições a concretizar nas remanescentes disciplinas. Contrastando com a sua 

acuidade, insurgem os execráveis resultados académicos e motivacionais como 

confirmam os estudos de Sim- Sim e Ramalho (2000, cit. por Monteiro 2003). 

Múltiplas investigações no domínio da motivação e aprendizagem afirmam 

que a motivação tem um papel ativo na aprendizagem, porquanto as pesquisas 

recentes têm declarado que uma aprendizagem dinâmica depende igualmente de 

modificáveis motivacionais. 

A língua portuguesa é muito mais do que registrar códigos e macetes. Na 

verdade são suas regras que nos ensinam a escrever e a nos informarmos mais 

perfeitamente. Mesmo apresentando um povo completamente ausente a regras 

gramaticais e com uma facilidade incomensurável para a concepção de neologismos, 

os docentes de língua portuguesa encaram todos os dias um desafio eletrizante dentro 

da sala de aula. 
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Gráfico 2. Para você, como deveria ser um ensino interdisciplinar de Língua 

Portuguesa e que disciplinas devem compor esse quadro? 

10%

20%

30%

40%

Em todas as disciplinas
deveria ser cobrado a leitura
individual e coletiva.

Todas as disciplinas deve
compor esse quadro.

A Língua Portuguesa é uma
disciplina que interage com
as áreas do conhecimento.

Fonte: Assis (2018) 

 

Foi possível analisar nessa questão que 10% dos entrevistados responderam 

que em todas as disciplinas deveria ser cobrada a leitura individual e coletiva. Outra 

parte correspondente a 20% dos entrevistados, afirmaram que todas as disciplinas 

deve compor esse quadro. Para 30% dos entrevistados, a Língua Portuguesa é uma 

disciplina que interage com todas as áreas do conhecimento. Já para a maior parcela 

dos entrevistados, que corresponde a 40% responderam que a Base Nacional Comum 

Curricular, tornou evidente através do Livro Didático a interdisciplinaridade com a 

exposição dos diversos gêneros textuais. 

Para Fazenda (1979, p. 8) a interdisciplinaridade é considerada “uma 

afinidade de harmonia, de mutualidade, que implicam caráter distinto a ser admitida 

frente ao problema de conhecimento, ou seja, é a transferência de um entendimento 

fragmentado para unitário do ser humano”. Nessa conjuntura, a interdisciplinaridade 

permite um trabalho pedagógico volvido para a coerência dos saberes, para mais 

adiante das disciplinas e da hierarquização do saber que muitas vezes não dá conta 

de esclarecer os prodígios em seu contexto. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002, p. 88): 



 
 

37 
 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto 
de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de 
intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida 
pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, 
mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a 
atenção de mais de um olhar, talvez vários. 
 

O trabalho pedagógico na possibilidade interdisciplinar implica um interstício 

ao diálogo entre os espaços do conhecimento e uma percepção que exceda a 

compartimentação do ensino em integrações disciplinares, mas que alcance a 

concepção de um ensino volvido para os subsídios de todos os campos na formação 

do conhecimento escolar. 

Gráfico 3. Você usa Livro Didático? Em caso afirmativo, qual é a importância desse 

material em suas aulas? 

 
 

Fonte: Assis (2018) 

 

Foi possível analisar nessa questão que 20% dos entrevistados responderam 

sim. Porque o uso do Livro Didático enriquece a aula. Para 30% dos entrevistados a 

resposta foi sim. O Livro Didático é indispensável no processo de ensino 

aprendizagem. Já para a maioria dos entrevistados que correspondem a 40% 

20%

30%

40%

10%

Sim. Porque o uso do Livro Didático
enriquece a aula.

O Livro Didático é indispensável no
processo de ensino e
aprendizagem.

