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Este e-Caderno Pedagógico é um Produto 
Educacional de autoria do mestrando Genilton 
Luis Freitas Marques, orientado pelo professor 
Dr. Francisco Adelton Alves Ribeiro e co-orien-
tado pelo professor Dr. Álvaro Itaúna Schalcher 
Pereira, desenvolvido no Curso de Mestrado Pro-
fissional em Educação Profissional e Tecnológica 
(PROFEPT), referente à Linha de Pesquisa Práticas 
Educativas à Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT), que abriga o macroprojeto Práticas Educa-
tivas no Currículo Integrado, do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, 
Campus São Luís – Monte Castelo. 

Nossa proposta está fundamentada em 
valores que articulam escola e comunidade, 
contribuindo para a construção de um projeto 
socioeducacional que ultrapasse as amarras bu-
rocráticas, formais e mecânicas que engessam as 
ações do fazer pedagógico. 

APRESEN-
TANDO  
A PROPOSTA

Por Genilton Luis  
Freitas Marques

Sejam 

todas,

todes 

e todos 

muito 

bem-

vindos!
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Por Genilton Luis  
Freitas Marques

Na parte I abordaremos o caráter epistemológico e metodológico da 
interdisciplinaridade, bem como sua relação com as bases conceituais que 
fundamentam o currículo da Educação Profissional e Tecnológica. 

Em seguida, discorreremos sobre a interdisciplinaridade como ferra-
menta para a integração curricular e proposta de concretização da forma-
ção humana integral para além de projetos narcisistas e individualistas. 

Na terceira e última seção, mostraremos o resultado do diálogo 
problematizador com docentes e discentes do Ensino Médio Integrado à 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) realizado no Campus do IFMA, 
localizado em Santa Inês, interior do Maranhão, apontando caminhos para 
o desenvolvimento de ações interdisciplinares que vislumbrem a relação 
entre o conteúdo de cada ciência e a visão de mundo da comunidade en-
volvida. 

Este material passa longe de definir ações pedagógicas a serem de-
senvolvidas no ambiente escolar, pois a prática interdisciplinar não pode 
ser algo pronto, completo, fechado, mas algo que se vivencia, resultado do 
conhecimento oriundo das disciplinas, da interação da comunidade escolar 
e da problematização do mundo que nos cerca.

   

Bom

trabalho e 

excelentes

ações!
As fotografias do IFMA – Campus Santa Inês, inseridas 
nesta e nas próximas seções, foram gentilmente cedidas 
pelo professor Anderson Meireles.
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INTERDISCIPLINARIDADE:  
CONCEPÇÕES EPISTEMOLOGICAS  

E  METODOLÓGICAS E SUA RELAÇÃO  
COM AS BASES CONCEITUAIS QUE  

FUNDAMENTAM O CURRÍCULO DA EPT

Aproxi-
mando 
o foco

P A R

T
E

 1



O termo interdisciplinaridade é amplamente conceituado e 
discutido no século XX. Santomé (1998, p. 66) afirma que apesar 
de todas as considerações acerca dele, é preciso compreender 
que:

[...] é um objetivo nunca completamente alcançado e por 
isso deve ser permanentemente buscado. Não é apenas 
uma proposta teórica, mas sobretudo uma prática.

Suas raízes, todavia, não são tão modernas. Ao longo da his-
tória essa perspectiva esteve presente em algumas abordagens. 

Na Antiguidade, os gregos já denominavam o conjunto de 
todas as ciências como paidéia ou enciclopédia, demonstrando 
sua predileção por uma unidade do saber. Platão, na defesa des-
sa unidade do saber, conseguiu situar a filosofia no centro desse 
objetivo, retratando assuntos éticos, políticos, metafísicos e epis-
temológicos. No Egito, a escola de Alexandria, foi uma institui-
ção que assumiu a integração do conhecimento (aritmética, me-
cânica, gramática, medicina, geografia, música, astronomia etc.) 
com uma visão filosófica-religiosa (SANTOMÉ, 1998).

O QUE É  
INTERDISCIPLI-
NARIDADE?
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   Já na Idade Média, mais especifica-
mente no século VI, as sete artes liberais, 
divididas em dois grupos, o trivium for-
mado pelo estudo da gramática, retorica 
e da música e o quadrivium, composto 
pela aritmética, geometria, astronomia e  
música, constituíram-se em uma forma-
ção multidisciplinar que associava um en-
sino integrado com o conhecimento, que 
à época se denominava letras e ciências 
(SANTOMÉ, 1998).

Na Idade Moderna, o renascentista Francis Bacon escreveu a Casa de 
Salomão, centro de pesquisa interdisciplinar, que retratava uma sociedade 
na qual imperava a sabedoria à serviço da humanidade. Mais adiante, no 
período iluminista, a enciclopédia foi transformada em um modo de de-
fesa da união dos saberes e práticas, destacando a confiança na razão e a  
crença no progresso das ciências. A revolução industrial capitalista inaugu-
rou uma nova fase: a sociedade fragmentada pela especialização das ciên-
cias e “uma parcela de pensadores que apoiava a generalidade nas áreas 
de conhecimento, buscando um saber absoluto, de certo modo, utópico 
(SANTOMÉ, 1998).

Conforme ressalta Santomé (1998), outras concepções teóricas foram 
importantes para o pensamento interdisciplinar, entre elas: o marxismo, o 
estruturalismo e a teoria geral de sistemas. 

O marxismo causou impacto em praticamente todos os campos de 
conhecimento (sociologia, economia, história, pintura, escultura, biologia, 
música etc.) e, em períodos mais recentes, evidenciaram-se áreas nas quais 
a interdisciplinaridade tem sido destaque nos resultados alcançados, entre 
elas: o campo da pesquisa militar com diferentes especialidades como a 
química, engenharia, física, biologia; e os projetos espaciais com a colabo-
ração entre as nações nas áreas de medicina, biologia e física.
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Interdisciplinaridade  
e suas nuances: um sistema 
de coordenação de disciplinas

A partir da década de 1960 o debate sobre a interdisciplinaridade ga-
nhou força, resultando em diferentes concepções terminológicas. Na me-
dida em que a proposta deste e-caderno pedagógico é apresentar a práxis 
interdisciplinar para a EPT, vamos nos ater à análise socioantropológica de 
Erick Jantsch. Natural da Áustria, nasceu em Viena, em 08 de janeiro de 
1929 e faleceu em 12 de dezembro de 1980 nos Estados Unidos da Amé-
rica, em Berkeley, Califórnia. Apesar de ter vivido apenas 51 anos, foi um 
brilhante astrofísico e engenheiro, conhecido também por suas discussões 
acerca da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade.

Para Jantsch, a interdisciplinaridade organiza a ciência com a finalida-
de de influenciar no desenvolvimento da sociedade e das suas circunstân-
cias histórico sociais. Neste sentido, essa terminologia só deve ser utilizada, 
segundo ele, quando a sociedade atinge uma “práxis educacional”, própria 
da ação educacional, dividida em alguns níveis (FAZENDA, 1992).

A ênfase na importância e na relevância dos níveis do sistema de en-
sino, de acordo a análise socioantropológica de Jantsch, organiza a ciência 
em uma classificação de interdisciplinaridade que surge em seu pleno fun-
cionamento: como salienta Fazenda (1992, p. 38):

Multidisciplinaridade – gama de disciplinas que propõe 
simultaneamente, mas, sem fazer aparecer as relações 
que possam existir entre elas; destina-se a um sistema de 
um só nível e de objetivos múltiplos, mas, sem nenhuma 
cooperação.
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Pluridisciplinaridade – justaposição de diversas discipli-
nas situadas geralmente no mesmo nível hierárquico e 
agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existen-
tes entre elas; destina-se a um tipo de sistema de um só 
nível e de objetivos múltiplos, onde existe cooperação, 
mas não coordenação.

Interdisciplinaridade – destina-se a um sistema de dois 
níveis e de objetivos múltiplos onde há coordenação pro-
cedendo do nível superior.

Transdisciplinaridade – Coordenação de todas as dis-
ciplinas e interdisciplinas do sistema de ensino inovado, 
sobre a base de uma axiomática geral destina-se a um 
sistema de nível e objetivos múltiplos – há coordenação 
com vistas a uma finalidade comum dos sistemas (JAN-
TSCH apud FAZENDA, 1992, p. 38).

   

Assim, sua noção mais ampla de interdisciplinaridade está 
fortemente ligada, segundo Fazenda (1992, p. 38) à “[...] concep-
ção que ele tem do ensino [que] é a de um ensino de autorreno-
vação [sic] [...]”, com um discurso pedagógico centrado na coor-
denação crescente entre as disciplinas, com “[...] engajamento na 
problemática político-social, nesse sentido tornando-se agente e 
paciente das transformações cientificas e sociais”.
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A interdisciplinaridade também surge como forma de 
correção de erros provenientes da compartimentação das 
ciências que não se comunicam interdisciplinarmente, fruto da 
especialização exigida pelo mercado de trabalho pós-revolu-
ção industrial. A lógica do capitalismo opera sob a ótica da 
divisão social do trabalho, que também se estende à sepa-
ração entre trabalho manual e intelectual, a dualidade teoria 
e prática, a divisão entre humanismo e técnica, dentre tantas 
outras dicotomias (SANTOMÉ, 1998).