Sim, uso o Livro Didático com
equilíbrio, por um lado organiza as
aulas, mas por outro deixa lacunas
que são preenchidas com o uso de
outros materiais em sala de aula.
Sim, é muito importante. Pois
através do Livro Didático, consigo
envolver mais os alunos durante a
leitura diversificada.
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responderam que sim, porém usam com equilíbrio, pois o Livro Didático por um lado 

organiza a aula, mas por outro, deixa lacunas que são preenchidas com o uso de 

outros materiais em sala de aula. Uma pequena parcela dos entrevistados, afirmaram 

que usam o Livro Didático e que este é muito importante. Pois através do mesmo, 

conseguem envolver mais os alunos durante a leitura diversificada. 

A seriedade conferida ao livro didático em toda a sociedade faz com que ele 

acabe definindo conteúdos e acondicionando táticas de ensino, assinalando de 

maneira categórica o que se ensina e como se ensina, o que se ensina (LAJOLO, 

1996, p. 4). Quão intensamente ao professor permanece expressa a precisão de 

encontrar-se consecutivamente em procura da qualificação profissional, para que se 

possam abranger as novidades metodológicas e teóricas que jazem atualizadas em 

um livro didático. Essa demanda assinala para a necessidade das forças 

governamentais de se acometerão mesmo tempo na formação da docência, de tal 

modo como na produção, melhoramento e implante de outros recursos didáticos para 

que as orientações e diretrizes curriculares nacionais, possam ser consolidadas. 
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Gráfico 4. Você já tem experiência no ensino interdisciplinar? Você acha uma 

proposta válida? Por quê? 

30%

20%

40%

10%

Sim, porém tenho pouca
experiência mas acho válido
esta proposta para a
melhoria da educação.

Sim. O ensino
interdisciplinar é muito
importante, pois uma
disciplina está interligada a
outra.

Sim. Em minhas aulas não
abordo apenas o conteúdo
específico, incluo também
outras áreas do
conhecimento.

Fonte: Assis (2018) 

 

A análise desta questão uma parcela correspondente a 30% dos entrevistados 

afirmaram que sim, porém tem pouca experiência com a interdisciplinaridade, mas 

acham válida essa proposta para a melhoria da educação. Uma outra parte dos 

entrevistados equivalente a 20% também responderam sim. Disseram que o ensino 

interdisciplinar é muito importante, pois uma disciplina está interligada a outra. Uma 

parcela expressiva dos entrevistados correspondente a 40% afirmaram que sim. Em 

suas aulas não abordam apenas o conteúdo específico, incluem também, outras áreas 

do conhecimento. Uma pequena parcela dos entrevistados que corresponde apenas 

10% afirmaram que igualmente sim. Pois todas as disciplinas o educando precisa e 

depende delas par desenvolver bem a leitura. 

Conforme Libâneo (2002), a interdisciplinaridade é: a procura da coerência 

entre os saberes apresentando em aspecto esforçar-se com demandas e dificuldades 

sólidas. Não se alvitra desmontar a estruturação do currículo por matérias ou de 

liquefazer distintas matérias em uma ampla disciplina. Nem se almeja rejeitar a 

acuidade dos conteúdos e do desenvolvimento dos procedimentos cognitivos. 

Discute-se de constituir vinculações, tendências, pontes, afinidades de 
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complementaridade, entre as disciplinas, em cargo de uma concepção formativa dos 

educandos. Isso induz à persuasão de que o enfoque interdisciplinar do currículo 

alude a concepção pedagógico da escola em que conglomeradas as atividades jazem 

proferidas conforme os objetivos, conteúdos e táticas de desenvolvimento do docente 

que se almeja: profissional, competente e cidadão. 

Os acrescentamentos de uma aprendizagem interdisciplinar vão além dos 

currículos escolares, permitindo ao aluno um espectro de mundo aonde a sociedade 

e os acontecimentos se interligam consecutivamente, acender o educando por meio 

da interdisciplinaridade é designar novas maneiras de pensar, é oportunizar a ele um 

mundo de informação. 

Gráfico 5.  Como você vem tentando ensinar Literatura/Leitura, Redação e gramática 

de forma conjunta? 

29%

14%43%

14%

Procuro iniciar  um
conteúdo abordando uma
obra literária concernente
ao tema em questão.

Trabalho a tipologia textual,
como a leitura e
interpretação e gramática.

É importante proporcionar
aos alunos situações que os
levem a perceber que é
possível através da leitura
perceber-se crítico e
reflexivo.

 
Fonte: Assis (2018 

 

É possível analisar nesta questão que 29% dos entrevistados afirmaram que 

procuram iniciar um conteúdo abordando uma obra literária concernente ao tema em 

questão. Enquanto que 14% dos entrevistados disseram que trabalham a tipologia 
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textual, como a leitura e interpretação e gramática. Uma parte expressiva 

correspondente a 43% destes entrevistados, afirmaram que é importante proporcionar 

aos alunos situações que os levem a perceber que é possível através da leitura 

perceber-se crítico e reflexivos. Agora para outra parte dos entrevistados igualmente 

a 14% afirmam que oferecendo textos literários e através destes apresentar a 

gramática proposta no bimestre. 

O ensino da Língua Portuguesa no padrão da escola tradicional, que 

prepondera no Brasil, fundamenta-se em atividades apáticas e mecânicas, em que 

são trabalhadas frases soltas, muitas vezes descontextualizadas, induzindo o aluno a 

não se interessar pelo conteúdo e nem perceber em que circunstâncias cotidianas os 

usos gramaticais se justapõem. Uma simples procura nos livros didáticos nos dispõe 

clara e com facilidade que a maioria dos exercícios não possui ligação com 

determinada temática, por exemplo, uma frase em que se solicita para que o aluno 

perpetre uma apreciação sintática, fala sobre temas múltiplos que nem ao menos 

discorrem entre si. 

É acertado que, presentemente, encaramos uma anormalidade no ensino da 

gramática nas escolas, em que os professores preocupam-se ao mesmo tempo com 

o caráter normativo da língua e com a terminologia dos mecanismos, deixando de 

contextualizá-las. Antunes estabelece uma crítica sobre esse tipo de ensino: 

 

[...] uma gramática descontextualizada, [...] desvinculada dos usos 
reais da língua escrita ou falada na comunidade do dia a dia; uma 
gramática fragmentada, de frases inventadas, da palavra e da frase 
isoladas, sem sujeitos interlocutores, sem contexto, sem função [...]; 
uma gramática da irrelevância, com primazia em questões sem 
importância para a competência comunicativa dos falantes. [...]; uma 
gramática das excentricidades, de pontos de vista refinados, mas 
muitas vezes, inconsistentes, pois se apoiam apenas em regras e 
casos particulares que [...] estão fora dos contextos mais previsíveis 
de uso da língua; uma gramática voltada para nomenclatura e a 
classificação das unidades [...], uma gramática prescritiva preocupada 
apenas com marcar o “certo” e o “errado” [...]. (ANTUNES, 2003, p.31‐
33). 
 

Nesse exemplar, o questionamento da área se abrevia a atividades 

mecânicas, seja porque determinados educadores ainda consentem a gramática 

como um método normativo ou porque não conhecem como ministrar conhecimentos 

linguísticos de outra forma. Complete, classifique e destaque são algumas das 
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palavras disjuntas localizadas nas aulas de gramática e, comumente, não são 

justapostas de caráter acional. 

Gráfico 6. Como você ver e avalia a aprendizagem de seus alunos em relação a sua 

disciplina? 

 

Fonte: Assis (2018) 
 

Nesta questão, como mostrado no gráfico, uma parte expressiva dos 

entrevistados correspondente a 40% afirmou que avaliam seus alunos de maneira 

contínua, a forma como interagem com o colega, na participação e comprometimento 

com os conteúdos propostos. Outra parte significativa que corresponde a 30% dos 

entrevistados afirmam que avaliam seus alunos através do compromisso com os 

conteúdos propostos e desenvolvimento na aprendizagem. Enquanto que 20% 

avaliam seus alunos através da interação e curiosidades pertinentes a cada conteúdo 

proposto. Uma pequena parte dos entrevistados correspondente apenas a 10% 

afirmaram que veem seus alunos de forma positiva, que através de métodos 

propostos consegue persuadir ao interesse dos mesmos aos conteúdos propostos. 
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A avaliação da aprendizagem deve ser apreendida como elemento 

indissociável do método de ensino e aprendizagem. Como parte complementar deste 

processo, a avaliação não pode ser presenciada exclusivamente como um período, 

contudo, como um aparelho que se perpetrará, durante toda a trajetória de 

aprendizagem e que se aciona em função da intencionalidade e dos objetivos que se 

almeja obter. 