Para contrapor essa proposta dualista que se dissemi-
na na educação, principalmente na EPT, é necessário romper 
com a separação entre teoria e prática, integrando os saberes 
e práticas locais e globais, promovendo dessa forma a com-
preensão dos objetos em sua totalidade social, integrando 
os conhecimentos e permitindo à todas as classes sociais o 
acesso à ciência, tecnologia e cultura (ARAÚJO; FRIGOTTO, 
2015).

Mas, por que integrar? Ou ainda, para quê e para quem? 
A integração permite que a realização da vida caminhe no pro-
pósito da emancipação humana, oriunda de uma formação in-
tegrada destinada aos filhos das classes trabalhadoras, esses 
mesmos filhos para os quais as demandas produtivas visam 
oferecer apenas uma educação profissional especializada. De 
acordo Araújo e Frigotto (2015), para cumprir o propósito des-
sa formação integrada temos que nortear as ações educativas 
no caminho da formação de um currículo integrado, desta-
cando-se assim os seguintes principios orientadores: 

   Integrar para quê 
e para quem?
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A integração é uma etapa anterior à interdisciplinaridade, necessária 
para conhecer e relacionar conteúdos, métodos, teorias do conhecimento 
etc. A partir da integração as preocupações se estendem a ponto de dis-
cutir a própria realidade e suas probabilidades de transformação. Segundo 
Fazenda (1992) a integração é a possibilidade para a interação. A interdisci-
plinaridade é fator de mudança social. A mudança social que deve ter como 
agentes e pacientes os filhos da classe trabalhadora.

Interdisciplinaridade:  
quando se compreende os limites de 
cada ciência e, por isso mesmo, bus-
ca-se explorar suas potencialidades 
em diálogo umas com as outras;

Contextualização:  
ocorre quando se articula os conteúdos  
formativos com a realidade social e  
o projeto político dos trabalhadores; 

Compromisso com a transformação social:  
ação material que condiciona os conteúdos 
formativos à emancipação do sujeito. 
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no espaço
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INTERDISCIPLINARIDADE:  

FERRAMENTA PARA A INTEGRAÇÃO CURRICU-
LAR E CAMINHO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA 

FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL



A gênese desse conceito está na própria relação de identidade que 
conecta trabalho e educação. Os homens produziam a sua existência, ao 
mesmo tempo em que trabalhavam para satisfazê-la. Ou seja: ao lidar com 
a natureza os homens se educavam e educavam aos outros. Com a imple-
mentação das máquinas, no processo produtivo capitalista, intensificou-se 
a divisão social do trabalho, que separou a formação do homem em duas 
esferas: aquela relativa à prática de tarefas manuais, sem necessidade de 
fundamentos teóricos e a outra referente à formação intelectual para pre-
paração das elites e das classes dirigentes nos setores da sociedade (SA-
VIANI, 2007). 

 O que fazer então para equalizar essa relação trabalho e educação? 
Conforme Ciavatta (2005), devemos:

O que é formação  
humana integral?

Conceber uma formação integrada, que torne intei-
ro o que foi desconectado na ação de executar e 
na ação de dirigir, preparando o homem para além 
de sua função técnica operacional, oferecendo ao 
mesmo tempo, conhecimento teórico, científico e 
tecnológico que reflita o mundo produtivo em toda 
a sua complexidade. 

Promover uma formação humana, no intuito de in-
tegrar o cidadão à sua sociedade política com uma 
leitura de mundo que compreenda as relações so-
ciais que estão ocultas aos fenômenos.
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As bases que fundamentam uma formação humana integral são as 
mesmas que permeiam a educação politécnica a ser destinada aos estudan-
tes no Ensino Médio Integrado à EPT, proporcionando às classes trabalha-
doras o domínio absoluto dos fundamentos científicos das diversas técnicas 
utilizadas no mundo do trabalho. 

   

Entender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e 
cultura significa compreender o trabalho como princípio educativo, no sen-
tido de que o ser humano se aproprie de sua realidade para transformá-la, 
daí a importância de propagar os sentidos destinados a estas categorias

Ramos (2008) ao conceituá-las, afirma que:

Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura: 
categorias indissociáveis da formação  
humana integral

Trabalho é a realização humana inerente ao ser (sen-
tido ontológico) e como prática econômica (sentido 
histórico associado ao respectivo modo de produ-
ção); 

Ciência compreende os conhecimentos produzidos 
pela humanidade, que possibilitam o contraditório 
avanço produtivo; 

Tecnologia é a extensão das capacidades humanas e 
a mediação entre ciência e produção;
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Cultura corresponde aos valores éticos e estéticos 
que orientam as normas de conduta de uma socie-
dade.

A relação entre conhecimentos gerais e específicos deve ser cons-
truída sucessivamente ao longo da formação educacional, utilizando como 
pontos centrais o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura. Tendo tais 
pontos como referência, a proposta de um currículo integrado para a forma-
ção humana se desenha da seguinte forma (RAMOS, 2008):

Problematizando fatos, situações do mundo que vivemos e pro-
cessos tecnológicos da formação pretendida como objetos de 
conhecimento, para entendê-los em suas múltiplas perspectivas: 
tecnológica, econômica, histórica, ambiental, social, cultural etc.; 

Especificando teorias e conceitos fundamentais para compreen-
der os objetos nessas múltiplas perspectivas problematizadas, 
localizando-os em seus respectivos campos da ciência (discipli-
nas ou áreas de conhecimento) e aproximando as relações com 
outros campos de conhecimento de forma interdisciplinar;

Situando os conceitos como conhecimentos de formação geral 
e específica, tendo como referência suas bases científicas e apro-
priações tecnológica, social e cultural.

Organizando os componentes curriculares e as práticas pedagó-
gicas, de tal forma que as relações, realizações e escolhas este-
jam atreladas à totalidade do real como síntese de múltiplas de-
terminações, ou seja, na compreensão das partes em seu todo.
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Dessa forma, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, reúnem valores 
ético-políticos e conteúdos históricos e científicos que revelam a práxis hu-
mana, em um processo que se opõe à simples formação para o mercado 
de trabalho, por isso são categorias fundamentais para a formação humana 
(RAMOS, 2008).

   

O compromisso com a formação 
ampla dos trabalhadores e com  
o projeto ético-político de  
transformação social

A interdisciplinaridade que assumimos explora as potencialidades de 
cada ciência, compreendendo seus limites e buscando os princípios de di-
versidade e de criatividade que um projeto de transformação social exige. 
Para que se materialize essa interdisciplinaridade, segundo Araújo e Frigot-
to (2015), faz-se necessário firmar alguns compromissos, dentre eles:

Os conteúdos, em perspectiva de integração, não devem estar 
alinhados apenas com o mercado de trabalho, mas também com 
a sua utilidade para a sociedade, em consonância com a cons-
trução de uma sociabilidade de fraternidade e de justiça social; 

Os conteúdos devem ser organizados levando em consideração 
a realidade daquele lugar e gerando comportamentos em que o 
homem reconheça a essência da sociedade e sua transformação, 
formando um indivíduo em suas múltiplas potencialidades no tra-
balho e na vida coletiva. 

Organizar o trabalho pedagógico e o ensino integrado
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Possibilitar o ensino integrado por meio da problematização, tra-
balho cooperativo e auto-organização

Na Educação Profissional e Tecnológica o trabalho pedagógi-
co deve ter os seguintes pressupostos:

   

o compromisso com a formação ampla e duradoura 
dos homens, em suas amplas capacidades

a ideia de práxis como referência às ações formati-
vas;

que a teoria e a prática educativa constituam o nú-
cleo articulador da formação profissional;

a teoria sendo sempre revigorada pela prática edu-
cativa;

a prática educacional sendo o ponto de partida e de 
chegada; e 

a ação docente se revelando na prática concreta e 
na realidade social (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, p. 
71-72).
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Nessa visão de indissociabilidade entre teoria e prática, Araújo e Fri-
gotto (2015, p.71) definem assim a práxis:

   

A teoria nega a prática imediata para 
revelá-la como práxis social, a prática 
nega a teoria como um saber autôno-
mo, como puro movimento de ideias, e 
a teoria e a prática são vistas como dois 
elementos indissolúveis da ‘práxis’, de-
finida como atividade teórico-prática.

A unidade entre teoria e prática é fundamental em um projeto de ensi-
no integrado e, deve ser organizado promovendo a autonomia, valorizando 
a atividade, a problematização por meio de um trabalho cooperativo que 
cultive a solidariedade. 
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INTERDISCIPLINARIDADE:  

DIÁLOGO PROBLEMATIZADOR NO  
ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EPT,  

UMA PRÁXIS POSSÍVEL



Proposta pedagógica  
do Ensino Médio Integrado à EPT:  
uma realidade interdisciplinar  
na prática

Implementar a politecnia ou a educação tecnológica em seu sentido 
original é impossível, levando em consideração as elevadas desigualdades 
sociais e econômicas que assolam nosso país, porém uma transição viável 
para a educação dos filhos da classe trabalhadora é o Ensino Médio Integra-
do à EPT, que garanta, conforme Moura (2007):

A inclusão dos conhecimentos científicos produzi-
dos e acumulados historicamente pela sociedade; 

Formação profissional em uma perspectiva de inte-
gração em suas múltiplas dimensões;

O reconhecimento dos eixos trabalho, ciência, tec-
nologia e cultura como base para o desenvolvimen-
to de uma educação tecnológica;

E, a oportunidade de oferecimento de uma forma-
ção profissional stricto sensu que permita às classes 
trabalhadoras vencerem a realidade desigual da so-
ciedade brasileira.
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O Ensino Médio Integrado à EPT associa conhecimentos, gerais e es-
pecíficos, em uma proposta pedagógica, que tem a interdisciplinaridade 
como fator de articulação, para a formação integral do sujeito. Moura (2007) 
destaca que é necessária uma mudança de atitude no fazer pedagógico 
quando o indivíduo passa a analisar um objeto a partir do conhecimento 
das diferentes disciplinas, sem desconsiderar a autonomia de cada uma 
delas, reforçando a interdisciplinaridade como uma prática coletiva, viva, 
que depende do compromisso da comunidade acadêmica e das condições 
materiais para sua realização. 

Como, então, concretizar essa interdisciplinaridade no currículo do En-
sino Médio Integrado à EPT? Algumas alternativas sugerem a materializa-
ção dessa proposta, entre elas: 

Implementar projetos integradores que relacionem os sabe-
res desenvolvidos nas disciplinas; 

Desenvolver a pesquisa como princípio educativo na busca 
de soluções para questões locais, regionais, que não estejam 
desfocadas do contexto nacional, internacional. Ou seja, es-
teja contextualizada com a realidade de cada comunidade;

Formar atitudes de cidadania, de solidariedade e de respon-
sabilidade social (MOURA, 2007).

   

Esses principios estarão efetivamente em consonância com a noção de 
interdisciplinaridade quando, de forma concreta, garantirmos no dia a dia 
da prática pedagógica do Ensino Médio Integrado à EPT, a indissociabilida-
de entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Todavia, é importante ressaltar que não serão os conteúdos isolados 
de cada disciplina que irão gerar os projetos, mas sim o sentido social e 
solidário de cada proposta, em um processo contextualizado do conheci-
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mento pela problematização das condições sociais, históricas, econômicas 
e políticas situadas em uma dada realidade (MOURA, 2007).

O ambiente como ponto  
de partida para o diálogo:  
um processo de reconhecimento 

Esta seção tem como objetivo demonstrar como, em determinado 
contexto e condições materiais, acontece um processo dialético e colabo-
rativo entre docentes e discentes do Ensino Médio Integrado à EPT, capaz 
de motivar a problematização do conhecimento científico, que advém dos 
conteúdos de cada disciplina e do saber empírico que todos carregam no 
contato cotidiano de suas realidades. 

Contextualização: conhecer o ambiente
O contexto não deve ser jamais desconsiderado. Estamos vivendo, 

atualmente, tanto no mundo, quanto em nossas escolas, os impactos do 
isolamento social ocasionado por um novo Coronavírus. Esses impactos fo-
ram responsáveis pelo aparecimento de novas formas de ensinar e apren-
der, auxiliando ou dificultando, produzindo mudanças que alteraram as 
práticas pedagógicas. Em qualquer proposição que tenha como objetivo 
integrar os conhecimentos do currículo da EPT é primordial iniciar a dis-
cussão problematizadora do real, conhecendo e identificando o local, os 
agentes/pacientes e as condições materiais para a realização de qualquer 
atividade.
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Onde?
Um dos locais que reproduzem essa estrutura pedagógi-

ca do currículo integrado em suas atividades são as escolas da 
Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, mais espe-
cificadamente, no Ensino Médio Integrado à EPT dos Institu-
tos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Como temos 
diferentes realidades, em um país de proporções continentais, 
o ambiente no qual ocorreu este estudo foi o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus 
Santa Inês.

O IFMA, Campus Santa Inês, oferece os Cursos Técnicos 
Integrados ao Ensino Médio em Administração PROEJA, Edifi-
cações, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Informática e Logís-
tica; os Cursos Superiores em Bacharelado em Administração, 
Engenharia da Computação, Licenciatura em Física e Tecnolo-
gia em Construção de Edifícios e; o Curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu em Especialização em Ciências e Meio Ambiente. 
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A cidade de Santa Inês é beneficiada por ferrovias, estradas, com boa 
infraestrutura e logística, que concentram arranjos produtivos focados nos 
setores do Comércio, Educação, Construção Civil e da Piscicultura. Está 
localizada na Região Central do Estado Maranhense, com população esti-
mada, em 2021, de 89.927 habitantes, conforme dados do IBGE. 

População estimada:  
89.927 pessoas
População no último censo: 
77.282 pessoas
Área:  
786,689 km2

Densidade demográfica: 
202,76 hab/km2

IDH:  
0,674

Fonte: IBGEM
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Com quem? 
O Ensino Médio Integrado à EPT no IFMA Campus Santa Inês, confor-

me a oferta da instituição, ocorre nos projetos de diferentes cursos técni-
cos, que têm como agentes e pacientes do processo ensino-aprendizagem, 
aproximadamente 61 docentes da carreira do Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico (EBTT), 38 técnicos administrativos, e em torno de 1200 alunos 
nas formas de Ensino Médio Integrado (EMI), Graduação e Pós-Graduação. 

A práxis interdisciplinar deve ser promovida com aproximações aos 
projetos pedagógicos dos cursos, numa discussão que vise diminuir à dis-
tância entre o conteúdo das disciplinas e o mundo real, esse mundo repre-
sentado pela observação dos contextos sociais, econômicos, culturais, que 
ocorrem em nossa escola, cidade, país e mundo. 

Para buscar essa aproximação e garantir discussões próximas à rea-
lidade, o processo de problematização foi delimitado aos docentes e aos 
discentes que atuam em uma turma do Ensino Médio Integrado à EPT do 
Curso Técnico em Eletroeletrônica, o que de forma alguma restringe a am-
pliação dos resultados para o ambiente como um todo, visto que esses 
docentes e discentes interagem com a escola em todos as formas de ensino 
e com a comunidade externa, em diferentes níveis sociais.
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Como? 
O importante na práxis interdisciplinar é que não temos fórmulas pron-

tas para as problematizações do currículo. Entretanto, precisamos ter como 
inegociável o compromisso com a mudança social. Nesse sentido, conhecer 
quais são os métodos mais utilizados pela comunidade acadêmica auxilia 
na escolha e na proposição de soluções para os mais diferentes problemas 
a serem discutidos e enfrentados. Dentre essas atividades interdisciplinares 
destacamos:

   

Esses eventos se materializam por meio de projetos de extensão 
diversificados, tais como: Festival de Dança; Semana de Meio 

Ambiente; Gincana; Mostra de Eletromecatrônica com projetos 
específicos das áreas de Eletroeletrônica e Eletromecânica; 
Campanha de Sustentabilidade e Energia; Palestras sobre 
sexualidade e direitos das mulheres; Estudos, Eventos e 
Campanhas sobre diversidade racial, étnica e de gênero. 

Eventos técnico-científicos, sociais, culturais, 
artísticos, ambientais e desportivos
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Projetos de pesquisa científica

   

Projetos disciplinares 
e/ou interdisciplinares

Desenvolvidos nas atividades de ensino, pelas mais diversas práticas 
pedagógicas, como por exemplo:  trabalhos individuais e em grupo; 
seminários; aulas teóricas e práticas; mapas conceituais; pesquisas 
online; portifólios; estudo de caso; grupos de estudos.

Desenvolvimento de projetos de iniciação 
científica, financiados ou não, por agências  
de fomento, orientados pelos docentes 
e realizados pelos discentes que têm 
oportunidade, já no Ensino Médio Integrado  
à EPT, de desenvolverem pesquisa aplicada  
com alto rigor científico, propiciando contato 
com o conhecimento sistematizado e sua 
aplicação para a solução de problemas reais 
nos processos produtivos, econômicos, sociais, 
culturais, dentre outros.
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Olimpíadas de 
conhecimentos

A vivência da prática profissional atinge o auge quando aproximamos os 
conteúdos desenvolvidos em sala de aula com a realidade do mundo do 
trabalho. Como os estágios não são obrigatórios no currículo da EPT da 
Instituição, a chance de buscar a interdisciplinaridade e a interação com 
empresas, entidades e instituições ocorre por meio de visitas  
técnicas supervisionadas.

   

Olimpíadas cientificas ou de conhecimentos, 
são competições que buscam incentivar os es-
tudos avançados em diferentes componentes 
curriculares, realizadas individualmente ou por 
equipes. Destacamos as Olimpíadas de Mate-
mática, Ciências e História.

Visitas técnicas
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Dificuldades?
Todas as práticas educativas enfrentam 

situações que, dependendo da intensidade, 
podem atrapalhar o andamento do plane-
jamento pedagógico. Expor essas dificulda-
des é um passo importante para reconhecer 
a dinâmica da interdisciplinaridade como 
um organismo vivo de transformação da 
realidade, que não é perfeita e nos desafia a 
todo momento.