 

Uma avaliação formativa ajuda o aluno a compreender e a se desenvolver. 
Colabora para a regulação de suas aprendizagens, para o desenvolvimento 
de suas competências e o aprimoramento de suas habilidades em favor de 
um projeto. Um professor comprometido com a aprendizagem de seus alunos 
utiliza os erros, inevitáveis, sobretudo no começo, como uma oportunidade 
de observação e intervenção. Com base neles, propõe situações-problema 
cujo enfrentamento requer uma nova e melhor aprendizagem, possível e 
querida para quem a realiza. (MACEDO, 2007, p. 118). 

 
Avaliar vai além de um simples exame ou da aquisição de uma nota, incide 

na coleta de dados quantitativos e qualitativos e na explanação que se perpetra com 

os resultados, considerando que a explicação destes elementos produz sustentáculo 

ao professor para conduzir e aprimorar as aprendizagens em movimento. 

Consequentemente, quando a avaliação é formativa o docente permanece aflito com 

a aprendizagem, pois ao avaliar a metodologia de aprendizagem ele identificará 

exterioridade que carecem ser aperfeiçoados, podendo igualmente, interferir na sua 

própria prática ou nos fatores que estão embaraçando o alcance da aprendizagem 

expressiva. 

Para Magnani (1994) que corrobora com esse pensamento ao afirmar que a 

leitura, compreendida em seu sentido lato, e, sobretudo em seu caráter plural e 

dialógico, constitui-se em precioso instrumento no processo de produção do 

conhecimento por possibilitar o contato do leitor com diferentes formas de vivenciar e 

compreender o mundo. A formação de leitores emerge como prioridade e como um 

grande desafio da Educação 

Para Sadoyama (2011) precisa-se considerar a heterogeneidade de textos 

existentes em nossa sociedade e levar em conta a necessidade de tornar nossos 

alunos proficientes leitores e produtores de texto. O desafio dos docentes está em 

criar situações em sala de aula que permitam aos alunos a apropriação da 

diversidade. 
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Segundo Marquez (1991) a criança leitor torna-se um elemento ativo, 

oferecendo uma série de contribuições ao texto. À medida que prossegue em seu 

aprendizado, o leitor vai assimilando os elementos presentes no texto, que passam a 

se integrar ao conjunto de conhecimentos adquiridos por ele anteriormente. 

No decorrer deste trabalho os resultados obtidos contribuem para que os 

educadores possam meditar sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa, que tem muito a ganhar com o uso da interdisciplinaridade no contexto 

da sala de aula, tendo em vista a função comunicativa perante a sociedade. Sem 

olvidar a riqueza linguística que faz parte da interdisciplinaridade e que, portanto, 

permite o desenvolvimento de um trabalho significativo em torno das atividades de 

oralidade e escrita no cotidiano escolar. 

Acredito que as ideias expostas enquanto educadora, ao longo deste trabalho 

podem proporcionar uma nova concepção sobre o trabalho em sala de aula, a partir 

da interdisciplinaridade. Desta forma, à medida que o professor tiver garantia para 

desenvolver um trabalho com a Língua Portuguesa no contexto interdisciplinar, isso 

fará com que os alunos principiem a visualização e a funcionalidade da língua em 

todas as disciplinas e, assim, o ensino-aprendizado poderá ser mais contextualizado, 

dinâmico e fértil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em presença do divulgado, visando impetrar uma pequena parcela da 

resposta para a temática sugerida neste trabalho de pesquisa, cremos que novos 

procedimentos e compreensões de linguagem irão nascer nesse alongado caminho 

do ensino do português, todavia, o que necessitaremos ter como ponto fundamental 

para que tal caminho seja aproveitado da mais perfeita configuração plausível, é 

cogitar sobre a formação dos porvindouros educadores e como esses, em presença 

do estágio do dia a dia poderão empregar ou achegar a teoria de uma forma que o 

ensino de português não se abrevie apenas à gramática normativa e, sim, a um leque 

de oportunidades para os discentes interagirem com a própria linguagem. 