Tempo

   

Em virtude das demandas excessivas de trabalho, as re-
clamações de docentes e discentes, se concentram em 
grande parte, na indisponibilidade de tempo destinado 
para planejamento das atividades interdisciplinares. Tem-
po para os alunos se dedicarem na preparação dessas 
ações; tempo para conciliar os horários de docentes e 
discentes para planejamento, organização e realização 
das atividades interdisciplinares.

Espaço

A indisponibilidade de espaço para encontros e reuniões 
presenciais de planejamento e desenvolvimento das ati-
vidades é uma realidade, visto que salas de aula, labora-
tórios e outros ambientes encontram-se, em boa parte do 
tempo, ocupados.

POR ISSO, 
FIQUE 
ATENTO!
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Orçamento

   

A falta de financiamento público para a realização de ati-
vidades interdisciplinares é uma situação comum nas ins-
tituições educacionais. O orçamento das instituições tem 
sido cada vez mais direcionado para a manutenção diá-
ria do funcionamento da estrutura física da escola, o que 
tem reduzido bastante o direcionamento para as ativida-
des pedagógicas. A concorrência para o financiamento 
das atividades interdisciplinares, de certa forma, reduz a 
chance do aparecimento de novas propostas e, por ve-
zes, esse financiamento fica por conta dos professores e 
alunos que se sacrificam para não perderem a inspiração.

Burocracia

A burocracia imposta pela instituição para a realização 
de suas atividades afeta o andamento do processo en-
sino-aprendizagem, visto que a dinâmica das atividades 
não combina com a lentidão da resposta dos processos 
burocráticos. A resposta lenta da burocracia atrapalha o 
planejamento das atividades e pode ser decisiva no re-
sultado do projeto a ser desenvolvido. 
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Falta de conhecimento

   

A falta de conhecimento dos alunos está ligada, em boa 
parte das vezes, à ausência de interesse deles em parti-
cipar das atividades, o que desmotiva a curiosidade pelo 
aprendizado e limita o acesso ao conhecimento. Outra 
situação bastante comum é a falta de sintonia dos alunos 
para organizar o trabalho em equipe, pois muitos estão 
acostumados ao processo de ensino e de aprendizagem 
individualizante e, acabam por se sentir completamente 
desconfortáveis em atividades em equipe. 

Engajamento

Embora de difícil apreensão, esse fator compromete as 
chances de execução de boas propostas interdisciplina-
res. As dificuldades de engajamento podem ser pelos 
mais diversos motivos, dentre eles: valorização do pro-
fessor apenas sobre sua área de formação; ausência, por 
parte docente, de conexão entre a sua disciplina e as ou-
tras; falta de diálogo entre os docentes; falta de apoio e 
colaboração da comunidade acadêmica; privilégio con-
cedido a determinadas áreas de conhecimento em de-
trimento de outras; hierarquização ou superioridade de 
campos disciplinares, que afetam diretamente o engaja-
mento discente.
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Diálogo: a essência da interdisciplinaridade
   

Pensar na práxis interdisciplinar do currículo da EPT, é antes 
de tudo, se colocar à disposição para o diálogo com o mundo, e 
quanto mais amplo esse contato, mais possibilidades de transfor-
mar a realidade. 

Mas, como se comunicar? O diálogo para a problematiza-
ção do currículo integrado à EPT somente é possível em contato 
com a comunidade acadêmica, o que muitas vezes se torna im-
pedido pelas mais diferentes dificuldades aqui já relatadas, so-
bretudo a falta de tempo e a falta de espaço. O ensino remoto, 
imposto pela necessidade do isolamento social, permitiu que, de 
alguma forma, esse tempo e esse espaço se ampliassem, difun-
dindo com mais frequência ferramentas interativas no cotidiano 
das atividades escolares.

As reuniões presenciais serão sempre indispensáveis, vis-
to que elas estabelecem momentos de maior interação entre as 
pessoas e o sentimento de conversar lendo as expressões corpo-
rais favorece o entendimento do diálogo. Além disso, algumas 
ações só podem ser realizadas presencialmente, como o desen-
volvimento de projetos aplicados e a organização de ambientes 
para apresentação de ações específicas.

A tecnologia em profusão, com a expansão do ensino remo-
to. trouxe alternativas interessantes para um ponto de partida no 
planejamento de atividades interdisciplinares, esse contato inicial 
pode ser realizado em diversos ambientes interativos.
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Ferramentas que podem 
auxiliar na comunicação

Reuniões online:

meet.google.com

nearpod.com

mentimeter.com

pt-br.padlet.com

zoom.us

Ambientes de interação remotos: 

São ambientes interativos online que permitem a criação de apre-
sentações, murais, compartilhamento de aulas, materiais, textos, imagens, 
vídeos, documentos em PDF, assim como monitoramento e relatório das 
atividades propostas aos usuários: Nearpod, Padlet, Mentimeter.

Serviços de comunicação online, por vídeo, que permitem a conexão 
em tempo real entre várias pessoas ao mesmo tempo, como por exemplo: 
Google Meet, Zoom Meeting.

SE LIGA!
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Aplicativos de mensagens pela internet:

Aplicativo para smartphones que realizam mensagens de texto instan-
tâneas, chamadas de voz e ligações grátis pela internet, também podem 
compartilhar imagens, vídeos e documentos em PDF. Exemplos: WhatsA-
pp, Messenger, Telegram.

web.whatsapp.com messenger.com

web.telegram.org

www.jotform.com www.wufoo.com

docs.google.com/forms

Formulários online:
Ferramenta utilizada para criar formulários com pesquisas de múltipla 

escolha, questões discursivas, avaliação em escalas de palavras ou numéri-
cas etc. O formulário pode ser compartilhado via link, e-mail, entre outras 
opções. Exemplos de formulários online: Google Forms, JotForm, Wufoo.
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Esta seção tem o objetivo de auxiliar o planejamento pedagógico 
das instituições no desenvolvimento da interação entre os componentes 
curriculares do currículo integrado, levando em consideração as questões 
problematizadoras e a experiencia no diálogo realizado com docentes e 
discentes do Ensino Médio Integrado à EPT. Para melhor esclarecer esta 
proposta, vamos utilizar, como ferramenta metodológica, a estrutura de Se-
quencias Didáticas (SD), que conforme Zabala (1998, p. 18), refere-se a “um 
conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realiza-
ção de certos objetivos educacionais”. 

A escolha pela SD se justifica por garantir melhor entendimento, que 
não se restringe a uma regra fechada, visto que cada contexto tem sua pró-
pria dinâmica de abordagem. 

Práxis pedagógica interdisciplinar 
no currículo da EPT: a discussão de 
temáticas problematizadoras

“A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer [...].
Por isso é que, na formação permanente dos professores, o mo-
mento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática [...] “ 
(FREIRE, 1996, p.17-8).

   

Sequência Didática: escolha dos temas

Neste momento o importante é discutir as temáticas mais debatidas 
pelos docentes, como também incentivar a abordagem crítica na concep-
ção de novas temáticas que motivem a construção de práticas interdiscipli-
nares. 
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Problematização (1):

Quais temas transversais são mais abordados por docentes em 
suas práticas de ensino?

Temas transversais (1):

Educação Ambiental; Ciência e Tecnologia; Trabalho; Saúde; 
Vida Familiar e Social; Diversidade Cultural; Multiculturalismo.

Recursos/Estratégias (1):

Reunião presencial ou reunião online com o auxílio de formulários 
online (Google Forms) 

Problematização (2):

Dentre esses temas transversais, quais 3 temas podemos criar 
para desenvolver propostas interdisciplinares no contexto de 
uma práxis pedagógica?

Temas (2):

Trabalho e Sociedade; Saúde e Meio Ambiente; Diversidade e 
Pluralidade Cultural.

Recursos/Estratégias (2):

Reunião presencial ou reunião online com o auxílio de aplicati-
vos de mensagens e ambientes de interação remota (WhatsApp, 
Nearpod).
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Sequência Didática: escolha dos subtemas
   

“Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e histo-
ricamente, nos tornamos capazes de apreender. Por isso, somos 
os únicos que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso 
mesmo, muito mais rico do que repetir meramente a lição dada. 
Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, 
o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito” 
(FREIRE, 1996, p.28).

Agora, o caminho é a discussão com os docentes para a construção de 
subtemáticas que problematizem o conhecimento advindo de cada compo-
nente curricular, momento dedicado à possibilidade de praticar a articula-
ção dos conteúdos formativos com a realidade social e o projeto político 
dos estudantes da EPT.
                                                        

Problematização (1):

Quais subtemas podemos construir propostas interdisciplinares 
para a temática TRABALHO E SOCIEDADE?

Subtemas (1):

Os impactos do avanço tecnológico no mercado de trabalho: in-
clusão ou exclusão?; Empreendedorismo e precarização do tra-
balho: entre direitos, tecnologias e indicadores sociais; Prepara-
ção acadêmica de discentes versus necessidades do mercado de 
trabalho; Impactos sociais proporcionados por técnicos formados 
no Campus Santa Inês (durante e após a formação); O capitalis-
mo e as transformações do espaço geográfico e das sociedades; 
As transformações do espaço geográfico a partir do trabalho 
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humano; A revolução das telecomunicações e sua influência no 
mercado de trabalho; Processo de reestruturação produtiva na 
economia global;

Recursos/Estratégias (1):

Reunião presencial ou reunião online com o auxílio de aplicati-
vos de mensagens e ambientes de interação remota (WhatsApp, 
Nearpod).

Problematização (2):

Quais subtemas podemos construir propostas interdisciplinares 
para a temática SAÚDE E MEIO AMBIENTE?

Subtemas (2):

A importância das manifestações esportivas na Educação Profis-
sional e Tecnológica, reflexões para o trabalho e para a vida; O 
dia em que a terra parou: impactos econômicos e socioambien-
tais da Covid-19; Consciência ambiental de discentes do Campus 
Santa Inês; Aspectos ergonômicos explorados ao longo da for-
mação do(a) técnico(a); A importância da logística reversa para a 
saúde e ambiente; Conferências ambientais e suas contribuições 
para a saúde e ambiente; Objetivos de Desenvolvimento Susten-
táveis (ODS): análise das metas propostas para a saúde e meio 
ambiente; Ética profissional quanto aos procedimentos e normas 
técnicas ambientais, de qualidade e de saúde e segurança do 
trabalho; A relação entre meio ambiente e saúde: conservação x 
prevenção.

   

|  41  Práxis Interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica



Recursos/Estratégias (2):

Reunião presencial ou reunião online com o auxílio de aplicati-
vos de mensagens e ambientes de interação remota (WhatsApp, 
Nearpod).

Problematização (3):

Quais subtemas podemos construir propostas interdisciplinares 
para a temática DIVERSIDADE E PLURALIDADE CULTURAL?

Subtemas (3):

As contribuições da Educação Profissional e Tecnológica na re-
dução das desigualdades raciais e de gênero no mundo do tra-
balho; Lugar de mulher é onde ela quiser: discussões interdisci-
plinares sobre gênero, raça e classe social na escola; A real visão 
de discentes acerca da diversidade e pluralidade cultural durante 
sua formação: a escola está, de fato, conseguindo fazer o seu 
papel de conscientização?; A globalização e a formação de so-
ciedades multiculturais; A importância da diversidade e pluralida-
de cultural: análise de conflitos culturais ao longo da História; A 
pluralidade cultural e a importância da cidadania; Pluralidade ou 
diversidade: valorização e desafios no contexto cultural brasileiro.

Recursos/Estratégias (3):

Reunião presencial ou reunião online com o auxílio de aplicati-
vos de mensagens e ambientes de interação remota (WhatsApp, 
Nearpod).
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Sequência Didática 1

Empreendedorismo e precarização do trabalho: entre direitos, 
tecnologias e indicadores sociais

Sequência Didática 2

O dia em que a terra parou: impactos econômicos e 
socioambientais da Covid-19

Sequência Didática 3

Lugar de mulher é onde ela quiser: discussões interdisciplinares 
sobre gênero, raça e classe social na escola.

Finalizadas as discussões sobre as sequências didáticas, verificamos 
grande quantidade de subtemas relacionados às temáticas centrais defi-
nidas pelos docentes, assim visando reduzir a quantidade de conteúdos e 
facilitar a integração entre os componentes curriculares sugerimos delimitar 
em apenas 3 subtemáticas:

   

As próximas 3 sequências didáticas destacam o cuidado docente com 
a necessidade da escolha dos conteúdos em consonância com as subtemá-
ticas apresentadas, momento em que cada componente curricular expressa 
a criticidade que embasará as propostas interdisciplinares a serem desen-
volvidas com o educando.

“É neste sentido que se pode afirmar ser tão errado separar 
prática da teoria, pensamento da ação, linguagem de ideologia, 
quanto separar ensino de conteúdos de chamamento ao educan-
do para que se vá fazendo sujeito do processo de aprendê-los” 
(FREIRE, 1996, p. 47).  
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Definição de conteúdo

Empreendedorismo e 
precarização do trabalho: 

entre direitos, tecnologias e 
indicadores sociais

Sequência Didática 1



Problematização (1):

Quais assuntos relacionados ao seu componente curricular/área 
de conhecimento podem ser articulados ao subtema proposto?

Assuntos (1):

ELETRÔNICA
Tecnologia e inovação; cultura maker; questões ligadas à progra-

mação e automação de processos, startups.

SOCIOLOGIA
A questão racial no Brasil que está diretamente relacionada ao 
mundo do trabalho e sua precarização pois faz parte do nosso 
passado e permanece no presente.

GEOGRAFIA
Influências tecnológicas na atual divisão do trabalho.

QUÍMICA
Química, mercado de trabalho e avanço da tecnologia.

EDUCAÇÃO FÍSICA
O direito ao lazer.

Recursos/Estratégias (1):

Formulários eletrônicos online, ex: (Google Forms).
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Problematização (2):

Dentro de sua área de conhecimento quais links (sites, vídeos, 
matérias de jornais, revistas etc.), podem ser disponibilizados 
para interagir com o subtema proposto?

Links (2):

ELETRÔNICA
Site MoneyTimes - Startup: Comissão sobre startups debate re-
gulação e novas relações de trabalho.
https://www.moneytimes.com.br/comissao-sobre-startups-deba-
te-regulacao-e-novas-relacoes-de-trabalho/.

SOCIOLOGIA
Site RBA Brasil: Uso da palavra ‘empreendedorismo’ esconde a 
precarização do trabalho. https://www.redebrasilatual.com.br/
trabalho/2020/01/uso-da-palavra-empreendedorismo-esconde-
-a-precarizacao-do-trabalho/;

Site ANF: O mito do empreendedorismo e a precarização do tra-
balho.  https://www.anf.org.br/o-mito-do-empreendedorismo-e-
-a-precarizacao-do-trabalho/;

Capítulo de livro: Trabalho e precarização numa ordem neoli-
beral, Ricardo Antunes http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/
gt/20101010021549/3antunes.pdf;
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https://www.moneytimes.com.br/comissao-sobre-startups-debate-regulacao-e-novas-relacoes-de-trabalho/
https://www.moneytimes.com.br/comissao-sobre-startups-debate-regulacao-e-novas-relacoes-de-trabalho/
https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/01/uso-da-palavra-empreendedorismo-esconde-a-precarizacao-do-trabalho/
https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/01/uso-da-palavra-empreendedorismo-esconde-a-precarizacao-do-trabalho/
https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/01/uso-da-palavra-empreendedorismo-esconde-a-precarizacao-do-trabalho/
https://www.anf.org.br/o-mito-do-empreendedorismo-e-a-precarizacao-do-trabalho/
https://www.anf.org.br/o-mito-do-empreendedorismo-e-a-precarizacao-do-trabalho/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101010021549/3antunes.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101010021549/3antunes.pdf


Site Brasil de Fato: Futuro do trabalho, Ricardo Antunes  
https://www.brasildefato.com.br/2019/04/29/trabalho-precario-
-intermitente-e-a-antessala-do-desemprego-diz-ricardo-antunes;

Artigo: O mundo precarizado do trabalho e seus significados, 
Ricardo Antunes http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S1516-37171999000100008;

GEOGRAFIA
Vídeo: O que é a divisão internacional do trabalho?

https://youtu.be/oZ4Gp5LF8q4.

QUÍMICA
Vídeo: A Química a serviço do empreendedorismo e da sustenta-
bilidade | Oxi Ambiental https://youtu.be/PkIn2pDvYfM.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Vídeo: Lazer e Recreação, qual a diferença?
https://youtu.be/QUATnxbCfHQ;

Vídeo: Documentário: Ócio, lazer e tempo livre.
https://youtu.be/ejIdWDQDXv4.

Recursos/Estratégias (2):

Formulários eletrônicos online, ex: (Google Forms).
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https://www.brasildefato.com.br/2019/04/29/trabalho-precario-intermitente-e-a-antessala-do-desemprego-diz-ricardo-antunes
https://www.brasildefato.com.br/2019/04/29/trabalho-precario-intermitente-e-a-antessala-do-desemprego-diz-ricardo-antunes
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-37171999000100008
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-37171999000100008
https://youtu.be/oZ4Gp5LF8q4
https://youtu.be/PkIn2pDvYfM
https://youtu.be/QUATnxbCfHQ
https://youtu.be/ejIdWDQDXv4


Problematização (3)

Dentro de sua área de conhecimento quais arquivos (publicações, 
vídeos, imagens etc.), podem ser disponibilizados para interagir 
com o subtema proposto?

Arquivos (3)

ELETRÔNICA
Artigo: Empreendedores de startups e trabalho imaterial no ca-
pitalismo cognitivo
https://drive.google.com/file/d/13a_3wpoIhNH6GSEdITHQ-
8GbEKjl06MPx/view?usp=sharing.