Por conseguinte, trabalhar o ensino de línguas num aspecto interdisciplinar 

ocasiona inúmeras decorrências pedagógicas. Percebemos em presença das 

discussões proporcionadas ao longo desta pesquisa que não é um trabalho simples 

de desempenhar, visto que tomar uma atitude interdisciplinar é ao mesmo tempo 

assumir imponderação e encarar desafios. Tal metodologia de ensino é 

desempenhada em meio a limites e condições das distintas extensões do saber, por 

isso é cogente um trabalho em equipe. Dessa maneira, vale advertir que trabalhar a 

interdisciplinaridade no ensino de línguas ou em qualquer outra disciplina determina 

planejamento e compromisso entre os envolvidos. 

A interdisciplinaridade como expectativa pedagógica proporciona a 

probabilidade de confabulação entre as distintas extensões do saber, permitindo uma 

visão mais ampla do conhecimento. Em presença das falas oferecidas nessa pesquisa 

podemos compreender que é aceitável se trabalhar numa expectativa interdisciplinar 

desde que professores e escola a incluam como uma filosofia de trabalho e adotem a 

riqueza de saberes que esse trabalho pode proporcionam aos seus educando, 

desenvolvendo as probabilidades de penetrar no prodígio do distinguir em suas mais 

variadas expressões. 

Por fim, confiamos que o ensino de português no Brasil, mesmo que, de 

maneira quimérica, poderia sim, granjear novos e mais perfeitos horizontes, se 

linguagem-formação de docente-metodologia caminhassem de mãos dadas 

percorrendo continuamente em desempenho da real e indigesta prática do dia-a-dia 

escolar. 
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Com base nesses relatos, pode-se concluir que a prática docente, muitas 

vezes, apresenta uma qual idade muito aquém da necessária para o desenvolvimento 

das competências imprescindíveis aos alunos. Em vista disso, há a necessidade de 

mudanças na formação docente, visando uma melhor preparação de profissionais 

para o exercício da profissão, afim de que estes sejam capazes não só de formar 

sujeitos pensantes e competentes, entretanto, ao mesmo tempo, de cooperar para a 

melhoria do ensino do Brasil. 
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APÊNDICE  

Apêndice A. Questionário aos professores da Escola. 

Caro professor (a) solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de muita 

importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Língua Portuguesa Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do 

Norte – FSCGN. O estudo trata da 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Solicito o preenchimento de todas as questões propostas. 

De antemão agradeço a sua participação. 

 

Questionário 

01 – Quanto à formação (você pode marcar mais de uma alternativa)  

( ) graduada em Letras  

( ) especialista – Indicar sua especialidade  

( ) formado em outra área – Especificá-la  

02 – Há quanto tempo você atua como professor de Língua Portuguesa?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

03 – Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leo Heck, você leciona a quanto 

tempo? 

(  ) Fundamental  

(  ) Atualmente não está em sala de aula. Por quê?  

04 – Você participa de algum grupo de estudo? Em caso afirmativo, especifique-o, 

indicando nome, horário e há quanto tempo. Qual a proposta/objetivo desse grupo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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05 – Para você, o que significa “ensinar Língua Portuguesa”? Por quê? E para quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

06 – Paravocê, como deveria ser um ensino interdisciplinar de Língua Portuguesa, 

que disciplinas devem compor esse quadro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

07 – Vocêusa livro didático? Em caso afirmativo, qual é a importância desse material 

em suas aulas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

08 – Você já tem experiência no ensino interdisciplinar. Você acha uma proposta 

válida? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

09 – Como você vem tentando ensinar Literatura/Leitura, Redação e Gramática de 

forma conjunta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10 – Como você vê e avalia a aprendizagem de seus alunos em relação à sua 

disciplina?  
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ANEXO A. TERMO DE CONSENTIMENTO DA PESQUISA 

 

 