SOCIOLOGIA
Vídeo: Economia Solidária
https://drive.google.com/file/d/19g5Eleu4UI04QbCSYXSbQE-
ZyIK9qmxtF/view?usp=sharing;

Vídeo Educação Popular e Economia Solidária
https://drive.google.com/file/d/1NAZ3sE7VZzJEu7oMV-
32gX8euKSqbFR5k/view?usp=sharing;

Filme: Quanto vale ou é por quilo?
https://drive.google.com/file/d/1IQCqoD8K2lwfizM7y0k4X1P-
Fx4hyehM1/view?usp=sharing;
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https://drive.google.com/file/d/13a_3wpoIhNH6GSEdITHQ8GbEKjl06MPx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13a_3wpoIhNH6GSEdITHQ8GbEKjl06MPx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19g5Eleu4UI04QbCSYXSbQEZyIK9qmxtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19g5Eleu4UI04QbCSYXSbQEZyIK9qmxtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NAZ3sE7VZzJEu7oMV32gX8euKSqbFR5k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NAZ3sE7VZzJEu7oMV32gX8euKSqbFR5k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IQCqoD8K2lwfizM7y0k4X1PFx4hyehM1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IQCqoD8K2lwfizM7y0k4X1PFx4hyehM1/view?usp=sharing


GEOGRAFIA
Influências Tecnológicas na Atual Divisão do Trabalho.
https://docs.google.com/presentation/d/1bieUQ6VwM-
GKzCx i s iX - J fENpE7DUKg4 I /ed i t ?u sp=sha r i ng&ou i -
d=114246846136434697264&rtpof=true&sd=true.

QUÍMICA
Dissertação Mestrado Profissional em Ensino de Ciências – Em-
preendedorismo no ensino de química: um estudo de caso.
https://drive.google.com/file/d/1zj8PCurUYrRBHRsTlc6I_mwV_
BZ0wCs_/view?usp=sharing.

Recursos/Estratégias (3):

Formulários eletrônicos online, ex: (Google Forms).
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https://docs.google.com/presentation/d/1bieUQ6VwMGKzCxisiX-JfENpE7DUKg4I/edit?usp=sharing&ouid=114246846136434697264&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bieUQ6VwMGKzCxisiX-JfENpE7DUKg4I/edit?usp=sharing&ouid=114246846136434697264&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bieUQ6VwMGKzCxisiX-JfENpE7DUKg4I/edit?usp=sharing&ouid=114246846136434697264&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1zj8PCurUYrRBHRsTlc6I_mwV_BZ0wCs_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zj8PCurUYrRBHRsTlc6I_mwV_BZ0wCs_/view?usp=sharing


O dia em que a Terra parou: 
impactos econômicos e 

socioambientais da Covid-19

Sequência Didática 2



Problematização (1):

Quais assuntos relacionados ao seu componente curricular/área 
de conhecimento podem ser articulados ao subtema proposto?

Assuntos (1):

ELETRÔNICA
Impactos da ausência de aulas presencias de campo e nos labo-
ratórios durante o ensino remoto em tempos de pandemia.

SOCIOLOGIA
Educação em saúde a partir de uma perspectiva social; A ciência 
como ferramenta para cura; Conhecimentos que salvam vidas em 
prol da sociedade.

GEOGRAFIA
Impactos da pandemia no meio ambiente.

QUÍMICA
Impactos Ambientais e o valor da Reciclagem para a sociedade.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Meio ambiente e Educação Física; Efeitos do Covid no organis-
mo; A importância de preservar o ambiente para se obter saúde; 
Esportes de aventura.

Recursos/Estratégias (1):

Formulários eletrônicos online, ex: (Google Forms).
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Problematização (2):

Dentro de sua área de conhecimento quais links (sites, vídeos, 
matérias de jornais, revistas etc.), podem ser disponibilizados 
para interagir com o subtema proposto?

Links (2):

ELETRÔNICA
Site AdUFRJ - Matéria Falta de aulas práticas atrapalha formação
https://adufrj.org.br/index.php/pt-br/noticias/arquivo/80-atual/
3554-falta-de-aulas-praticas-atrapalha-formacao;

Site Instituto de Física São Carlos – Matéria: Contornando a pan-
demia – A experiência do IFSC/USP no Curso de Laboratório de 
Física Geral
https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/contornando-a-pandemia-
-a-experiencia-do-ifsc-usp-no-curso-de-laboratorio-de-fisica-ge-
ral/.

SOCIOLOGIA
Vídeo: O Dia em que a Terra Parou, Raul Seixas.
https://youtu.be/H8zbYY41Vus;

GEOGRAFIA
Site UNASP FM: Impactos da pandemia no meio ambiente ht-
tps://www.unasp.br/ec/sites/radio/pandemia-e-meio-ambiente/;

Site euronews - Covid-19: o impacto da pandemia no meio am-
biente
https://pt.euronews.com/green/2020/04/13/covid-19-o-impac-
to-da-pandemia-no-meio-ambiente;

   

52  | Práxis Interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica

https://adufrj.org.br/index.php/pt-br/noticias/arquivo/80-atual/3554-falta-de-aulas-praticas-atrapalha-formacao
https://adufrj.org.br/index.php/pt-br/noticias/arquivo/80-atual/3554-falta-de-aulas-praticas-atrapalha-formacao
https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/contornando-a-pandemia-a-experiencia-do-ifsc-usp-no-curso-de-laboratorio-de-fisica-geral/
https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/contornando-a-pandemia-a-experiencia-do-ifsc-usp-no-curso-de-laboratorio-de-fisica-geral/
https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/contornando-a-pandemia-a-experiencia-do-ifsc-usp-no-curso-de-laboratorio-de-fisica-geral/
https://youtu.be/H8zbYY41Vus
https://www.unasp.br/ec/sites/radio/pandemia-e-meio-ambiente/
https://www.unasp.br/ec/sites/radio/pandemia-e-meio-ambiente/
https://pt.euronews.com/green/2020/04/13/covid-19-o-impacto-da-pandemia-no-meio-ambiente
https://pt.euronews.com/green/2020/04/13/covid-19-o-impacto-da-pandemia-no-meio-ambiente


Site VGR - Crise do coronavírus e resíduos: como reduzir impac-
tos ambientais
https://www.vgresiduos.com.br/blog/crise-do-coronavirus-e-resi-
duos-como-reduzir-impactos-ambientais/;

Vídeo USPtalks - Impactos econômicos e sociais da pandemia | 
Marcia Castro
https://youtu.be/TMMbR4ZYWO8;

Site Valor Econômico: Marcas da pandemia

https://valor.globo.com/coronavirus/a-economia-na-pandemia/.

QUÍMICA
Artigo: Reciclagem: o caminho para o desenvolvimento susten-
tável
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/

view/17838/13285;

Vídeo Portal eCycle: O que é reciclagem?

https://youtu.be/OQ5jpiKzNqg;

Vídeo Canal Livre - Impactos ambientais - ilhas de calor, chuva 
ácida, inversão térmica
https://www.youtube.com/watch?v=csXmO7cRG7k;

EDUCAÇÃO FÍSICA
Vídeo BBC News - Coronavírus: 5 possíveis efeitos negativos da 
pandemia no meio ambiente
https://youtu.be/UOkA2sBugf8;
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https://www.vgresiduos.com.br/blog/crise-do-coronavirus-e-residuos-como-reduzir-impactos-ambientais/
https://www.vgresiduos.com.br/blog/crise-do-coronavirus-e-residuos-como-reduzir-impactos-ambientais/
https://youtu.be/TMMbR4ZYWO8
https://valor.globo.com/coronavirus/a-economia-na-pandemia/
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/17838/13285
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/17838/13285
https://youtu.be/OQ5jpiKzNqg
https://www.youtube.com/watch?v=csXmO7cRG7k
https://youtu.be/UOkA2sBugf8


Vídeo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ: Meio ambiente e 
pandemia.
https://youtu.be/VW8DKxE5tIM;

Vídeo Pesquisa Fapesp: O que desmatamento tem a ver com 
novas pandemias?
https://youtu.be/nodoQt9DsHI;

Vídeo Canal Biologia Total: Destruição Ambiental e Pandemias.
https://youtu.be/zeXvGDyNbqc;

Vídeo Canal Biologia Total: O que o CORONAVÍRUS faz no  
corpo.
https://youtu.be/6EcnJoYd5oI;

Vídeo Canal Dráuzio Varela: 150 minutos de exercícios  
por semana.
https://youtu.be/alZZ2PQ0SL8;

Vídeo Canal Living Life Aventura: Esportes de aventura
https://youtu.be/s5-awGlNoJo;

Vídeo Canal Band Jornalismo - Esportes de aventura: o que você 

precisa saber antes de praticar. https://youtu.be/tNLpXtfSFco;

Recursos/Estratégias (2):

Formulários eletrônicos online, ex: (Google Forms).
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https://youtu.be/VW8DKxE5tIM
https://youtu.be/nodoQt9DsHI
https://youtu.be/zeXvGDyNbqc
https://youtu.be/6EcnJoYd5oI
https://youtu.be/alZZ2PQ0SL8
https://youtu.be/s5-awGlNoJo
https://youtu.be/tNLpXtfSFco


Problematização (3):

Dentro de sua área de conhecimento quais arquivos (publica-
ções, vídeos, imagens etc.), podem ser disponibilizados para 
interagir com o subtema proposto?

Arquivos (3):

ELETRÔNICA
Artigo: Desafios enfrentados pelos discentes de ciências bio-
lógicas com a ausência de aulas práticas durante o ensino re-
moto.
https://drive.google.com/file/d/1EzlWlb8oK_iwWVrx5jVezc7N-
TynuDXHe/view?usp=sharing.

SOCIOLOGIA
Ebook - História em quadrinhos: Vacinas contra a Covid-19 
Dona Ciência
https://drive.google.com/file/d/1JjbtfzbElgomlUHJuMvIZO-
2dn2d3v96I/view?usp=sharing;

Artigo - Mais uma Lição: sindemia covídica e educação
https://drive.google.com/file/d/1HBybV2uZtNZxOXsNvRHkV-
chLQl_rYhsa/view?usp=sharing;

Relatório de Pesquisa – Instituto Peninsula: Sentimento e per-
cepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do 
coronavírus no Brasil.
https://drive.google.com/file/d/1YUi5EQ7ATLo1BolNeAiZ-
f9wycl9zJwOA/view?usp=sharing;
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https://drive.google.com/file/d/1JjbtfzbElgomlUHJuMvIZO2dn2d3v96I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JjbtfzbElgomlUHJuMvIZO2dn2d3v96I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBybV2uZtNZxOXsNvRHkVchLQl_rYhsa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBybV2uZtNZxOXsNvRHkVchLQl_rYhsa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUi5EQ7ATLo1BolNeAiZf9wycl9zJwOA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUi5EQ7ATLo1BolNeAiZf9wycl9zJwOA/view?usp=sharing


Ebook do Ministério da Saúde - Diretrizes para diagnóstico e tra-
tamento da covid-19.
https://drive.google.com/file/d/121t3ngWLo-ZXd-ju4pDs0Wzr-
8dekOYFq/view?usp=sharing;

Artigo: Hidroxicloroquina para infecção por covid-19. Revisão sis-
temática rápida
https://drive.google.com/file/d/1UaFZcDcM9LAHTwqSPwCVx-
gstHXln3zCZ/view?usp=sharing;

Editorial: Sobre a possibilidade de interrupção da epidemia pelo 
coronavírus (COVID-19) com base nas melhores evidências cien-
tíficas disponíveis.
https://drive.google.com/file/d/153czE_PSRITrH1dPQgVQWop-
4JerzJkGQ/view?usp=sharing;

Editorial: O que é urgente e necessário para subsidiar as políticas 
de enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil?
https://drive.google.com/file/d/1xYh19hrV4C3PaDYIbQ_yf-

Vo87O2l8ejr/view?usp=sharing;

Ebook – Reflexões sobre a peste, Giorgio Agamben
https://drive.google.com/file/d/12mifolVIU4n1JelQGrDYdqO-
NIRpd8F8F/view?usp=sharing.

GEOGRAFIA
Artigo: Impactos socioambientais e a pandemia do novo coro-
navírus.
https://drive.google.com/file/d/1fYKyb9oqWTo-tWZGWswK7D-
QVtS7HKuy6/view?usp=sharing;

   

56  | Práxis Interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica

https://drive.google.com/file/d/121t3ngWLo-ZXd-ju4pDs0Wzr8dekOYFq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121t3ngWLo-ZXd-ju4pDs0Wzr8dekOYFq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UaFZcDcM9LAHTwqSPwCVxgstHXln3zCZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UaFZcDcM9LAHTwqSPwCVxgstHXln3zCZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153czE_PSRITrH1dPQgVQWop4JerzJkGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153czE_PSRITrH1dPQgVQWop4JerzJkGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYh19hrV4C3PaDYIbQ_yfVo87O2l8ejr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYh19hrV4C3PaDYIbQ_yfVo87O2l8ejr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mifolVIU4n1JelQGrDYdqONIRpd8F8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mifolVIU4n1JelQGrDYdqONIRpd8F8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYKyb9oqWTo-tWZGWswK7DQVtS7HKuy6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYKyb9oqWTo-tWZGWswK7DQVtS7HKuy6/view?usp=sharing


Ebook: Brasil e o mundo diante da Covid-19 e da crise econô-
mica.
https://drive.google.com/file/d/1XK2ErR0AvSoxdAKM8Hu9l-
vUBPUPxcF32/view?usp=sharing;

Artigo: Efeitos da Pandemia da Covid-19 no Meio Ambiente: 
Uma Breve Revisão Crítica
https://drive.google.com/file/d/1sBwodVBJDE_FBC4lCoUc7LO-
-pAFYkiYA/view?usp=sharing.

Recursos/Estratégias (3):

Formulários eletrônicos online, ex: (Google Forms).
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Lugar de mulher é onde ela quiser: 
discussões interdisciplinares sobre 

gênero, raça e classe social na escola

Sequência Didática 3



   

Problematização (1)

Quais assuntos relacionados ao seu componente curricular/área 
de conhecimento podem ser articulados ao subtema proposto?

Assuntos (1)

ELETRÔNICA
As barreiras impostas às mulheres na tecnologia em virtude do 
machismo.

SOCIOLOGIA
Desigualdade de gênero; Feminismo.

GEOGRAFIA
População: a mulher e o mercado de trabalho.

QUÍMICA
Mulheres cientistas; Preconceito com as mulheres químicas na 
época passada e atual; Submissão da mulher cientista; Domina-
ção da tecnologia e da ciência por parte dos homens.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Esporte e Gênero: mulheres no esporte; Esporte e Gênero: e os 
atletas trans; Importância do lugar de fala da mulher; Cultura Cor-
poral de Movimento; Racismo.

Recursos/Estratégias (1)

Formulários eletrônicos online, ex: (Google Forms).
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Problematização (2)

Dentro de sua área de conhecimento quais links (sites, vídeos, 
matérias de jornais, revistas etc.), podem ser disponibilizados 
para interagir com o subtema proposto?

Links (2)

ELETRÔNICA
Site progra{ma}ria: Por que o machismo cria barreiras para as mu-
lheres na tecnologia
https://www.programaria.org/especiais/mulheres-tecnologia/;

Site - Instituto AzMina: Como o machismo afasta as mulheres na 
tecnologia
https://azmina.com.br/reportagens/como-o-machismo-afasta-as-
-mulheres-na-tecnologia/;

Vídeo Canal O Liberal - Mulheres da Indústria: Como crescer na 
carreira e superar desafios do machismo. https://youtu.be/bxG-
-CCPz_68;

Vídeo Canal O que aprendi na engenharia: Como é ser mulher 
na indústria?
https://www.youtube.com/watch?v=7yH0sV2Fkko;

Vídeo Canal Mulheres na Indústria: Mulheres da Industria Apre-
sentação
https://www.youtube.com/watch?v=C1qlptDbiXk.

SOCIOLOGIA
Vídeo Vida Maria. 
https://youtu.be/5dk3r2lk-yA;
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Artigo Site Unicef: “Aprendi que o lugar da mulher é onde ela 
quiser”
https://www.unicef.org/brazil/historias/aprendi-que-o-lugar-da-
-mulher-eh-onde-ela-quiser;

Site ONU Mulheres Brasil - Publicações gênero e raça
http://www.onumulheres.org.br/noticia/publicacoes/genero-e-
-raca/;

Filme: Estrelas além do tempo. https://youtu.be/wx3PVtrU-Os - 
trailler.

GEOGRAFIA
Vídeo BBC News Brasil - Mulheres sobrecarregadas e homens 
desempregados: um retrato de famílias em crise. https://youtu.
be/RM5Bxt7Pfog;

Vídeo Canal IBGE: ODS #5: Igualdade de gênero • IBGE Explica

https://youtu.be/Mm0gzKOiJVU; 

Site Ministério da Educação: No mundo, cresce a participação 
feminina nas ciências
https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/no-mundo-
-cresce-a-participacao-feminina-nas-ciencias;

Site MultiRio – Artigo: A história da educação feminina.
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-arti-
gos/reportagens/14812-a-hist%C3%B3ria-da-educa%C3%A7%-
C3%A3o-feminina.

QUÍMICA
Vídeo Canal Nerdologia: Mulheres cientistas na História.
https://youtu.be/WWvIQJg4SCM;
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Site Infoescola: Mulheres na química.
https://www.infoescola.com/quimica/mulheres-na-quimica/;

Vídeo Canal Daniele Tem Pass: Mulheres na ciência e tecnologia.
https://youtu.be/TWYoIBy37sI.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Canal ChapeTv: Lugar de mulher é onde ela quiser. https://youtu.
be/_7qxxn5EXLs;

Vídeo Canal Plan International Brasil: O Desafio da Igualdade. 
https://youtu.be/04u0UHEq2f4;

Vídeo Canal Trip TV - Juju Gol: uma craque entre os meninos. 
https://youtu.be/1sH_CGgbgvk;

Vídeo Canal Esporte Fantástico: Questão de gênero causa po-
lêmica no esporte em São Paulo. https://youtu.be/5dhZifaQ8t4;

Vídeo Canal Câmara dos Deputados: Atletas trans no esporte 
profissional.
https://youtu.be/ttk-3nPW0pQ;
Vídeo Canal Volátil Filmes – Documentário: Joga Igual Mulher.
https://youtu.be/1JWNefs8WtI;

Vídeo Canal UFRGS TV - Dimensão Olímpica: Mulheres no Es-
porte.
https://youtu.be/kPtpDXaaBNA;

Vídeo Canal GNT - O racismo no Brasil é um problema de todos.
https://youtu.be/dMsArwdaktw;
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Vídeo Canal UFRGS TV - Djamila Ribeiro quebra a internet falan-
do sobre lugar de fala.

https://youtu.be/AINEmjM4Ki4.

Recursos/Estratégias (2)

Formulários eletrônicos online, ex: (Google Forms).

Problematização (3)

Dentro de sua área de conhecimento quais arquivos (publicações, 
vídeos, imagens etc.), podem ser disponibilizados para interagir 

com o subtema proposto?

Arquivos (3)

ELETRÔNICA
Artigo: A Importância da Participação das Mulheres na indústria 
de Desenvolvimento de Jogos Digitais.
https://drive.google.com/file/d/1Ovjvt5iSEKsEcXKfPIdtELnwQC-
71jQ26/view?usp=sharing;

Artigo: O trabalho e a questão de gênero: a participação de mu-
lheres na dinâmica do trabalho.
https://drive.google.com/file/d/1JDKILDABwzAegJB7aHfvI3e-
vA0DLEmXs/view?usp=sharing.

Recursos/Estratégias (3)

Formulários eletrônicos online, ex: (Google Forms).

   

|  63  Práxis Interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica

https://youtu.be/AINEmjM4Ki4
https://drive.google.com/file/d/1Ovjvt5iSEKsEcXKfPIdtELnwQC71jQ26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ovjvt5iSEKsEcXKfPIdtELnwQC71jQ26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JDKILDABwzAegJB7aHfvI3evA0DLEmXs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JDKILDABwzAegJB7aHfvI3evA0DLEmXs/view?usp=sharing


Propostas apresentadas pe-
los educandos

A hora agora é de compartilhar com os educandos as subte-
máticas discutidas pelos educadores, a produção de conteúdos 
de suas respectivas áreas de conhecimento e todo material teóri-
co-prático com o objetivo de impulsionar a entrega de propostas 
interdisciplinares concretas.

   
Propostas dos educandos

É esta percepção do homem e da mulher como 
seres “programados, mas para aprender” e, por-
tanto, para ensinar, para conhecer, para intervir, 
que me faz entender a prática educativa como 
um exercício constante em favor da produção e 
do desenvolvimento da autonomia de educado-
res e educandos (FREIRE, 1996, p. 54).
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Empreendedorismo e 
precarização do trabalho: 

entre direitos, tecnologias e 
indicadores sociais

Sequência Didática 1 
Propostas apresentadas pelos educandos 



Problematização:

Quais atividades/projetos interdisciplinares podem integrar os 
conteúdos sugeridos pelas áreas de conhecimento?

Propostas:

Criação de uma startup social, promovendo soluções que possam 
resolver problemas sociais, principalmente nas comunidades.

Semana do Empreendedorismo na escola: a realidade do mundo 
empreendedor e suas dificuldades.

Semana do Trabalho: leis e direitos dos trabalhadores.

Mesa Redonda: Consciência de classe e novas perspectivas de 
trabalho, a relação entre precarização do trabalho, desemprego 
e empreendedorismo no país.

Recursos/Estratégias:

Reunião presencial e/ou reunião online com o auxílio de aplicati-
vos de mensagens e ambientes de interação remota (WhatsApp, 
Nearpod).
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O dia em que a Terra parou: 
impactos econômicos e 

socioambientais da Covid-19

Sequência Didática 2
Propostas apresentadas pelos educandos 



Problematização

Quais atividades/projetos interdisciplinares podem integrar os 
conteúdos sugeridos pelas áreas de conhecimento?  

Propostas

O aprendizado sobre o meio ambiente por meio da exploração 
de trilhas ecológicas.

Palestra educacional: Doenças mentais em época de pandemia, 
como enfrentar esses estigmas.

Mesa redonda interdisciplinar: A (in)visibilidade dos impactos 
ambientais em época de pandemia.

Recursos/Estratégias

Reunião presencial e/ou reunião online com o auxílio de aplicati-
vos de mensagens e ambientes de interação remota (WhatsApp, 
Nearpod).
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Lugar de mulher é onde ela quiser: 
discussões interdisciplinares sobre 

gênero, raça e classe social na escola

Sequência Didática 3
Propostas apresentadas pelos educandos 



Problematização

Quais atividades/projetos interdisciplinares podem integrar os 
conteúdos sugeridos pelas áreas de conhecimento?

Propostas

Painel de discussões das alunas/pesquisadoras na escola: espa-
ço de diálogo para fortalecer o papel da mulher na ciência, no 
mundo do trabalho e na sociedade.

Mesa de Debate: desafios e conquistas do gênero feminino para 
garantir mais igualdade no ambiente escolar e no mundo do 
trabalho.

Criação do clube de pesquisadores e pesquisadoras: colabora-
ção, “sem preconceito de gênero”, em prol da sociedade.

Recursos/Estratégias

Reunião presencial e/ou reunião online com o auxílio de aplicati-
vos de mensagens e ambientes de interação remota (WhatsApp, 
Nearpod).

   

70  | Práxis Interdisciplinar na Educação Profissional e Tecnológica



CAMINHOS

   

Que 

todas,

todes e 

todos se 

inspirem

nesse

caminho

O objetivo desse Produto Educacional não é de-
finir uma estratégia, preparar um guia, muito me-
nos impor as nossas vontades. O caminho que 
traçamos nos leva a viver a interdisciplinaridade 
em sua mais profunda concepção, que é inspirar 
uma discussão sistematizada que crie possibili-
dades de ações com consistência teórico crítica. 
Ou seja: provocar no chão da escola os encontros 
dialéticos que fomentam a práxis pedagógica 
interdisciplinar no currículo da EPT, por intermé-
dio do ensino, da pesquisa ou da extensão.  O 
resultado deste e-caderno pedagógico desperta 
em nós o desejo de seguir o movimento que as 
propostas perseguiram: a árdua trilha em direção 
à transformação social.

 

 
Genilton Luis Freitas Marques                                                                                                                 
Autor
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Esse é um momento de gratidão. Ter a oportunidade de 
agradecer em um período de tamanha fragilidade, vivenciado 
por todo o mundo, desde 2020, não é fácil!!! A pandemia da 
COVID-19 mudou os planos de bilhões de pessoas ao redor do 
mundo, o que não foi diferente no processo de construção desta 
obra. O esforço diário, na busca da motivação para manter o foco 
na pesquisa cientifica, revelou a força que nós, seres humanos, 
precisamos para vencer as mais diversas dificuldades. 

Nesse contexto, agradecer é um ato de amor que deve ser 
compartilhado com todas, todes e todos que participaram, direta 
ou indiretamente, do planejamento, da construção e da criação 
deste Produto Educacional. Todavia, a tarefa não foi nada fácil, 
visto que desde a sua ideação a intenção sempre foi construí-lo 
de forma interdisciplinar, compartilhada e que contribuísse para 
a ação de práticas solidárias. Assim, há tantas pessoas a quem 
deveria agradecer que nem ouso nominar, mas ainda assim, ten-
tarei abranger...

A família sempre foi e é meu maior incentivo. Agradeço às 
minhas duas filhas, Julia Bianca e Camila Beatriz, que em meio a 
um momento de rearranjo escolar, quando a escola passou para 
dentro de nossas casas, entenderam os momentos de concentra-
ção de um pai que precisava cumprir o desafio cotidiano de tra-
balhar, estudar e escrever, o que simboliza a realidade de muitas 
famílias nesse momento pandêmico. 

Agradeço, em especial, à minha esposa Agnes, que com 
força e coragem enfrenta ao meu lado a realidade que muitas 
famílias têm vivenciado nesse período de baixa imunidade. 

HORA DE AGRADECER
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Ao meu orientador Prof. Dr. Francisco Adelton Alves Ribeiro, 
pelo apoio, tranquilidade, paciência e compreensão nos momen-
tos de orientação e estendo agradecimentos ao coorientador 
Prof. Dr. Álvaro Itaúna Schalcher Pereira, pelos ensinamentos so-
bre pesquisa, sempre muito objetivo em suas considerações que 
auxiliam a manter o foco nos estudos.

Não posso esquecer do corpo gestor da Instituição, fruto 
dessa pesquisa – o IFMA Campus Santa Inês – que garantiu a 
realização de tão importante ação científica. 

Dedico todo o meu carinho aos docentes e discentes do 
IFMA Campus Santa Inês que participaram ativamente nas ro-
das de conversa online, nas atividades remotas, que do contato 
distanciado, absorveram a exposição da práxis interdisciplinar 
proposta e se comprometeram de forma crítica e intencional no 
desenvolvimento da problematização do conhecimento. 

Em nome de docentes comprometidos ética e politicamen-
te com o chão da escola, faço uma menção particular à minha 
amiga professora Nilvanete, por acompanhar o caminho até aqui 
percorrido com seu apoio emocional –naqueles momentos que 
nos fragilizavam – e, com seu apoio acadêmico, no momento de 
revisão deste trabalho. 

A todas, todes e todos, não há nada mais a dizer que: 
muito obrigado!!!
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